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Nowe lampy dowieszone
W minionych tygodniach dowieszono nowe lampy w sołectwach na terenie gminy Masłów. To odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców
i próśb zgłaszanych przez radnych i sołtysów.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Rozpoczęły się wakacje. Czas odpoczynku i relaksu, głównie dla naszych najmłodszych. Dla samorządowców czas na
realizację i planowanie kolejnych inwestycji.
Jesteśmy już na finiszu zagospodarowania terenu w Lesie Wolskim po naszej stronie zalewu
w Cedzynie. Wszystko będzie gotowe w sierpniu. Zapewniam, że warto czekać, bo dzięki
unijnemu wsparciu zmieniamy to miejsce nie
do poznania.
Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki, co znacznie
poprawi bezpieczeństwo i zwiększy atrakcyjność turystyczną. Rozpoczęto już budowę parkingu przy Urzędzie Gminy, a wkrótce ruszy
przebudowa ul. Krajobrazowej w Masłowie
Drugim i prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Brzezinkach i hali sportowej
w Mąchocicach-Scholasterii. Dzieje się wiele.
Inwestujemy też w oświatę. W czasie
wakacji rozpoczną się prace w szkole w Mąchocicach Kapitulnych, których efektem będą
świetnie wyposażone pracownie i przebudowane boisko. Wszystko to dzięki projektowi za
ponad pół miliona złotych, który realizujemy
z dofinansowaniem z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Za nami wiele ciekawych wydarzeń. Poznaliśmy laureatów i wyróżnionych w czasie
gali Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów,
wręczyliśmy stypendia najlepszym uczniom.
Wspólnie byliśmy podczas Biesiady Masłowskiej, której w tym roku towarzyszył I Memoriał Kawaleryjsko-Spadochronowy im. gen.
Tadeusza Buka. Uzyskanie takiego efektu
było możliwe dzięki szerokiej samorządowej
współpracy.
Zachęcam do udziału w letnich wydarzeniach w naszej gminie i życzę wspaniałych
wakacji.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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- Kontynuujemy działania dotyczące
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
Po wielkiej inwestycji związanej z wymianą oświetlenia na ledowe rozpoczynamy
dowieszanie lamp w miejscach, które były
do nas zgłaszane przez mieszkańców, ale
również radnych i sołtysów. Wszystkie
nowe lampy są oczywiście ledowe – mówi
wójt Tomasz Lato.
W Urzędzie Gminy wybrano wykonawcę, który odpowiadał za dowieszenie
opraw lamp oświetlenia ulicznego. Firma
Elektroinstalator z Bodzentyna zadbała,

by lampy pojawiły się w Masłowie Pierwszym na ul. Podklonówka i na ul. Spacerowej (w tym przypadku wraz z osprzętem
i przewodem), w Mąchocicach Scholasterii,
w Wiśniówce, przy drodze wewnętrznej
w Brzezinkach.
Umowa zakłada również zakup
i montaż kilkudziesięciu sztuk, które zostaną wykorzystane w ramach bieżących
potrzeb. Całość zadania wyniosła niemal
40 tys. zł.
WP

Przebudowa ul. Krajobrazowej
już w lipcu
To już pewne, że zostanie wykonana przebudowa odcinka drogi powiatowej w Masłowie Drugim, łączącej gminę Masłów z drogą krajową. Koszt
inwestycji wyniesie ponad 4 mln 371 tysięcy zł.
Przebudowa zostanie zrealizowana w Masłowie Drugim na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy,
o długości ok. 2 km. Projekt techniczny został opracowany i przekazany w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu przez
Gminę Masłów. Remont zostanie
wykonany w ramach rządowego
Programu Rozbudowa Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
W Starostwie Powiatowym
w Kielcach podpisano z wykonawcą umowę na remont drogi powiatowej w Masłowie Drugim. To efekt wielu działań.
Powiat Kielecki wraz z Gminą Masłów złożyli wniosek o dofinansowanie do Urzędu
Wojewódzkiego. W wyniku przeprowadzonego konkursu wniosek został zakwalifikowany do realizacji w obecnym roku.
Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 0309T Dąbrowa - Podwiśniówka Oboźna Droga.
Umowa została podpisana przez
przedstawicieli firmy Budromost – Starachowice oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Zbigniewa Wróbla.
Starosta Mirosław Gębski oraz wójtTomasz Lato, podkreślali, że jest to jedna
ze strategicznych dróg łączących Gminę
Masłów z Miastem Kielce. W trakcie spotkania rozmawiano również o remoncie kolejnych odcinków drogi 0309T.
Projekt przewiduje położenie nowego
dywanika asfaltowego, budowę chodnika

O zakresie prac na miejscu rozmawiali starosta
Mirosław Gębski i wójt Tomasz Lato.

dla pieszych o szerokości dwóch metrów
oraz modernizację rowów odwadniających
wraz z umocnieniem elementami betonowymi, ażurowymi, a także profilowanie
jednostronnego pobocza, powstanie także
przejście dla pieszych z aktywnym znakiem D-6 z czujnikiem obecności pieszego
i zasilaniem solarnym przy szkole podstawowej oraz przeprowadzony zostanie remont przepustów pod drogą i zjazdami do
posesji, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną 344001T Podwiśniówka - Wiśniówka (ul. Panoramiczna w Masłowie
Drugim).
Całość inwestycji wyniesie 4 mln 371
tys. zł. 50 procent wydatków będzie pochodzić z budżetu państwa natomiast pozostała część po połowie z budżetów Gminy
Masłów i Powiatu Kieleckiego.
Długość inwestycji to blisko 2 kilometry. Zakończenie robót przewidywane jest
na koniec listopada bieżącego roku.
Red, wp
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Dofinansowanie dla „Raju Maluszka”
Podpisano umowę dotyczącą dofinansowania na utrzymanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka” w Domaszowicach. Wszystko to w ramach Konkursu „MALUCH+” 2019
realizowanym w roku bieżącym.
Dokument w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisali wojewoda Agata Wojtyszek oraz wójt Tomasz Lato. Dofinansowanie wynosi 36 000 zł i będzie przeznaczone na bieżące
funkcjonowanie żłobka, w którym opiekę na chwilę obecną ma
zapewnionych 20 dzieci.
To jednak nie wszystkie dobre wiadomości. Od września
tego roku w „Raju Maluszka” liczba dzieciaków objętych opieką

wzrośnie o pięć, czyli wynosić będzie 25. Ma to związek z dużym
zainteresowaniem rodziców dzieci do 3 roku życia, które mieszkają na terenie naszej gminy.
Przypomnijmy, że „MALUCH +” to program wspierający
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
RED

Jakie czekają nas zmiany w programie
500 plus, jakie obowiązują terminy?
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500 plus będzie przysługiwać
na każde dziecko, również na pierwsze, bez względu na dochody
rodziny. Ale nastąpią również inne zmiany w przepisach dotyczących wsparcia rodzin. Sprawdź to, co się zmieni w programie 500
plus od 1 lipca 2019 roku.
Ważne zmiany od 1 lipca 2019 r.
• Zgodnie z nowelizacją ustawy w programie „Rodzina 500+”
od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny czy stan cywilny rodziców. Jednocześnie nic się nie zmieni w odniesieniu do pozostałych dzieci. Tak więc świadczenie
wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do
18 roku życia.
• Zostaje zniesiony wymóg ustalenia alimentów. Od 1 lipca
2019 prawo do 500 plus nie będzie zależało od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków
złożonych przez rodzica samotnie wychowującego dziecko.
• Trzymiesięczny termin liczony od dnia urodzenia dziecka na
złożenie wniosku o 500 plus. Obecnie świadczenie przysługuje
od miesiąca złożenia wniosku. Teraz rodzice będą mieli więcej
czasu: wystarczy, że zachowają trzymiesięczny termin złożenia
wniosku, a dostaną prawo do 500 plus z wyrównaniem od narodzin dziecka.
• Zachowanie ciągłości świadczenia 500 plus drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane. Na razie jest tak, że w przypadku
śmierci tego rodzica prawo do świadczenia wygasa i nie przechodzi automatycznie na drugiego rodzica, musi on złożyć swój
wniosek.
• Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego będzie całkowicie zautomatyzowane. Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Rodzic otrzyma na skrzynkę e-mail (gdy jej nie ma,
może odbrać osobiście) automatycznie wygenerowaną informację o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie wiadomości nie
wstrzyma wypłaty świadczeń.
Kiedy złożyć dokumenty?
Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzic
dziecka, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 września,
świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez
wyrównania za minione miesiące.

Ważne! Od 1 lipca składamy również wniosek o kontynuację
świadczenia na dzieci, na które świadczenia są wypłacane.
Jak złożyć wniosek?
Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach
nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie
zrobić:
• drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub
drogą pocztową) od 1 sierpnia 2019 r.
• drogą elektroniczną (za pośrednictwem banku, portalu Emp@
tia, ZUS PUE, e-PUAP) od 1 lipca 2019 r.
Kiedy otrzymamy pieniądze? Ważne terminy
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza,
że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od
miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 29 lutego 2020 r.
Kolejną ważną zmianą w programie 500+ jest okres na jaki
zostanie przyznane świadczenie!
Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. okres, na
jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych
zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie
wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Zrobią to dopiero w 2021 r.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że
druki będą wydawane bezpłatnie po 15 lipca 2019 r. Przestrzegamy przed oszustami oferującymi pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem
świadczenia wychowawczego.
Wszelkie informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać pod numerem telefonu /41/ 311-08-70 lub
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 VII sesja Rady Gminy: Nad jakimi uchwałami obradowano?
Za nami kwietniowa sesja Rady Gminy Masłów. Zdecydowano m.in. o przekazaniu środków na przygotowanie koncepcji
budowy sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi przy szkole w Woli
Kopcowej, czy kompleksową przebudowę
parkingu, która będzie wiązała się z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych
wokół budynków urzędu i szkoły.
Radni spotkali się podczas obrad
w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów. W sesji uczestniczył Henryk Milcarz,
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił bardzo dobrą współpracę z Gminą Masłów
i jej zmieniający się obraz na przestrzeni
ostatnich lat. Zapowiedział również w najbliższym czasie spotkanie z mieszkańcami
celem omówienia wszelkich zadań w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Podkreślił
również, że zauważa właściwe zarządzanie przez Gminę poprzez wnioskowanie
o środki zewnętrzne.

Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił bardzo dobrą współpracę z Gminą Masłów.

Pierwszą część wypełniły sprawozdania i raporty. Wójt Tomasz Lato przedstawił
sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami
jak również złożył podziękowania byłemu
sołtysowi Mąchocic Kapitulnych Janowi
Sobeckiemu, który po 28 latach pełnienia
funkcji sołtysa nie wystartował w wyborach. Sołtysowi Sobeckiemu podziękowanie za wieloletnią służbę dla mieszkańców
przekazali Przewodniczący Rady Gminy,
Piotr Zegadło i Wójt Tomasz Lato. Pogratulowali również nowo wybranym sołtysom
Mirosławowi Kuzce z Mąchocic Kapitulnych i Małgorzacie Kozubek z Masłowa
Pierwszego.

Wójt Tomasz Lato i przewodniczący Piotr
Zegadło podziękowali Janowi Sobeckiemu,
który przez 28 lat był sołtysem
Mąchocic Kapitulnych.

Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2018 rok na terenie
gminy Masłów omówił podkom. Łukasz Pabian.
W minionym roku na terenie naszej
gminy stwierdzono 99 przestępstw, co
oznacza znaczący spadek o 432 w porównaniu z rokiem 2017. Wykryto 64 sprawców przestępstw uzyskując wykrywalność
ogólną na poziomie 65%. W 2018 roku na
terenie gminy Masłów doszło do 18 wypadków drogowych i 143 kolizji drogowych.
Główną przyczyną było niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu. Zatrzymano
18 nietrzeźwych kierowców.
W ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych Komenda Miejska Policji
w Kielcach realizowała ciekawe inicjatywy
m.in. podczas VI Wiosennego Pikniku Profilaktycznego w Ciekotach.
W 2018 roku Urząd Gminy Masłów
na podstawie zawartych porozumień przyznał Komendzie Miejskiej Policji dofinansowanie w wysokości 38 tys. zł, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne
21 500 zł, pokrycie kosztów zakupu samochodu dla Policji 15 500 oraz na nagrody
finansowe dla funkcjonariuszy 1000 zł.
Wójt Tomasz Lato na ręce podinsp. Artura Długosza, zastępcy I Komisariatu Policji
złożył podziękowania za dotychczasową
współpracę, bezpieczeństwo samorządu
Gminy Masłów oraz bardzo duże wsparcie
dzielnicowego st. sierż. Grzegorza Michty.
O działalności OSP
Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2018 rok

omówił Tomasz Żak, komendant gminny
ochrony przeciwpożarowej. Przedstawił
szczegółowe dane dotyczące podejmowanych działań ratowniczo-szkoleniowych
i prewencyjnych. Radni mogli zapoznać się
ze statystyką dotyczącą każdej z jednostek
OSP oraz ich wyposażeniem.
Co ciekawe do akcji ratowniczych
w minionym roku najczęściej wyjeżdżała
OSP Mąchocice Kapitulne. Syrena wzywająca druhów do akcji zawyła 85 razy.
W posiedzeniu sesji uczestniczyli również
przedstawiciele jednostek OSP. Wójt Tomasz Lato podziękował za zapewnienie
bezpieczeństwa, dyspozycyjność i realizację działań pożarniczych w sposób wzorowy oraz podejmowanie działań prewencyjnych. Podkreślił duże zaangażowanie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Zaapelował aby każdy mieszkaniec zwracał uwagę, kto niewłaściwie posługuje się
ogniem i z tego powodu dochodzi do tak
częstych przypadków wypalania traw i lasów. Następnie Prezes OSP, Piotr Zegadło
podziękował mieszkańcom, pracownikom
UG Masłów za pomoc i wsparcie dla jednostek OSP. Duża ilość pożarów i dyspozycyjność przy gaszeniu choćby w drugi
dzień świąt pożaru lasu w Dolinie Marczakowej.

Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego za 2018 rok na terenie gminy
Masłów omówił podkom. Łukasz Pabian.

W kolejnej części sesji ocenę zasobów
pomocy społecznej przedstawiła Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. W obszernym
raporcie znalazły się dane dotyczące ilości
udzielonych świadczeń, stanu bezrobocia,
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niepełnosprawności oraz szczegółowe wydatki w obszarze realizowanym przez jednostkę.
Zmiany w opłacie za żłobek
Blok samorządowy rozpoczęło podjęcie uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Ciekoty, jest to czwarte sołectwo,
które po przyjęciu będzie miało nowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ do tej pory obowiązuje plan przyjęty
w 2009r. Rafał Kozieł, urbanista przedstawił opracowany plan, który jest zgodny
ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Wyznacza on szereg nowych terenów przeznaczonych pod
zabudowę jednorodzinną, jednorodzinną
z usługami, a także zabudową pensjonatową.
Zdecydowano o zmianie uchwały
z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Od 1 września 2019 roku opłata
za pobyt dziecka w żłobku samorządowym
wynosić będzie 200 zł. miesięcznie, co stanowi 1,06 zł. za 1 godzinę pobytu. Zmieniła
się również dzienna maksymalna wysokość
opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku i wynosić będzie
15 zł. Podniesienie opłat było konieczne
w związku ze wzrostem cen usług na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Radni określili sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Przyjęto również projekt uchwały
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
Masłów. Dotyczy ona przystanku w Masłowie Pierwszym przy ul. Modrzewiowej oraz
dwóch w Dąbrowie Koszarka. Nowe przystanki znacznie ułatwiają mieszkańcom korzystanie z linii busowej Bęczków-Kielce.
Zgodnie z procedurą ustawy o drogach pu-

Radni podjęli wiele uchwał i przyjęli ważne sprawozdania.

blicznych kolejnym etapem będzie zatwierdzenie proponowanych przystanków przez
Komisję Bezpieczeństwa, w skład której
wchodzi m.in. policja, a następnie podjęcie
uchwały lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych.
Co nowego w budżecie?
Jak na każdej sesji wprowadzono
zmiany budżetowe. Zwiększono kwoty
na: kompleksową budowę parkingu przy
Urzędzie Gminy w Masłowie, która będzie
wiązała się z rozwiązaniem problemów
komunikacyjnych wokół budynków urzędu i szkoły. Zmieniła się kwota na budowę
drogi wewnętrznej ul. Miłej w Masłowie
Pierwszym w związku z dodatkowymi pracami. Więcej środków przeznaczono również na doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim.
Wprowadzono nowe zadania polegające m.in. na: przygotowaniu koncepcji
budowy sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi przy szkole w Woli
Kopcowej, wyłożeniu płytami ażurowymi
ok. 45 metrów bieżących rowu odwadniającego przy ul. Barczańskiej w Dąbrowie,
przeprowadzeniu podziału działek i przejęciu pod poszerzenie pasów drogowych
pod planowaną budowę ul. Lawendowej

w Masłowie Pierwszym, budowie z kostki
brukowej peronów przystankowych pod
wiaty w Masłowie Pierwszym, Masłowie
Drugim, Mąchocicach Kapitulnych. Radni
zdecydowali o przeznaczeniu środków na
opracowanie projektów oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym ul. Foliowa,
Graniczna i w Masłowie Pierwszym na
granicy z Dąbrową (przy drodze do zbiorników).
Rada Gminy postanowiła udzielić
wsparcia finansowego dla gminy Zagnańsk
na wykonanie projektu i zmianę organizacji
ruchu i współfinansowanie budowy przejścia dla pieszych i chodnika długości ok.
50 metrów przy starodrożu w Wiśniówce.
Zadanie jest współfinansowane przez obie
gminy po połowie w kwocie po 15 tys. zł.
Z przejścia korzystają mieszkańcy Gminy
Masłów.
Radni zmienili uchwałę uchwały
nr IV/61/2019 Rady Gminy Masłów z dnia
31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na zadanie polegające na umocnieniu
rowu odwaniającego drogę powiatową
w Domaszowicach. Kwota 13.500 zł. została zwiększona w związku z przeprowadzonym przetargiem.
Wojciech Purtak

 VIII sesja Rady Gminy Masłów: Sprawozdania i zmiany budżetowe
Sprawozdania, zmiany budżetowe oraz przedstawienie raportu o stanie Gminy Masłów za 2018 rok wypełniły obrady sesji Rady
Gminy.
Na kulturę
Radni jak zwykle obradowali w sali samorządowej Urzędu
Gminy. Pierwszą cześć sesji wypełniły sprawozdania z działalności jednostek kultury za 2018 rok. Sprawozdanie z działalności
Centrum Edukacji i Kultury “Szklany Dom” w Ciekotach za rok
2018 przedstawiła dyrektor Krystyna Nowakowska. Zawierało
ono szczegółowe informacje dotyczące m.in. wydarzeń jak i wydatków. Chwilę później sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie omówiła kierownik Anna Obara.

Przedstawiono również sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok. Plan CEiK został wykonany
niemal w 100 procentach. Na wszystkie działania związane z pracą instytucji kultury przeznaczono niemal 1,5 mln zł. Plan biblioteki wykonano niemal w 98 procentach, na działalność placówki przeznaczono ok. 160 tys. zł. Wszystkie szczegóły zawarte są
w dokumentach udostępnionych w portalu www.maslow.esesja.pl
Na profilaktykę
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Masłowie za rok 2018 przedstawiła Monika Dolezińska-Włodarczyk, wicewójt gminy Masłów. Komisja podejmo-
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wała szereg działań związanych m.in. z motywowaniem uzależnionych osób do podjęcia leczenia.
W minionym roku o 19 procent wzrosła liczba wniosków
złożonych przez mieszkańców o skierowanie na leczenie odwykowe. W działaniach Komisji są m.in. pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą domową, przekazywane są środki dla szkół na
prowadzenie działań profilaktycznych, z których skorzystało 449
uczniów. Jak co roku dzieci wyjeżdżają na kolonie profilaktyczne.
W 2018 roku do Ustki wyjechało 57 dzieci z terenu gminy Masłów.
Co ważne pieniądze na działalność Komisji pochodzą z koncesji
na sprzedaż napojów alkoholowych. W minionym roku wydano
ok. 145 tys. zł. Szczegóły działalności GPPiRPAiPN znajdują się
w dokumentach udostępnionych w portalu www.maslow.esesja.pl

Zapis sesji można znaleźć na stronie www.maslow.esesja.pl

Radni przyjęli kilka sprawozdań.

Na pożytek publiczny
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2018 rok omówiła wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. W ramach działania Gmina wspiera organizacje w formie finansowej poprzez ogłoszone konkursy, których zakres
działań skierowany jest w stronę rozwijania zainteresowań, sportu
i integracji mieszkańców. Na ten cel przekazano ok. 230 tys. zł.
Zmiany budżetowe
Podczas sesji wprowadzono też zmiany budżetowe. Nowym
zadaniem było wpisanie do budżetu podłączenia do sieci instalacji gazowej budynków Urzędu Gminy, szkoły, GOKiS-u, ośrodka
zdrowia i GOPS-u. Podłączenie planowane jest na lata 2020-2022
po wybudowaniu sieci. Zdecydowano również o opracowaniu

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Pierwszym
(Rodzinny Ogród Działkowy „Zielona Dolina”), budowie podjazdu
pod remizę OSP w Masłowie Pierwszym oraz modernizację miejsca parkingowego przy przystanku obok.
Raport o stanie gminy
Jednym z ostatnich punktów było przedstawienie przez wójta
Tomasza Lato raportu o stanie Gminy Masłów za 2018 rok. Jest to
wynikiem zmiany ustawy o samorządzie gminnym, który nakłada
na wójta obowiązek przygotowania i przedstawienia takiego raportu. To nowość w polskich samorządach wprowadzona w bieżącej
kadencji. Co ciekawe nad raportem odbędzie się otwarta debata,
w której udział wezmą radni. Możliwość wzięcia udziału w niej
mieli również mieszkańcy. Nikt jednak nie zgłosił chęci udziału
w terminie, który upłynął 22 maja. Debatę zaplanowano na czerwiec.
Raport zawiera szczegółowe informacje m.in. o stanie finansów, mienia, podsumowanie uchwał podjętych w 2018 roku, realizację programów i strategii wieloletnich, podejmowane szczegółowe działania przez urząd gminy i jednostki organizacyjne, stan
ludności, liczbę podmiotów rozpoczynających działalność.
Z raportu można dowiedzieć się również o realizacji zadań
inwestycyjnych, stanie zaawansowania prac nad opracowaniem
planów zagospodarowania przestrzennego, transporcie zbiorowym, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz gazyfikacji. Przedstawione zostały również wiadomości dotyczące polityki społecznej, kultury, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia. Wszystkie szczegóły zawarte są w dokumentach udostępnionych w portalu www.maslow.esesja.pl
Wojciech Purtak

Budują gazociąg

To bardzo oczekiwane przez mieszkańców działania.

W Domaszowicach trwa budowa
długo wyczekiwanego gazociągu.
Planowo gazociąg ma powstać w Domaszowicach od ul. Sandomierskiej w kierunku Woli Kopcowej. Wykonawca Gaz
Spółka z o. o. z Warszawy rozpoczął budowę pierwszego etapu inwestycji, tj. od
ul. Sandmierskiej do ul. Przyborowskiego
do początku ogródków działkowych oraz
ul. Wichrowa. Do 30 września 2019 roku
powstanie gazociąg średniego ciśnienia
o długości 3,3 km. Mieszkańcy po zakończeniu budowy będą zawierać umowy
z inwestorem, czyli Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach przy ul. Loefflera 2. Następnie
każdy wykona przyłącze do swojej posesji.
AB
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Kolejne odcinki z oświetleniem LED-owym
Rozpoczynają się prace przy projektowaniu nowych odcinków
oświetlenia ulicznego. Wkrótce
ruszą też budowy. To już kolejne części gminy Masłów, które
zyskają energooszczędne oświetlenie.
W Urzędzie Gminy Masłów rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie nowych
odcinków oświetlenia ulicznego. Zostaną
one zaprojektowane w sołectwach: Masłów
Drugi (droga wewnętrzna będąca przedłużeniem ulicy Spacerowej), Brzezinki (na
łuku drogi), Masłów Pierwszy (od ulicy
Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego, ul. Słoneczna, Wiśniówka (osiedle).
Wszystkie projekty powinny być gotowe do
końca października tego roku. Gmina zapłaci za nie ok. 25 tys. zł. - Mamy świado-

mość potrzeby oświetlenia tych odcinków,
stąd też podjęcie działań zmierzających do
rozpoczęcia budowy. Będziemy je realizować wraz z Radą Gminy pamiętając zarówno o potrzebach mieszkańców jak i posiadanych na ten cel środkach finansowych
– mówi wójt Tomasz Lato.
Projekty oświetleniowe to jedno,
a budowa kolejnych odcinków to drugie.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia ulicznego ul. Kieleckiej i ul. Wspólnej w Woli Kopcowej. Zajmie się nim firma
Elektrotech Ewelina Mucha z Sancygniowa.
W ramach prac zostaną wykonane: budowa linii oświetleniowej o łącznej długości
trasy 595 metrów, zamontowanych zostanie 17 słupów oświetleniowych drogowego
typu.
Co ważne wszystkie lampy będą posiadały technologię LED-ową wpisując się
tym samym w technologię oświetlenia uży-

Nowe odcinki oświetleniowe
zostaną wybudowane jeszcze w wakacje.

waną na większości terenu gminy Masłów,
dzięki realizacji unijnego programu. Przypomnijmy, że oświetlenie LED-owe to nie tylko
zwiększenie bezpieczeństwa, ale też większe
oszczędności. Nowe odcinki oświetleniowe
zostaną wybudowane jeszcze w wakacje.
Wartość inwestycji to ok. 90 tys. zł.
WP

Nad Cedzyną już jaśniej.
Trwają prace w Lesie Wolskim
Oświetlenie oraz ciąg komunikacyjny, czyli główne elementy przebudowy obszaru nad Zalewem Cedzyna, po stronie
gminy Masłów, są już gotowe. Do końca lipca pojawią się m.in. interaktywny plac zabaw, pontonowe pomosty, punkt
widokowy.
Trwają prace przy ukończeniu zagospodarowania terenu
w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna. Po stronie Zalewu należącej do Gminy Masłów gotowy jest już ciąg komunikacyjny,
czyli ścieżka spacerowa szutrowa o szerokości 2 m, która powstała
w miejscu dawnych wydeptanych traktów. Największym zadaniem było wykonanie oświetlenia. Działa już ok. 180 ledowych
lamp, które znacznie poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu –
mówi wójt Tomasz Lato.
W najbliższych tygodniach teren wzbogaci się o kolejne
elementy małej architektury. Mają być np. pontonowe pomosty,
gniazdo dla bociana białego, budki lęgowe dla ptaków, stojaki dla
rowerów, tablice informujące o występujących w lesie gatunkach
roślin i zwierząt, instalacje interaktywne dla dzieci, kosze na śmieci.Mają powstać altany. Młodzi turyści będą mogli wziąć udział
w zabawach na urządzeniach takich jak: szumiące rury, głuchy teMożna spacerować po nowych ścieżkach.

Zamontowano już ledowe lampy.

lefon, krzywe zwierciadło, panel sensoryczny, peryskop, spóźniony
dźwięk, skrzynia wiatrów.
Nie zabraknie oczywiście toalety. Powstanie również platforma widokowa zlokalizowana nad brzegiem Zalewu. Wszystkie
elementy wykonawca prac ustawi nad Zalewem do końca lipca. Co
ważne zostanie również zamontowany monitoring. W budżecie
gminy na realizację inwestycji przewidziano ok. 2,7 mln, z czego
2,2 mln to dofinansowanie unijne.
Projekt „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na
terenie Gminy Masłów” będzie dofinansowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Inwestycja ma służyć wyeksponowaniu
walorów przyrodniczych Lasu Wolskiego i ekosystemu wodnego.
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Obiady, owoce i mleko dla uczniów z naszych szkół
Uczniowie szkół z terenu gminy Masłów korzystają z kilku form wsparcia dotyczącego dożywiania. Dzieci otrzymują
posiłki, ale również owoce i mleko.
wymagająca stosowania specjalistycznej diety) – doZgodnie z decyzją Rady Gminy Masłów i realizacją rządowego programu „Posiłek w szkodaje.
Dożywianiem
Od początku roku z pomocy w forle i w domu” na lata 2013-2023 realizowane
objętych jest 180 uczniów
są działania dotyczące w szczególności zamie dożywiania objętych zostało 486 osób
w sześciu placówkach na terenie
(zasiłki celowe oraz pokrycie kosztów wypewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
Gminy Masłów (Sz.P. w Brzezinkach
żywienia w stołówkach szkolnych).
dzieciom do czasu podjęcia nauki w szko– 28 dzieci, Sz. P. w Masłowie Pierwle; uczniom do czasu ukończenia szkoły
To jednak nie jedyne formy wsparcia.
szym – 37 dzieci, Sz. P w Mąchocicach
Dzięki decyzji Rady Gminy Masłów na
ponadpodstawowej, ale również osobom
i rodzinom znajdującym się trudnej sytuwniosek dyrektorów szkół w sprawie
Kapitulnych – 22 dzieci, Sz. P. w Mąchociustanowienia wieloletniego gminnego
acji np. osobom samotnym, w podeszłym
cach-Scholasterii – 36 dzieci, Sz. P. w Woli
programu osłonowego „Posiłek w szkowieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Kopcowej – 19 dzieci, Przedszkole Samo- W ramach realizacji Programu „Pole i w domu” na lata 2019-2023 objęrządowe w Masłowie Drugim – 1 dziecsiłek w szkole i w domu” osoby uprawnione
tych zostało 30 dzieci miesięcznie.
ko), oraz w 14 placówkach spoza
W szkołach prowadzone jest rówotrzymują: gorący posiłek lub świadczenie
terenu Gminy Masłów, do których
nież dożywianie uczniów poprzez przekapieniężne na zakup posiłku – informuje Aneta
uczęszczają uczniowie
zywanie mleka i owoców. W szkole w MąKułak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
z Gminy Masłów.
Społecznej w Masłowie. - Zgodnie z przyjętymi
chocicach Kapitulnych w kl. od I do V objęte
założeniami programu świadczenie pieniężne jest przywsparciem są 82 osoby, w Masłowie w kl. od I do
V 180 osób, w szkole w Mąchocicach Scholasterii – 100
znawane w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np.: z powodu trudności w dotarciu do jadłodajni) lub osób, w szkole w Brzezinkach korzystają wszyscy, czyli 131 osób,
gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione w szkole w Woli Kopcowej 35 osób.
WP
z uwagi na sytuację zdrowotną osoby uprawnionej (np.: choroba

Powstaje ścieżka rowerowa w przełomie Lubrzanki
Trwa budowa pierwszego etapu ścieżki rowerowej od
skrzyżowania w Mąchocicach Kapitulnych w kierunku
Ciekot.
Ruszyła inwestycja wyczekiwana przez turystów oraz kierowców. W ramach projektu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
w gminie Masłów” zostanie wykonany odcinek 2 km 177 m ścieżki
wiodącej w malowniczym przełomie Lubrzanki. Ekipa budowlana pracuje na miejscu już od kilku tygodni przygotowując teren.
Wykonywana jest obecnie stabilizacja podbudowy pod ścieżkę,
poszerzenie drogi powiatowej, częściowo wykonane są już też
oporniki. W najbliższym czasie ruszy wycinka drzew.
Gmina Masłów otrzymała na to zadanie dofinansowanie
w wysokości 1 572 500,00 zł. Inwestycja ma za zadanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększenie liczby osób
korzystających z dróg rowerowych. Współfinansowana jest z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Ścieżka o nawierzchni bitumicznej będzie miała szerokość
2 metrów. Oddzielona zostanie poboczem bitumicznym od drogi
o szerokości 1 m. Rowerzyści będą mogli wjechać na nią już przy
skrzyżowaniu w Mąchocicach Kapitulnych. Pierwszy etap zakończy się w okolicach parkingu przy Ameliówce, a docelowo ścieżka
poprowadzi do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Dalej przebiegać ma do Wilkowa, a następnie połączyć się
ze ścieżką w Świętej Katarzynie. W tym temacie Gmina Masłów
podjęła już działania wspólnie z gminą Bodzentyn.
Budowa ścieżki została przesunięta w czasie realizacji o kilka
miesięcy. To efekt problemów Wodociągów Kieleckich z poszukiwaniem wykonawcy kanalizacji północnej części Gminy Masłów,
po tym jak z wykonania zrezygnowała firma wyłoniona w przetargu. Do rozpoczęcia prac przy ścieżce konieczne było położenie
kanału kanalizacji, dopiero później mogły ruszyć kolejne etapy.

Ścieżka o nawierzchni bitumicznej będzie miała szerokość 2 metrów.
Oddzielona zostanie poboczem bitumicznym od drogi o szerokości 1 m.

Obecnie w ramach budowy powstanie około 1.600 m (75%
zadania), a reszta około 550 m zostanie wykonana po położeniu
kanału przez Wodociągi Kieleckie. To kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Masłów w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF).
Liczę na to, że pokonamy wszelkie trudności związane z dalszą realizacją ścieżki. Docelowo wspólnie z burmistrzem Bodzentyna dążymy do tego, aby ścieżka połączyła Mąchocice Kapitulne
i Świętą Katarzynę w ciągu drogi nr 0314T. Zadanie to będziemy
realizować przy wsparciu Powiatu Kieleckiego, do którego należy
ta droga – mówi Tomasz Lato, wójt gminy Masłów.
WP
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Wydrukuj mapę swojej miejscowości
Zachęcamy do skorzystania z nowej możliwości, jaką
daje Gminny Portal Mapowy.
Zakończony został kolejny już etap nadawania nazw ulic w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Masłów. W związku z tym przygotowano mapy z nowo nazwanymi ulicami.
Mapy z poszczególnych miejscowości można pobrać i wydrukować. Warto pamiętać, że mają one charakter wyłącznie po-

glądowy i przedstawiają również trasy dojazdu np. drogi prywatne.
Wraz z rozwojem, mapy będą na bieżąco aktualizowane. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.maslow.pl/asp/pl_start.
asp?typ=14&menu=223&strona=1, skąd można pobrać mapy.
Warto pamiętać, że na terenie gminy Masłów znajduje się
96 ulic, (w tym dwa place: plac św. Jana Pawła II w Masłowie
Pierwszym i plac Założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Kopcowej).
WP

Rusza szkolna inwestycja
za ponad pół miliona złotych

!

Za ponad pół miliona złotych w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych zostanie wykonany szereg prac.
Polegać będą one m.in. na przebudowie boiska, czy utworzeniu pracowni techniczno – komputerowej. Wszystko to
dzięki unijnemu dofinansowaniu przyznanemu przez Zarząd Województwa.
Umowa została podpisana pomiędzy
Województwem Świętokrzyskim, a Gminą
Masłów. Samorządy reprezentowali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek
Renata Janik oraz wójt Tomasz Lato i skarbnik Małgorzata Kumór. Co ważne wartość inwestycji wynosi ponad pół miliona
złotych, z czego dofinansowanie to nieco
ponad 362 tys. zł, a wkład własny stanowi
blisko 156 tys. zł.
Uroczystość odbyła się w Centrum
Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Podczas spotkania obecni byli także włodarze innych gmin, które
otrzymały dofinansowania. W tym gronie
znalazły się również Bieliny, Imielno, Miedziana Góra, Kluczewsko, Zagnańsk, Chęciny, Daleszyce. Dla wszystkich w części
artystycznej wystąpiła dziecięca grupa Jodełki.
Projekt „Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania „7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej” Osi „VII sprawne usługi
publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 zakłada wielkie zmiany
w placówce.
Zakres, jaki obejmują prace to przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku szkoły, w ramach której zaplanowano
modernizację sali lekcyjnej poprzez wyodrębnienie zaplecza, gdzie przechowywane
będą pomoce naukowe, a także remont
WC dla chłopców. Dzięki przebudowie
wejścia, poprzez budowę pochylni i poszerzenie otworów drzwiowych, oraz dostoso-

Podczas podpisania umowy samorządy reprezentowali marszałek Andrzej Bętkowski
i wicemarszałek Renata Janik oraz wójt Tomasz Lato i skarbnik Małgorzata Kumór.

wanie toalet, uczniowie niepełnosprawni
będą mieli znaczne ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu.
Dobrą wiadomość mamy też dla młodych sportowców. Gruntownie przebudowane zostanie boisko, które zyska status
obiektu wielofunkcyjnego pełnowymiarowego z nawierzchnią poliuretanową (tartanową). Przeznaczone będzie do gry w siatkówkę, koszykówkę lub unihokeja.
Dodatkowo utworzona zostanie pracownia techniczno – komputerowa, dzięki
czemu będzie można organizować zajęcia
z różnych przedmiotów takich jak: informatyka, fizyka, chemia, matematyka czy
biologia. Doposażenie obejmuje pracownię dydaktyczną w nowoczesne pomoce
naukowe, wyposażenie i materiały. Sala

gimnastyczna również zyska niezbędny
sprzęt. Prace ruszą już w tegoroczne wakacje.
- To już kolejna inwestycja w naszej gminie skierowana w stronę oświaty.
Uczniowie będą mogli nie tylko ćwiczyć
na przebudowanym boisku, korzystać z nowych sprzętów w sali gimnastycznej, ale też
uczyć się z pomocą najnowocześniejszych
pomocy dydaktycznych w nowo utworzonej pracowni techniczno – komputerowej.
Wszystkie te działania mają na celu podniesienie jakości kształcenia i sprawienie, by
nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki
do rozwijania swoich talentów – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
WP
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Ponad 93 tys. zł dofinansowania
na doposażenie szkolnych stołówek
Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie na doposażenie stołówek szkolnych na nieco ponad 93 tys. zł. Dzięki rządowemu wsparciu będą nie tylko zakupy nowych sprzętów, ale również remont.
Na wniosek złożony przez Gminę
Masłów w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
przyznano dofinansowanie dla dwóch
szkół z terenu naszej gminy. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii otrzymała 80 tys. zł,
a Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
dokładnie 13 040,00 zł.
Obecnie we wszystkich szkołach żywionych jest ok. 700 dzieci. Posiłki przygo-

towywane są w formie śniadań i obiadów.
Sprzęt wykorzystywany w szkolnych stołówkach jest już częściowo wyeksploatowany i zużyty.
Środki z dofinansowania przeznaczone zostaną na zakup sprzętów kuchennych,
w tym m.in.: zmywarkę z wyparzaniem,
kuchnię gazową 4 palnikową, wielofunkcyjny piec konwekcyjny, zamrażarkę skrzyniową, gofrownicę itp. Dodatkowo zostanie
także przeprowadzony remont zmywalni,

wymiana zlewów i kranów w kuchni i zmywalni, wymiana zabudowy oddzielającej
dwie strefy pomieszczeń kuchennych: czystej i brudnej.
Dzięki dofinansowaniu znacznej poprawie ulegnie funkcjonowanie stołówek
w obu szkołach. Pozostałe placówki z terenu Gminy Masłów mają szansę na pozyskanie środków w kolejnych latach.
RED

Walczymy z problemami alkoholowymi
i przeciwdziałamy narkomanii
Wsparcia dla rodzin, profilaktyczne wydarzenia, spotkania z psychoterapetą to jedne z wielu działań podejmowanych
w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Przyglądamy się statystyce działań za 2018 rok, z których skorzystały 592 ososby z terenu gminy Masłów.

 WSPARCIE W SZKOŁACH

Program skierowany jest zarówno do osób uzależnionych jak
i ich rodzin oraz mieszkańców zagrożonych problemem alkoholowym lub narkomanią. Jego realizacją zajmuje się Gminna Komisja
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie.
W 2018 roku odbyło się 14 posiedzień, na których rozpatrzono 31 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób
podejrzanych o uzależnienie od alkoholu, wezwano 116 osób na
rozmowę informacyjno-motywacyjną, skierowano 17 osób na badania psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone przez lekarzy biegłych, złożono
16 wniosków do Sądu Rodzinnego w Kielcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego wobec podopiecznych.

Działania profilaktyczne prowadzone są również w szkołach.
Komisja dofinansowała Wiosenny Piknik Profilaktyczny w Ciekotach, „Turniej Pięciu Strażnic” oraz profilaktyczny konkurs plastyczny pt. „Zanim będzie za późno”. Uczestnikami konkursu było
42 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Masłów. To jednak nie wszystko. Dzieci ze szkoły w Mąchocicach – Scholasterii wzięły udział w warsztatach profilaktycznych
pt. „Prawdziwy skarb” o tematyce wykluczania z grupy oraz akceptacji odmienności. W programie szkoleniowym propagującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Bezpiecznie – chce się
żyć” oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej uczestniczyło
44 dzieci ze SP w Mąchocicach Kapitulnych.

 WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 WSPARCIE AA

Ważną gałęzią Programu jest wsparcie psychoterapeutyczne.
W 2018 roku specjalista ds. terapii uzależnień udzielił 77 bezpłatnych
porad psychoterapeutycznych. Z porad tych skorzystali mieszkańcy
Gminy Masłów, nie tylko osoby uzależnione, ale również osoby
które odczuwały potrzebę rozmowy i wsparcia. Dyżury prowadzone
były w każdy czwartek w godzinach 15.30-17.30 przez 2 godziny.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera finansowo działającą na terenie gminy grupy Anonimowych Alkoholików (wyjazdy na zorganizowane
warsztaty terapeutyczne). W 2018 r. wypoczynek letni dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych z terenu naszej gmin został powierzony
Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
Komisja przekazała dotację w wysokości 40 000,00 zł. Koszt
pobytu jednego dziecka wyniósł 962,54 zł.. Na kolonię profilaktyczną w terminie od 28.07.2018 do 06.08.2018r (10 dni ) do Ustki
wyjechało 57 dzieci z terenu gminy Masłów.

 WSPARCIE RODZINY
Jednym z najważniejszych programowych zadań jest wsparcie rodziny. Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii brał udział w spotkaniach
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie – grupach
roboczych. W 2018r. założono 42 Niebieskie Karty (NK) w tym
42 karty założyła Policja. Podmiotami uprawnionymi do założenia
NK są przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. Liczba rodzin objętych
pomocą grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego wynosi
39 w tym 33 kobiety, 46 mężczyzn, 9 dzieci.

Łączna kwota
Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem w 2018
roku Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie przeznaczyła kwotę
145.140,35 zł.
WP
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Będzie dalsza międzynarodowa współpraca
Delegacja z departamentu Hiszpanii In-Service Teacher Training Centre of Almendralejo (CPR of Almendralejo) odwiedziła Gminę Masłów. Jest to Centrum Publiczne podlegające bezpośrednio Rządowi Estremadury (Hiszpania), którego
głównym celem jest ułatwienie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zagranicznych gości przywitał na sali samorządowej Urzędu
Gminy wójt Tomasz Lato. Podczas spotkania przedstawił charakterystykę naszego regionu, a także opowiadał o programie edukacji
naszej młodzieży. Goście wykazywali duże zainteresowanie tym,
jak są prowadzone zajęcia w naszych szkołach, jak organizowane
są posiłki dla uczniów, czy poza podstawową nauką istnieją jakieś
inne formy kształcenia.
Delegacja z Hiszpanii obejrzała także krótki film na temat naszej Gminy, mogąc podziwiać piękno naszego regionu. Mogli oni
także obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących współpracę polsko-węgierską. Nasi gości byli także pod pomnikiem Jana Pawła
II w Masłowie, który wywarł na nich niezwykle pozytywne wrażenie. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć. Dyrektor Rosa Blázquez
podczas rozmowy z wójtem Tomaszem Lato oraz Anetą Januchtą,
dyrektor Szkoły w Mąchocicach Kapitulnych wyraziła chęć współpracy ze szkołą i gminą polegającą na organizacji wspólnych projektów. Goście zapoznają się z systemem edukacji w Polsce w ramach projektu Erasmus Plus.
KD

Hiszpańscy goście przed pomnikiem św. Jana Pawła II
z wójtem Tomaszem Lato i dyrektor Anetą Januchtą.

Druhowie z Mąchocic Kapitulnych

			

mają nowy samochód

Jednostka OSP z Mąchocic Kapitulnych wzbogaciła się o lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy.
Ford Transit na 9 osób posiada system ostrzeprzez jednostkę – mówi Tomasz Lato, wójt obecny podczas pregawczy alarmowy świetlny i dźwiękowy. Dzięzentacji samochodu.
ki nowemu nabytkowi wyposażonemu
Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP
w komplet kamizelek ratunkowych wodw Mąchocicach Kapitulnych w kwocie 80 tys. zł. jest piąKoszt pojazdu
nych strażacy będą mogli wyjeżdżać do
tym tego rodzaju wsparciem dla jednostek OSP z terenu
to 93 418, 50 zł, z czego
zdarzeń wodnych oraz dowozić dogminy Masłów w ostatnim czasie. Zakup został zrealidotacja z budżetu gminy wydatkowych ratowników do zdarzeń.
zowany również z myślą o najmłodszych druhach, poniosła 80 tys. zł, 7 tys. zł przeka– Nasi druhowie od lat zapewniają
nieważ jednostka OSP Mąchocice Kapitulne posiada
bezpieczeństwo mieszkańcom nie
Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarzały Wodociągi Kieleckie, a reszta
tylko podczas akcji związanych z poniczych. Młodzi druhowie z tego tytułu już wkrótce
pochodzi ze środków własnych
żarami, ale też z ratownictwem wodbędą mogli skorzystać z transportu na zawody sportoOSP Mąchocice Kapitulne.
nym. Nowy wóz wpłynie na pewno na
wo-pożarnicze, Turniej Pięciu Strażnic czy OgólnopolSamochód dostarczyła
jeszcze lepsze działania podejmowane
ski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
firma ST-AUTO.
RED

Druhowie ze swoim nowym wozem.

We współpracy siła.
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Szykują się remonty w dwóch ośrodkach zdrowia
W ośrodkach zdrowia w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych planowane są remonty na kwotę blisko 120 tys. zł.
W najbliższym czasie prace remontowe mają zostać przeprowadzone w dwóch ośrodkach zdrowia działających na terenie gminy Masłów. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się
w budynku w Masłowie Pierwszym. Planowane jest wydzielenie
osobnego pomieszczenia, gdzie uruchomiony będzie gabinet okulistyczny. Inne zadania prowadzone w budynku będą miały wpływ
na poprawę warunków przyjmowania pacjentów.
Większy remont szykuje się w ośrodku zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych, gdzie zaplanowano położenie nowej posadzki
zarówno na parterze jak i na piętrze, wymianę całej stolarki wewnętrznej (drzwi). Prace remontowe mają się rozpocząć w okresie wakacyjnym, kiedy zmniejsza się liczba pacjentów. Konieczne
będzie przyjmowanie pacjentów zamiennie na parterze bądź na
pierwszym piętrze budynku.
Co ważne w obu ośrodkach oprócz wspomnianych już prac
planowane jest założenie monitoringu zarówno na zewnątrz jak
i w poczekalni.

Większy remont szykuje się w ośrodku zdrowia
w Mąchocicach Kapitulnych.

Rozstrzygnięto przetargi na oba zadania. W ośrodku w Mąchocicach Kapitulnych prace wykona firma Wojciech Znój Zakład
Remontowo-Budowlany. Koszt prac wyniesie ok. 80 tys. zł, a ich zakończenie planowane jest do końca lipca. Remontem w Masłowie
zajmie się firma Tom-Bud Tomasz Ziębicki. Prace kosztować będą
ok. 40 tys. zł i zakończyć mają się w ostatnich dniach czerwca.
WP

Dzień Strażaka. Były życzenia i modlitwa
Po raz drugi uroczyście świętowano Dzień Strażaka w gminie
Masłów.
Spotkanie rozpoczęło się przed siedzibą
OSP Masłów, skąd przedstawiciele wszystkich
pięciu jednostek działających na terenie gminy
(OSP Brzezinki, OSP Ciekoty, OSP Masłów,
OSP Mąchocice Kapitulne, OSP Wola Kopcowa) oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeszli w uroczystej defiladzie na plac
kościelny. Tam zaparkowało już pięć wozów
bojowych, które służą druhom w ich pracy.
Uroczystą mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. Piotr Motyka, proboszcz parafii Przemienienia
Pańskiego, który w swojej homilii zwrócił

szczególną uwagę na postać św. Floriana,
patrona druhów.
Po zakończeniu mszy świętej na placu
przed kościołem odbył się apel. Dowódca
strażackiej kompanii Wojciech Niechaj
złożył meldunek wójtowi Tomaszowi Lato.
Święto było okazją do skierowania do strażaków najlepszych życzeń i podziękowań.
Razem z wójtem składali je Piotr Zegadło,
gminny prezes OSP, przewodniczący Rady
Gminy, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich oraz Grzegorz Piwko, przedstawiciel
starosty kieleckiego.
Musimy pamiętać, że praca strażaków
wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń. To
jest misja i służba dla drugiego człowieka.

Pamiątkowe zdjęcie przez masłowskim kościołem.

Jako samorządowcy musimy o tym pamiętać i zapewnić druhom jak najlepsze
warunki do pełnienia tej posługi na rzecz
naszej społeczności. Tuż przed majowym
weekendem przekazaliśmy pieniądze z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu
lekkiego samochodu strażackiego dla OSP
Mąchocice Kapitulne, z którego będą mogli
korzystać również najmłodsi druhowie, ponieważ jednostka OSP Mąchocice Kapitulne posiada Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – mówił wójt.
Po oficjalnej części druhowie zostali
zaproszeni na okolicznościowe spotkanie
z udziałem rodzin, przyjaciół i sponsorów
jednostek oraz radnych i sołtysów.
WP
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Ważne ćwiczenia w Ciekotach
Przy remizie strażackiej OSP Ciekoty odbyły się ćwiczenia w pięcioboju pożarniczym, ratownictwie drogowym oraz z zakresu
przeciwdziałania klęskom żywiołowym.
Udział w przedsięwzięciu wzięły
Ochotnicza Straż Pożarna Ciekoty, reprezentacja pożarnicza funkcjonariuszy Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Kielcach oraz żołnierze 10 Świętokrzyskiej
Brygady Obrony Terytorialnej. Spotkanie
rozpoczął druh z OSP Ciekoty Daniel Papież. Wójt Tomasz Lato powitał wszystkich
uczestników i podkreślił jak istotna dla bezpieczeństwa jest wymiana wiedzy i umiejętności poszczególnych służb z zakresu
ratownictwa drogowego, przeciwdziałania
pożarom i klęskom żywiołowym. Podczas
spotkania omówiono zasady bezpieczeń-

Wspólne ćwiczenia mają być cennym doświadczeniem i podstawą do budowy współpracy
na rzecz bezpieczeństwa lokalnego w perspektywie zarządzania kryzysowego.

stwa, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego,
ćwiczenia bojowe, odbyła się także sztafeta
pożarnicza. St. Chor. z 10 Świętokrzyskiej

Brygady Obrony Terytorialnej Grzegorz
Chaba wygłosił wykład na temat przeciwdziałania klęskom żywiołowym.
RED

Druhowie z OSP Wola Kopcowa
z nowym sprzętem

Spotkanie odbyło się na placu przed remizą OSP w Woli Kopcowej.

Wysokiej jakości narzędzia ogrodnicze, które są potrzebne w akcjach ratowniczo-gaśniczych otrzymali
druhowie z Woli Kopcowej.
Na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Kopcowej odbyło się spotkanie strażaków z Woli Kopcowej
i z Łącznej. Było ono połączone z przekazaniem sprzętu, który jednostki OSP otrzymały od firmy Ermet ze Stąporkowa. Są to wysokiej
jakości narzędzia ogrodnicze wykorzystywane również w akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Łopaty, szpadle, grabie, widły i saperki
niezbędne są do rozgarniania popiołu-pogorzeliska, przerzucania

palącej się słomy i tym podobnych materiałów. Tego rodzaju narzędzia szybko się zużywają w warunkach bojowych.
Nowe, które otrzymali strażacy z Woli Kopcowej i Łącznej są
wykonane z hartowanej stali fińskiej. W imieniu firmy Ermet przekazał je druhom Łukasz Chmal - dyrektor handlowy.
Co ważne sprzęty przydadzą się również do porządkowania
terenu wokół remizy. Strażacy z Woli Kopcowej zamierzają urządzić na swoim terenie ogród i wypielęgnować trawnik rekreacyjny.
Zalążkiem planowanego ogrodu były krzewy- tuje wkopane przy
pomocy przekazanego sprzętu przez gospodarza gminy Łączna Romualda Kowalińskiego oraz wójta Tomasza Lato.
RED
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Nowi strażacy w szeregach
jednostek OSP Gminy Masłów

Pamiątkowa fotka z naszymi nowymi druhami.

23 osoby zasilą strażackie szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Masłów.
Ukończyli szkolenie podstawowe, które pozwala im realizować
zadania strażaków ratowników.
Wśród nich znalazły się również
trzy kobiety.

W Urzędzie Gminy Masłów zostały
wręczone zaświadczenia dla nowych druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Dzięki
zdobytym uprawnieniom większa liczba
ochotników będzie mogła brać udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych, ćwiczeniach
oraz kolejnych kursach uzupełniających
i specjalistycznych.

Zaświadczenia wręczył wójt Tomasz
Lato, Piotr Zegadło, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Masłów oraz Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP.
Podczas spotkania wójt złożył serdeczne gratulacje dla nowych strażaków
w imieniu swoim jak również komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach- Sławomira Karwata.
Podkreślił jak ważna jest inicjatywa młodych ludzi do zasilania szeregów jednostek
OSP, co istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Szkolenie, jakie odbyli druhowie odbyło się na początku maja i zostało zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Jego celem
było przygotowanie ochotników do pełnienia funkcji ratownika Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Podczas zajęć kursanci zapoznawali się z podstawowymi zadaniami gminy
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, organizacją ochotniczych straży pożarnych,
organizacją w sekcji, z zasadami rozwijania
linii i zajmowania stanowisk, taktyki gaszenia pożarów i cięcia samochodów, komory
dymowej, ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia, a przede wszystkim ze sprzętem ratowniczym i pomocniczym wykorzystywanym
podczas działań.
Szkolenie zgodnie z wytycznymi zakończono egzaminem pisemnym i praktycznym. Wszystkim nowo upieczonym strażakom życzymy wszystkiego najlepszego oraz
tylu powrotów co wyjazdów do akcji.
KD

Słoneczne święcenie pokarmów
Piękna pogoda sprawiła, że do Ciekot na tradycyjne
święcenie pokarmów zaproszenie przyjęło mnóstwo
osób, zarówno mieszkańców gminy Masłów, jak i gości.
Przed dwór bryczką przyjechał biskup Marian Florczyk. Witali go gospodarze: wójt Tomasz Lato wraz z Krystyną Nowakowską,
dyrektor CEiK “Szklany Dom” i Kazimierą Zapałową, kustosz honorową dworu.

Nie zabrakło nawiązań do czasów Stefana Żeromskiego, ale
również muzycznych niespodzianek od młodych talentów. Nadia
Michta i Michalina Cedro zagrały na skrzypcach, a Sandra Nowakowska na trąbce. Akompaniatorem był Michał Kopeć. Biskup Florczyk wspominał o wielkim znaczeniu tradycji.
Po poświęceniu pokarmów wszyscy zostali zaproszeni na
baby drożdżowe oraz świąteczny żur, który serwowali członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty.
WP

Zgodnie z tradycją biskupa powitano przed dworem.

Święcenie pokamów przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości.
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Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów
przyznana. Poznajcie laureatów!

Hotel Przedwiośnie to laureat Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów 2019. W Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” odbyła się
gala, w czasie której nagrodzono
wyróżniających się przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie gminy Masłów.
Już od czterech lat Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów honoruje firmy prężnie działające i rozwijające się. W tym roku
decyzją Kapituły Nagrody pod przewodnictwem Wandy Bahyrycz w składzie: Monika
Dolezińska-Włodarczyk – przedstawiciel
Wójta Gminy Masłów, Piotr Zegadło, Janusz Obara – przedstawiciele Rady Gminy
Masłów, Mirosław Mróz, Leszek Trębacz –
przedstawiciele przedsiębiorców, wyłoniono trójkę nominowanych, a spośród nich
oczywiście laureatów.
Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów
trafiła do Hotelu Przedwiośnie i prowadzącej go firmy Samrelaks Mąchocice Sp. z o.
o. z prezesem Łukaszem Porębskim. Przedwiośnie to najwyżej położony obiekt noclegowy mieszczący się w sercu Gór Świętokrzyskich, w Mąchocicach Kapitulnych.
Zatrudnia 21 osób. Należy do Polskiej Izby
Hotelarskiej i Regionalnej Organizacji Turystycznej. Na rynku działa od 18 lat oferując
turystom wachlarz możliwości, jakie daje
wypoczynek w Górach Świętokrzyskich.
Przedwiośnie to nie tylko baza noclegowa,
ale również gastronomiczna. Na gości czeka basen, kort tenisowy, boisko.
Nagroda specjalna dla Indywidualności Gospodarczej trafiła do firmy Ergo

Nagroda specjalna dla Indywidualności
Gospodarczej trafiła do firmy Ergo Krzysztofa
Zawady, która działa w Domaszowicach.

Krzysztofa Zawady, która działa w Domaszowicach. Przedsiębiorstwo świadczy usługi produkcji odzieży. Sprzedaje je
w krajach takich ja Włochy, Niemcy, Rumunia czy Szkocja. Co ciekawe to w Domaszowicach uszyto stroje dla reprezentacji Włoch na Igrzyska Olimpijskie w Soczi.
Obecnie trwa produkcja m.in. dla Armaniego i Diora. Firma Ergo zatrudnia 21 osób,
a na rynku funkcjonuje już 26 lat.
Wyróżnienie otrzymał Roman Kołomański prowadzący Zakład Stolarski w Ciekotach. To mikroprzedsiębiorstwo oferujące usługi stolarskie, zatrudnia dwie osoby,
należy do Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Gminy Masłów. Firma bierze także udział
w imprezach gminnych w wymiarze rzeczowym i finansowym, funkcjonuje 16 lat.
Miała swój znaczny wkład w renowację
mebli stanowiących wyposażenie Dworku
Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Nagrody
wraz z członkami kapituły wręczali laureatom wójt Tomasz Lato oraz gość specjal-

ny gali Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
Ze specjalnymi gratulacjami pospieszył Marek Kmieć, prezes Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Gminy Masłów oraz Karolina Cybulska, koordynator Korona Biznes
Klub.
Musimy jasno stwierdzać, że razem
z przedsiębiorcami gminy stwarzamy przestrzeń dla mieszkańców, gości, dla sąsiednich gmin i miasta Kielce. Staramy się to
czynić w taki sposób, abyśmy wspólnie:
samorząd i przedsiębiorcy wymieniali się
doświadczeniem, wiedzą, ale i starali się
zauważać utrudnienia oraz dążyć do pozytywnych zmian – mówił wójt Tomasz Lato.
Honorowaniu przedsiębiorstw towarzyszyły również inne akcenty. W specjalnym
wykładzie o przedsiębiorczości w gminie
Masłów w ujęciu statystycznym opowiadał dr Wojciech Pietrowski. Muzycznym
gościem gali był Świętokrzyski Kwartet Puzonowy, który zagrał dla wszystkich laureatów oraz gości.
Inicjatorami przyznawania Nagrody
Gospodarczej Gminy Masłów są Urząd
Gminy Masłów wraz ze Stowarzyszeniem
Przedsiębiorców Gminy Masłów.
Wojciech Purtak

Pamiątkowe zdjęcia na finał tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów.

Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów trafiła
do Hotelu Przedwiośnie i prowadzącej go firmy
Samrelaks Mąchocice Sp. z o. o. z prezesem
Łukaszem Porębskim.

Wyróżnienie otrzymał Roman Kołomański
prowadzący Zakład Stolarski w Ciekotach.
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BIESIADA MASŁOWSKA PO RAZ PIERW
W RAMACH I MEMORIAŁU KAWALERYJSKO-SPA

Mnóstwo osób spędziło niedzielne popołudnie i wieczór na lotnisku w Masłowie. Po raz
pierwszy Biesiadzie Masłowskiej towarzyszyło
nie lada wydarzenie - I Memoriał Kawaleryjsko-Spadochronowy im. gen. Tadeusza Buka.
Publiczność mogła więc nie tylko bawić się
podczas koncertów, ale również obejrzeć widowiskowe pokazy związane z historią i teraźniejszością działań Wojska Polskiego.
Nowa formuła Biesiady Masłowskiej bardzo
spodobała się nie tylko mieszkańcom gminy Masłów, ale również gościom, którzy tłumnie pojawili
się na lotnisku. I Memoriał Kawaleryjsko-Spadochronowy im. gen. Tadeusza Buka doskonale uzupełnił dotychczasową propozycję skupiającą się na
Uroczyste otwarcie Biesiady Masłowskiej i powitanie
prezentacji bogatej kulturalnej tradycji gminy Manaszych zaprzyjaźnionych samorządowców.
słów.
Biesiada Masłowska przyciągnęła na lotnisku
wielu gości. Nie zabrało zaprzyjaźnionych parlamentarzystów i samorządowców. Gośćmi honorowymi byli członkowie rodziny gen. Tadeusza Buka na czele z jego ojcem
Józefem Bukiem, bratem Grzegorzem Bukiem i synem Mariuszem Bukiem. Wśród uczestników wydarzenia byli m.in.
posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, senator Krzysztof
Słoń, Mariusz Gosek członek Zarządu Województwa,
Marcin Piętak dyrektor gabinetu marszałka, Bogdan Konopka główny lekarz weterynarii, Mirosław Gębski starosta
kielecki, Henryk Milcarz, Mieczysław Gębski – zastępcy
przewodniczącego Sejmiku, Wiktor Kowalski, doradca wojewody świętokrzyskiego, Teresa Stępień, dyrektor Szkoły
Dąbrowianki
Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy.
Wśród wojskowych przedstawicieli w Masłowie
obecni byli: gen. Adam Marczak dowódca 25 Brygady Ka- Szwadronu Kawalerii, ks. ppłk. Grzegorz Kamiński kapewalerii Powietrznej, płk. Artur Barański dowódca 10 Świę- lan Garnizonu Kielce.
Wielkim powodzeniem cieszyły się widowiskowe
tokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, chorąży Mariusz
Kowalski szef Kieleckiego Szwadronu Kawalerii, rot. kaw. pokazy Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Umieoch. Robert Mazur dowódca Kieleckiego Ochotniczego jętności kawalerzystów zaskakiwały. Pierwszym punktem
pokazów wojskowych był pokaz dynamiczny szwadronu kawalerii Wojska Polskiego dowództwa Garnizonu Warszawa. Wrażenie robiły ćwiczenia
dynamiczne szwadronu kawalerii powietrznej
z wykorzystaniem śmigłowca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i plutonu lekkiej piechoty 10
Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na
finał zaprezentowano świetny pokaz Kieleckiego
Szwadronu Kawalerii wyszkolenia Kawalerii Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej, a tuż
po nim pokaz pirotechniczny z udziałem śląskiej
grupy rekonstrukcyjnej. Organizacja memoriału to wynik współpracy Gminy Masłów
Andrzej i Przyjaciele
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim
Urzędem Wojewódzkim, Powiatem Kieleckim, Miastem Kielce oraz Areoklubem
Kieleckim.

Wśród gości byli m.in. Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa, Mieczysław Gębski,
wiceprzewodniczący Sejmiku, Jacek Kowalczyk ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pr

Tup Tu

Domas

Wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika Dolezińsk
-Włodarczyk i Piotr Zegadło, przewodniczący Ra
Gminy nagrodzili najlepszych sportowców.

Wójt Tomasz Lato wraz z senatorem Krzysztofem
Słoniem szczególnie podziękowali naszym druhom.
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WSZY Z WIDOWISKOWYMI POKAZAMI
ADOCHRONOWEGO IM. GEN. TADEUSZA BUKA
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Pokaz Kieleckiego Szwadronu Kawalerii,
a w tle lądujący samolot.

rzez cały czas trwania imprezy trwały
pokazy spadochronowe.

up Dance

szowianki

kaady

Wrażenie robiły ćwiczenia dynamiczne szwadronu kawalerii powietrznej z wykorzystaniem
śmigłowca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
i plutonu lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej
Brygady Obrony Terytorialnej.

Classic

Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Mnóstwo osób odwiedzało stoiska wystawowe m.in. Kieleckiego Ochotniczego
Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich w Kiecach, 10. Brygady Kawalerii
Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa, Komendy Regionalnej Straży
Ochrony Kolei w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, czy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Oblegany był czołg, ale też samochód patrolu saperskiego.
Bardzo wiele działo się na scenie. Przed publicznością wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa, Andrzej i Przyjaciele, laureaci Festiwalu Piosenki Turystycznej, Tup
Tup Dance. Nie zabrakło również lubianego ludowego bloku. Zaśpiewały zespoły: Domaszowianki, Kopcowianki, Dąbrowianki oraz gościnnie Zespół Pieśni i Tańca Kielce. Były
również konkursy dla dzieci, prowadzili je zarówno animatorzy jak i kieleccy policjanci.
Zgodnie z tradycją wójt Tomasz Lato przyznał nagrody sportowcom z naszej gminy. Otrzymali je: Kinga Syska, Andrzej Janowski, Piotr Jaśtal, Jakub Surma, Kacper Tokarz za
szczególne osiągnięcia w swoich dyscyplinach. Laureatom gratulowali również wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk i Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy.
Specjalne podziękowania wójt skierował w stronę druhów strażaków ze wszystkich
jednostek OSP działajających na terenie gminy, którzy zadbali o to, by całe wydarzenie było bezpieczne dla odwiedzających.
Gwiazdą Biesiady był zespół Classic, który zaśpiewał swoje największe przeboje.
Grupa uznawana już za legendę gatunku disco polo wykonała m.in. hity „To tylko
przyjaźń”, „Umów się ze mną”, „Jolka, Jolka” i bez trudu porwała do tańca i wspólnych śpiewów masłowską publiczność. Nic więc dziwnego, że taneczna atmosfera
trwała jeszcze długo podczas biesiady pod gwiazdami.
Wojciech Purtak

Były widowiskowe wybuchy.

Czołg był oblegany!

Kopcowianki
Koncert finałowy przyciągnął
tłumy mieszkańców i gości.
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XIII Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży
w Masłowie
Piękna pogoda towarzyszyła uczestnikom XIII Spotkania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach
Edukacyjnych z Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej, które odbyło się na lotnisku w Masłowie.
Spotkania integracyjne organizowane są w rocznicę wizyty
Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach i uroczystej mszy świętej na lotnisku w Masłowie z inicjatywy biskupa Mariana Florczyka w miejscu, w którym mszę świętą odprawił św. Jan Paweł II.
W poniedziałkowe przedpołudnie na lotnisku pojawiło się kilkaset
osob z regionu, głównie z placówek specjalnych. Zgodnie z tradycją każda reprezentacja przywiozła ze sobą wielkie serca, które są
symbolem masłowskich spotkań. Wcześniej wszyscy wykonywali je wspólnie podczas zajęć plastycznych. Na większości z nich
w centrum znajdował się wizerunek św. Jana Pawła II.
Uroczystości rozpoczęło spotkanie pod pomnikiem św. Jana
Pawła w centrum Masłowa. Po złożeniu kwiatów oraz krótkiej modlitwie delegacje organizatorów i uczestników przeszły na lotnisko.
Tu mszę świętą odprawił biskup Marian Florczyk, który w swojej
homilii skupił się na zakorzenieniu dziecka w serca matki. Przywoływał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Masłowie
dotyczące umiłowania matki, co w kontekście dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma szczególne znaczenie.
Po modlitwie przed sceną spotkali się przedstawiciele placówek,
którzy zaprezentowali swoje piękne serca. Każda z reprezentacji
otrzymała wielką maskotkę w podziękowaniu za udział i przygotowanie wyjatkowych transparentów swojej wiary.
- Spotkania w Masłowie mają w sobie niepowtarzalną atmosferę przywołującą tę, która panowała na lotnisku podczas mszy
świętej odprawianej przez naszego papieża. Zawsze dopisuje nam
pogoda. Sprzyja to wyjątkowej integracji naszych gości, bo takich

spotkań nie ma przecież w żadnym innym miejscu w naszym województwie – mówi wójt Tomasz Lato.
Wśród gości wydarzenia byli m.in. wicemarszałek Renata Janik, senator Krzysztof Słoń, Wiktor Kowalski, doradca wojewody
świętokrzyskiego, Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Na zakończenie w części artystycznej wystąpił zespół Czerwone Jagody ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.
WP

Uroczystość rozpoczęła msza święta.

Po zakończeniu modlitwie nagrodzono placówki,
które przygotowały wielkie serca.

Jak co roku wydarzeniu towarzyszyła upalna pogoda.

Wystąpiły Czerwone Jagody.

Modlitwie przewodniczył biskup Marian Florczyk.
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Dwa niezwykle interesujące spotkania z cyklu
„O Żeromskim od A do Ż”
26 maja w Dworku S.Żeromskiego w ramach
obchodów roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego
odbyło się spotkanie z dr Ireną Furnal znawczynią
życia i twórczości Grudzińskiego na temat wpływów
twórczości Stefana Żeromskiego na Gustawa Herlinga Grudzińskiego i pokolenie jego rówieśników. Gustaw Herling Grudziński był zafascynowany postacią
Stefana Żeromskiego i w symbolicznym geście ofiarował Mu swoje honorowe obywatelstwo Kielc.
Nieco innej tematyce poświęcone było kolejne
spotkanie w tym cyklu z dr nauk leśnych Bartoszem
Kozakiem, regionalistą, pasjonatem historii regionu.
Pan dr Bartosz Kozak wprowadził słuchaczy w tajniki nazewnictwa terenowego okolic Ciekot w XIX
w na podstawie materiałów kartograficznych. Stefan
Żeromski w swoich powieściach wykorzystywał te
nazwy bardzo często. Obydwa spotkania cieszyły się
dużym zainteresowaniem słuchaczy.
RED

Dr Irena Furnal

Bartosz Kozak

Muzyka Dworów Polskich
rozbrzmiewała na Żeromszczyźnie
Za nami kolejne koncerty z cyklu Muzyka Dworów Polskich w ramach projektu grantowego „Cykl koncertów muzyki kameralnej”.
W kwietniu przenieśliśmy się w świat
muzyki mistrzów baroku. A przewodnikiem po epoce był zespół muzyki dawnej Masovia Consort w składzie: Mikołaj
Zgółka – skrzypce barokowe, Dariusz Hajdukiewicz – organy skrzyniowe i Krzysztof Sokołowski – viola da gamba. Muzycy
zaproponowali bardzo zróżnicowany program kompozytorów włoskich, francuskich, angielskich, hiszpańskich na instrumenty solo, duety i trio.
Było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ oprócz muzyki uczestnicy koncertu
mogli się dowiedzieć szczegółów o instru-

mentach na których muzycy grali i z wielką
pasja opowiadali. Największe zainteresowanie wzbudziły organy skrzyniowe wykonane
na specjalne zamówienie przez Johannesa
Kirchera z Heidelbergu. Rozmowom nie
było końca, gdyż to wielka rzadkość mieć
możliwość kontaktu z tak wybitnymi artystami i ich niezwykłymi instrumentami.
W maju licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać wspaniale
wykonanych, najpiękniejszych arii z oper
Stanisława Moniuszki, takich jak aria Jontka z opery „Halka” czy arii Stefana z opery
„Straszny Dwór”. Z okazji Roku Moniusz-

W kwietniu przenieśliśmy się w świat muzyki mistrzów baroku.

kowskiego gościliśmy artystów z Poznania,
śpiewaka operowego Michała Marca wraz
z żoną Wandą Marzec – fortepian. Artyści
wykonali także kilka pieśni ze „Śpiewników
domowych” Stanisława Moniuszki.
Podczas koncertu solista wprowadził
publiczność w świat opery przedstawiając
fotografie z różnych widowisk operowych,
w których brał udział, a była to większość
najważniejszych dzieł z klasyki gatunku. Koncert dostarczył wielu wzruszeń i publiczność
nagrodziła artystów brawami na stojąco. Po
koncercie nie zabrakło okazji do rozmów.
Koncert odbył się przy współorganizacji
ze Stowarzyszeniem Wspólnie Dla Tradycji
i wsparciu finansowemu Powiatu Kieleckiego.
RED

W maju zabrzmiały najpiękniejsze arie z oper Stanisława Moniuszki.
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Dobiegł końca projekt grantowy „Warsztaty muzyczne
dla Zespołów ludowych z gminy Masłów”. Od stycznia w poszczególnych świetlicach odbywały się zajęcia muzyczne, które
zakończył wspólny koncert naszych zespołów. Celem projektu
było podwyższenie kompetencji 48 osób działających w Kołach
Gospodyń Wiejskich na terenie naszej gminy, głównie kobiet
po 50-roku życia skupionych w czterech zespołach ludowych na
terenie gminy Masłów.
Przypomnijmy, że w ramach projektów grantowych Stowarzyszenie Wspólnie dla tradycji w bieżącym roku zrealizowało

trzy projekty „Dąbrowa i Ciekoty – historie mnie lub bardziej znane”, Cykl koncertów muzyki kameralnej oraz wyżej wspomniane
Warsztaty muzyczne dla Zespołów ludowych z gminy Masłów.
Wszystkie Umowy na powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały podpisane w grudniu 2018
roku.

Kapliczka poświęcona
W Wielką Sobotę ważne wydarzenie przeżywali
mieszkańcy Barczy. Biskup Marian Florczyk poświęcił
drewnianą kapliczkę Matki Boskiej Częstochowskiej,
którą społecznie odbudowali mieszkańcy Barczy.
Sołtys Stanisław Białowąs przypomniał historię kapliczki,
gdzie przez lata odbywały się nabożeństwa różańcowe, majówki,
msza święta na poświęcenie pól.
Wójt Tomasz Lato dziękował wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w odbudowę, a tym samym w kultywowanie tradycji
sołectwa. W spotkaniu udział wziął również ks. Zbigniew Kądziela,
proboszcz parafii w Brzezinkach, do której należy Barcza.
Na zakończenie uroczystości biskup poświęcił pokarmy na
wielkanocne stoły i zapowiedział podarowanie do kapliczki drewnianej figury Jezusa.
WP

Kapliczka została odbudowana dzięki inicjatywie mieszkańców.

Rozbrzmiewały pieśni maryjne
W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
rozbrzmiewały pieśni maryjne.
Wszystko to w ramach I Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej „LAUDATE MARIAM” .
To nawiązanie do tradycji majówek
śpiewanych pod kapliczką Matki Boskiej Zielnej nad brzegiem stawu obok dworu Stefana
Żeromskiego, którą kilka lat temu wskrzesiła
kustosz honorowa Kazimiera Zapałowa.
Po wysłuchaniu 24 wykonawców
w czterech kategoriach jury w składzie:
ks. prof. AM, dr hab. Paweł Sobierajski –
wokalista, przewodniczący jury, dr Paweł
Łukowiec – kompozytor, Zbigniew Goncerzewicz – dyrygent, Grzegorz Michta – instrumentalista, kierownik artystyczny przyznało nagrody. W kategorii chóry pierwszej
nagrody nie przyznano, drugą otrzymał
Chór Masłowianie.
W kategorii zespołów ludowych
pierwsze miejsce zajęło Echo Łysicy z Bielin, drugie Górnianecki z Górna, a trzecie
Dąbrowianki z Dąbrowy. Wyróżnienia trafiły do Nowych Masłowianek z Masłowa
Drugiego i Chełmowianek z Rudek.

Po raz pierwszy w Ciekotach odbył się Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej.

W kategorii zespołów wokalnych
pierwsze miejsce zajął zespół wokalny
Golica z gminy Masłów. Drugi był Cantus
Puellis, a trzeci zespół wokalny z gminy
Górno. Wyróżnienie otrzymał dziecięcy zespół wokalny Europejskiego Centrum Bajki
z Pacanowa.
W kategorii soliści pierwsze miejsce ex aequo otrzymały Wiktoria Gawron
i Krystyna Mochocka. Drugiego miejsca nie
przyznano, na trzecim była Emilia Lech.
Wyróżnienia otrzymały Helena Jędrzejczyk, Magdalena Kumorek.

Dyplomy, nagrody, a dla najlepszych
pamiątkowe statuetki witrażowego anioła
wręczali wójt Tomasz Lato, ks. prof. AM,
dr hab. Paweł Sobierajski, poseł Krzysztof
Lipiec oraz Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku. Całość koncertu poprowadziła Krystyna Nowakowska, dyrektor CEiK
„Szklany Dom”.
Po zakończeniu koncertu galowego
wszyscy przenieśli się pod kapliczkę nad
stawem. To tu w każdą sobotę i niedzielę
maja odbywać będą się śpiewy majowe.
WP
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Śpiewy majowe na Żeromszczyźnie
Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki
Bożej. W każdą sobotę i niedzielę śpiewy majowe odbywały się
przy kapliczce Matki Boskiej Zielnej nad stawem w Ciekotach. Ich
pomysłodawczynią jest Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa
dworu Stefana Żeromskiego. Mimo że pogoda była kapryśna to
zawsze z przedstawicielami naszych zespołów ludowych śpiewało wielu gości. Tradycja majówek wpisała się na stałe w krajobraz
Żeromszczyzny. Na kolejne zapraszamy już za rok!

Chór Masłowianie

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty i Barczanki
Kopcowianki

Brzezinianki i Lubrzanka

Domaszowianki

Czerwone Jagody
Małe Dolinianki

Zespół Wokalny
NaNowe
scenieMasłowianki
odbywały sięi koncerty.

Golica

Dąbrowianki
Druhowie bawili się znakomicie.
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INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Z NIECZYSTOŚCIAMI PŁYNNYMI
Wójt Gminy Masłów informuje mieszkańców Gminy, że
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018,
poz. 1454) oraz uchwałą Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Masłów, właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone
do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:
• gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości
nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepeł-

nianiu się zbiorników bezodpływowych. Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Masłów. Za wykonaną
usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.
Jak wynika z powyższych przepisów, w trakcie kontroli
prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku przez
okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi.
Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, właścicielowi przysługuje kara
grzywny.

Jedyne takie wydarzenia dla zdrowia i urody
W świetlicy w Dąbrowie odbył się festyn pod hasłem
„Dzień dla zdrowia, urody i zabawy”.
Na początku spotkanie rozpoczęły konsultacje ze lekarzami
specjalistami różnych dziedzin medycyny. Zainteresowani mogli
skorzystać z bezpłatnych porad m.in.: kardiologa Marka Strączyńskiego, reumatologa Anny Strączyńskiej, internisty i pediatry Macieja Bieleckiego, rehabilitantki Anny Wójcik-Bieleckiej, a także
wziąć udział w ćwiczeniach prowadzonych na świeżym powietrzu
przez fizjoterapeutkę Katarzynę Karcz. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się także siłownia zewnętrzna, z której można było korzystać do woli, oczywiście pod okiem obecnej fizjoterapeutki, która
dodatkowo udzielała porad na temat optymalnych zestawów ćwiczeń dla każdego. Odbyła się również prelekcja stomatologiczna,
poprowadzona przez stomatolog Elizę Adamczyk-Kozubek, podczas której można było skorzystać z nieodpłatnej konsultacji oraz
darmowego profilaktycznego lakierowania zębów dzieciom i młodzieży.
Dla tych, którzy zgłodnieli czekała niespodzianka. Wszyscy
uczestnicy, zajadali się zdrowym i pysznym poczęstunkiem, który
specjalnie dla nich z największą starannością przygotowywała pani
dietetyk Agnieszka Barcikowska.
W trakcie imprezy odbyły się również rajdy rowerowe na
dwóch różnych dystansach, dla mniej lub bardziej zaawansowanych, w których wzięła udział liczna grupa rowerzystów. Dla

spragnionych ruchu doświadczona instruktor i choreograf Katarzyna Kramarczyk poprowadziła zajęcia zumby. Miłośnicy dbania o piękno zewnętrzne mogli skorzystać z  porad i wziąć udział
w pokazach kosmetycznych oraz fryzjerskich, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Pod koniec spotkania odbyły się występy sceniczne zaproszonych artystów. Wystąpili m.in. Michalina Cedro, Dąbrowianki,
Babki Ale, Kumotry. Wydarzenie trwało do późnego wieczora i zakończyło się zabawą taneczną.
KD

W rajdzie wzięło udział wielu rowerzystów.

Imprezę zakończył festyn.

Można było skorzystać z porad specjalistów.
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my
Tak świętowaliś
Dzień Dziecka
CIEKOTY

MASŁÓW

Na świętowanie Dnia Dziecka przyjechali uczniowie wszystkich
szkół z terenu gminy Masłów. Podzielono je na dwie części:
sportową i artystyczną. Zgodnie z wieloletnią tradycją odbyły się
XXVI Biegi Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego. Na kilku
trasach przygotowanych w zależności od wieku i możliwości zawodników wystartowali najlepsi sportowcy ze szkół. Na stracie
pojawiło się 220 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych.
W tym samym czasie na scenie „Szklanego Domu” trwał IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej współorganizowany
przez Szkołę Podstawową w Brzezinkach. W rywalizacji o statuetki i tytuł najlepszych wystartowało 13 podmiotów artystycznych ze wszystkich szkół, łącznie ponad 50 osób. W poszczególnych kategoriach najlepsze były Michalina Cedro, Michalina
Perlak, Zuzanna Chrabąszcz.

Impreza
zorganizowana przez OSP
Masłów odbyła się
przy szkolnym placu.
Gospodarzem
był
prezes OSP Masłów
Piotr Zegadło. Dzieci mogły korzystać do woli z nieodpłatnych atrakcji takich
jak, dmuchane zamki, zjeżdżalnie , przejażdżka na kucyku i
koniu, lanie wody do celu. Można było także sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie z karabinków ASG. Dużym zainteresowaniem cieszył się samochód strażacki OSP Masłów,
który można było dokładnie obejrzeć wraz z wyposażeniem
i wejść do środka. Chętni mogli zasiąść za kierownicą policyjnego motocykla oraz radiowozów i pokonać specjalny tor
przeszkód przygotowany przez policjantów z Wojewódzkiej
i Miejskiej Komendy Policji w Kielcach. Na scenie zaprezentowały się drużyny piłki ręcznej MSS Masłów oraz zawodnicy z gminy Masłów grający w drużynie juniorów młodszych
Vive Kielce, która zdobyła w bieżącym roku wice-mistrzostwo Polski w piłce ręcznej. O oprawę muzyczną imprezy zadbała także Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa.
Uczestnicy imprezy mogli spróbować przepysznych domowych wypieków serwowanych przez Barbarę Kułak z rady
sołeckiej Masłowa Pierwszego.

DOLINA MARCZAKOWA
Jak co roku była świetna zabawa. Na placu stanął m.in. dmuchany
plac zabaw, licznie oblegany przez dzieciaki. Byli animatorzy ze studia
artystycznego „Ochy i Achy”, którzy cały czas zabawiali najmłodszych.
Przybyli druhowie
z OSP Masłów,
chętnie opowiadali
dzieciom o swojej
pracy i udostępnili
wóz strażacki do
oglądania.
Na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez panie
z KGW „Dolinianki”. Piknik rodzinny zakończył się wspólnym ogniskiem, przy
którym upieczono kiełbaski. Wszystko to zapewnili organizatorzy: sołtys Janusz
Obara, KGW „Dolinianki”, CEiK „Szklany Dom” przy wsparciu sponsorów.
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acje nie muszą być nudne,
Waksprawdź
co przygotowaliśmy

ŚWIETLICE SAMORZĄDOWE
DĄBROWA
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, Środa, Piątek: 10.00-15.00
Planowane zajęcia:
- Gry i zabawy sportowe na powietrzu m.in. rozgrywki w gumę, badmintona, cymbergaja, rzuty
do celu, dwa ognie, wykonanie wakacyjnej mapy
Polski, letnie kino animacyjne na dużym ekranie,
warsztaty artystyczne m.in. decoupage, malowanie
na szkle, ramka na wakacyjne zdjęcie.
- Zajęcia kulinarne: kreatywne sałatki warzywno-owocowe, chłodne desery na gorące dni, ciasta
owocowe, lody domowej roboty, kartoflowy zawrót
głowy.
- Recykling czyli drugie życie plastikowych butelek,
przetwarzanie ich na przydatne przedmioty np. doniczki, wazony na kwiaty.
- Ognisko na zakończenie wakacji.

BARCZA I DOLINA MARCZAKOWA
Godziny otwarcia:
Świetlica w Barczy
Wtorek
10.00 - 15.00
Środa (2 i 4 w miesiącu) 10.00 - 15.00
Piątek
10.00 - 15.00
Świetlica w Dolinie Marczakowej
Poniedziałek
10.00 - 15.00
Środa (1 i 3 w miesiącu) 10.00 - 15.00
Czwartek
10.00 – 15.00
W obu świetlicach w miesiącach wakacyjnych odbędą się: zajęcia kulinarne, plastyczno – artystyczne, poranki z bajkami, ogniska. Ponadto zabawy
ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy dydaktyczne, zajęcia z udziałem gier i zabaw świetlicowych.

CIEKOTY I WIŚNIÓWKA
Godziny otwarcia:
Świetlica w Ciekotach
Poniedziałek, Środa, Piątek: 10.00-15.00
Świetlica w Wiśniówce
Wtorek, Czwartek: 13.30-19.00
Planowane zajęcia:
- Gry terenowe, tworzenie donic i figurek ogrodowych z betonu, zajęcia
plastyczne: malowanie na szkle, malowanie na tkaninie, papieroplastyka, czyli sztuka origami oraz tworzenie kwiatów z papieru i bibuły.
- Warsztaty kulinarne: ciasta bez cukru, zdrowe owocowo-warzywne
koktajle
- Warsztaty recyklingowe: przetwarzanie plastikowych butelek i opakowań na ozdobne doniczki, segregatory i przyborniki.
Planowane są dwie wycieczki w lipcu i sierpniu dla uczestników zajęć
we wszystkich świetlicach

PROMYCZEK
Promyczek w wakacje pracuje w godzinach 8.30 do 14.30 (w trakcie
wyjść godziny mogą ulec zmianie).
II tydzień 8.07-12.07
poniedziałek - wyjście do Edukido na warsztaty z klockami Lego, wtorek zajęcia kreatywne – tworzenie biżuterii, środa - warsztaty „Ognik” w Państwowej Straży Pożarnej, czwartek - Laboratorium Profesora Pytalskiego,
piątek - wycieczka do MK Bowling w Galerii Echo.
III tydzień 15.07-19.07
poniedziałek - wyjście do Fly Sky w Kielcach, wtorek - wyjazd do Świętej
Katarzyny ( wejście na Łysicę – uzależnione od pogody), środa - Pogotowie Lotnicze Ratunkowe w Masłowie – piesza wycieczka, czwartek - Laboratorium Profesora Pytalskiego, piątek - zajęcia plastyczne w Placówce,
Nocowanie w Promyczku - 19.07godz.20.00- 8.00.
IV tydzień 22.07- 26.07
poniedziałek - wyjście do Geoparku, wtorek - wycieczka do Multikina na
seans filmowy, środa - zwiedzanie trasy podziemnej na Kadzielni, czwartek - pieczenie ciasteczek, piątek - całodniowa wycieczka do Magicznych
Ogrodów.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Planowane zajęcia: muzyczne, plastyczne, tematyczne pikniki, zabawy ruchowe, gry planszowe, konkursy czytelnicze.
Zorganizowane zajęcia dla dzieci odbywają się w w godzinach 10.00 – 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Masłowie, filii w Wiśniówce i w Mąchocicach Kapitulnych. Prosimy o zabieranie ze sobą jedzenia i picia oraz nakrycia głowy w przypadku zajęć na świeżym powietrzu.
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Prymusi otrzymali stypendia
54 najlepszych uczniów z terenu gminy Masłów otrzymało stypendia wójta gminy Masłów. Uroczystość tradycyjnie już zakończyła rok szkolny.
W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
wybitnym uczniom gratulowali wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło,
przewodniczący Rady Gminy oraz Wojciech Haba, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. Stypendia samorządowcy wręczali w towarzystwie dyrektorów
szkół i wychowawców. Mieli przy tym wyjątkową okoliczność podziękować i pogratulować rodzicom prymusów.

Jak co roku uroczystość otworzył polonez w wykonaniu
uczniów SP w Masłowie.
W części artystycznej wszyscy mogli obejrzeć porywającą
bajkę muzyczną „Smartfonellę” w wykonaniu studentów Instytutu
Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem Katarzyny Lisowskiej i Huberta Stachury.
Całość spotkania poprowadziła Irena Kundera, kierownik
Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, która przygotowała
wydarzenie wraz ze swoim zespołem.
WP

SP nr 4 w Kielcach
SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii

SP m. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchociach Kapitulnych.
SP im. Jana Pawła II w Masłowie

OTO NASI STYPENDYŚCI:

SP w Brzezinkach

SP nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach

SP im. Marii Skłodowskiej Curie w Mąchocicach Kapitulnych:
Maja Kuzka, Maria Dudzik, Konrad Nowak, Wiktor Janecki,
Piotr Gała, Krzysztof Chrzan, Katarzyna Bujak
SP nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach
Bartłomiej Frąk, Karolina Węgrzyn
SP nr 4 w Kielcach
Bartosz Zemsta, Mateusz Borkowski, Agata Kumór, Milena
Chanc, Amelia Jaśkowska, Iwona Kozubek
SP im. Jana Pawła II w Masłowie
Antonina Mleczko, Natalia Brożyna, Zuzanna Bartosik, Natalia Stokowiec, Daria Kołomańska, Julia Chałacińska, Weronika Kotas, Krzysztof Jarosz, Konrad Niebudek, Julia Kasperek,Aleksandra Nizińska, Dominika Rzadkowska, Michał
Terlak, Karol Doleziński, Bartłomiej Zieliński, Bartosz Ksel,
Jacek Jarosz, Julia Radek, Aleksandra Januchta
SP w Brzezinkach
Maja Matuszko, Małgorzata Jaros, Michalina Rojek, Nina Pawelec, Oliwia Błachut, Julia Januchta, Paweł Kupis
SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii
Kornelia Krzciuk, Emilia Silwanowicz, Karol Kołomański,
Alan Bogdan, Klaudia Pałys, Julia Przydatek, Maria Kołomańska, Maria Pedrycz, Seweryn Stachura, Maja Gawrońska, Estera Waldon, Natalia Januchta, Zuzanna Chrabąszcz
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
200 LAT SZKOŁY W MASŁOWIE
Do 1819 roku jedyną szkołą dla dzieci chłopskich z terenu obecnej Gminy Masłów, a dawnej Dąbrowa, była szkoła parafialna działająca przy Katedrze w Kielcach.
W 1800 roku szkoła ta spłonęła w pożarze
miasta i po niedzielnej Mszy Świętej uczęszczało do niej niewielu uczniów.
Z inicjatywy komisarza obwodu kieleckiego Antoniego Walewskiego i prezydenta
miasta Stanisława Niewiadomskiego na zebraniu przedstawicieli miasta i sześciu okolicznych wsi 10 V 1819 roku powołano do
życia Towarzystwo Szkoły Elementarnej do
zakładania szkół. Sołtysi, wójtowie i radni
uchwalili składkę niezbędną do założenia
i funkcjonowania w ich wsiach placówek
oświatowych. Za ich pracę odpowiadał dozór szkolny z prezydentem miasta na czele.
Organizacja szkół była bardzo uciążliwa,
a problemem było znalezienie odpowiednich pomieszczeń i nauczycieli. Nie było
też dokładnych ustaleń kto ma te szkoły
finansować i w tej kwestii dochodziło do
nieporozumień między administracją państwową, a Główną Dyrekcją Górniczą, do
której należały wsie Gminy Dąbrowa. Należało również znaleźć odpowiednią osobę
do nauczania i zgodnie z rozporządzeniem
Komisji Wojewódzkiej z 15 III 1817 roku
musiała ona zdać egzamin przed Komisją
Rządową Szkoły Wojewódzkiej. Następnie
należało umiejętnie przekonać i pozyskać
chłopów, którzy byli często obojętni i niechętni rozwojowi oświaty, gdyż wiązało się
to z wydatkami i odciąganiem ich dzieci od
pracy w gospodarstwie. W pozyskiwaniu wsi
dużą rolę odegrali księża Katedry kieleckiej,
a w Gminie Dąbrowa szczególnie zasłużył
się ks. dr Bernard Bzinkowski (1767 – 1833),
który w wioskach parafii katedralnej zorganizował 17 szkół elementarnych.
Przy ich zakładaniu obowiązywał pewien schemat. Ksiądz Bzinkowski ogłaszał
mieszkańcom wsi zamiar władz, który ma na
celu ich dobro. Następnie chłopi okazywali
uległość woli rządu, nigdy zaś własnej chęci
nie mieli i nie mają, skoro własnym kosztem
nauczyciela opłacają i dzieci do szkoły posyłać muszą, które by raczej woleli użyć do
paszenia trzód i aplikować do pomocy w gospodarstwie rolniczym, i to oboje, tak co do
opłaty nauczyciela, jako też posyłania dzieci
do szkół, dzieje się tylko skutkiem zwierzchniego przymusu, bo skoro w skutku protokołu organizacyjnego składkę na nauczyciela
włościanie opłacać muszą, więc i potrzeba,
ażeby dzieci do szkół chodziły, gdyby zaś
zwierzchniczy przymus nie był, ani jedno dziecko nie chodziłoby do szkoły i nauczyciel płatny nie miałby co uczyć. Skoro
więc i rodzice niechętni, a bardziej jeszcze
przeciwni są temu, aby ich dzieci do szkoły
chodziły, tym samym i dzieci, raczej z przymusu niż z chęci do szkoły chodzące, jeżeli

się czego z przymusu nauczą, opuściwszy
szkołę i wróciwszy do prac gospodarskich,
wkrótce zapominają, czego się nauczyły.
Według takiego właśnie schematu
15 V 1819 roku z inspiracji księdza Bernarda
Bzinkowskiego założono szkołę elementarną w Masłowie. W dokumencie założycielskim zapisano: W przytomności wezwanych
do tego osób … uznano poprowadzić szkołę Elementarną we wsi Masłowie do Dóbr
Rządowych Dyrekcji Głównej Górniczej
należącej. … Do Towarzystwa tutejszego
należeć będą wsie odległe od owej szkoły
… ¼ mili. (ok. 2 kilometrów - P. O.) Ogółem
nauką objęto 167 uczniów, a z tego z Masłowa było 40 chłopców i 42 dziewczyny,
z Dąbrowy odpowiednio 18 i 19, z Woli
Kopcowej 11 i 15 i z Brzezinek 15 i 7.
Uposażeniem szkoły były pieniądze
uiszczane przez poszczególne wsie i przyjęto zasadę wpłacania po 3 złote od każdego
gospodarstwa chłopskiego. I tak Masłów ze
149 domów wpłacał 435 złotych, Dąbrowa z 56 domów 168 złotych i analogicznie
Wola Kopcowa z 50 150 złotych, a Brzezinki z 33 domów 99 złotych. Ogółem na
utrzymanie szkoły miało wpłynąć 852 złote.
Z tej sumy na utrzymanie nauczyciela i nauczycielki złotych osiemset i na potrzebę
szkółki … tablicę, gąbkę i kredę i inne …
złotych 52. Komisje Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego … wymagają ażeby w dobrach rządowych domy szkół były
murowane kosztem skarbowym … Ażeby
prześwietna Dyrekcja Główna Górnicza …
wystawieniem domu murowanego na szkołę
i nauczyciela przedstawić raczyła.
Dzierżawca rządowego folwarku masłowskiego Paweł Ramlau zobowiązał się
dostarczyć materiału na budowę szkoły
i udzielić pomocy chłopom w jego zwiezieniu. Żadnego z tych działań nie wykonał.
W 1821 roku w Masłowie uczyło się 79 dzieci, a w tym dziewcząt było 33, nauczyciel
sprawował się miernie, a korzyści z nauki
były dobre. W tym samym roku chłopi z Dąbrowy postanowili odłączyć się od szkoły
w Masłowie. Podjęli się płacić z 57 domów
po 4 złote. Znaleźli również nauczyciela Józefa Gołuchowskiego i wszystkie zebrane
pieniądze miały być przeznaczone na jego
utrzymanie. Problemem stało się samo zorganizowanie szkoły, ale 1 V 1821 roku zawiązano w Dąbrowie Towarzystwo Szkoły
Elementarnej i zaczęto organizować samą
placówkę.
Nauczycieli, którzy starali się o pracę
w szkołach wiejskich, poddawano egzaminowi i często o obsadzie stanowiska decydowały władze administracyjne. Z chwilą kiedy był wolny etat nauczyciela w Masłowie,
wójt gminy kieleckiej wymógł na komisarzu
obwodu kieleckiego Antonim Walewskim
zatrudnienie swego protegowanego Ossow-

skiego. Przy teraźniejszym organizowaniu
szkółek elementarnych w wsiach do gminy
kieleckiej należących, na nauczyciela tejże
szkółki otworzył się wakans do wsi Masłowa w gminie kieleckiej. Że zaś p. Ossowski,
położywszy zasługi prac swoich w usługach
skarbowych dawniej, a teraz przy ciągłej
pracy w kancelarii wójta gminy od lat kilku
okazał zdolność do pełnienia obowiązków
nauczyciela w tejże wsi, do którego wójt
gminy ma honor W. Komisarzowi przedstawić z prośbą o przedstawienie tegoż ze swej
strony Komisji Wojewódzkiej celem uzyskania patentu stosownego do rozporządzenia
Komisji Wojewódzkiej z dnia 15 marca
1817 r. nr 1575.
Zakładane szkoły elementarne nie uzyskały skutecznej pomocy ani ze strony władz
wojewódzkich czy później gubernialnych.
Również dzierżawcy majątków rządowych
nie byli skłonni udzielić wsparcia. Także
Dyrekcja Główna Górnicza nie spełniła nałożonych na nią podstawowych warunków
takich jak: wydzielenie 1 morgi pola dla nauczyciela, danie mu opału i dopłaty do jego
pensji. O wybudowaniu domu murowanego na szkołę i nauczyciela nie mogło być
mowy.
Sami chłopi początkowo, do lat może
trzech, chętnie egzystencje szkółek znosili
i składki dla nauczyciela, dzieci do nauki
dobrowolnie oddawali, a gdy nie widzieli
pomocy ich zapał zniknął. Do ostatecznego upadku szkół elementarnych przyczyniła
się decyzja Namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka, który anulował
13 VIII 1821 roku przepisy administracyjne
zmuszające chłopów do płacenia składek na
utrzymanie placówek i nauczycieli. Na to
zarządzenie powoływali się chłopi prosząc
o zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat.
Z czasem całkowicie zwolniono chłopów
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z obowiązku posyłania dzieci do szkół elementarnych i płacenia składek przez gminy
na ich utrzymanie. W praktyce zniszczyło to
szkolnictwo wiejskie i władze uznały, że istnienie szkół potrzebne jest tylko w Białogonie i Miedzianej Górze, gdzie były zakłady
przemysłowe.
Przestała więc również funkcjonować
szkoła elementarna w Masłowie, ale niepodważalnym jest to, że 15 V 1819 roku, czyli
200 lat temu, zaistniała ona w swym pierwszym etapie. Niewiele wsi na Ziemi Świętokrzyskiej może poszczycić się szkołą o tak
pięknej tradycji.
Dekret carski z 11 XI 1864 roku O szkołach początkowych w Królestwie Polskim dał
prawo zgromadzeniom gminnym i wiejskim
zakładania szkół. Podstawą było jednak uzyskanie zgody gubernialnej Dyrekcji Szkolnej
i posiadanie środków na utrzymanie szkoły
ze składek szkolnych. Chcąc mieć przychylność chłopów władze rosyjskie pozostawiły w nauczaniu język polski i duży wpływ
mieszkańców wsi na wybór nauczyciela.
Przyczyniło się to do szybkiego wzrostu sieci
szkolnictwa wiejskiego i w 1867 roku w powiecie kieleckim było 26 tego typu placówek
z 1773 uczniami.
Dwie pierwsze placówki powstały
w 1865 roku w Dąbrowie i Masłowie, a rok
później w Domaszowicach. Były to szkoły
które mieściły się w wynajętych pomieszczeniach i dysponowały skromnymi środkami.
Miały one charakter jednoklasowy z trzema
poziomami nauki i tak w pierwszym oddziale uczono religii, alfabetu i czytania w języku rosyjskim, alfabetu i czytania w języku
polskim, pisania cyfr i liczb, liczenia pamięciowego, nauki gospodarstwa wiejskiego,
kaligrafii, śpiewu kościelnego oraz czytanie
powiastek i opowiadań. W drugim oddziale uczono religii, czytania rosyjskiego, rosyjskich zasad pisowni, czytania polskiego,
polskich zasad pisowni, arytmetyki, liczenia
pamięciowego, nauki gospodarstwa wiejskiego, kaligrafii, śpiewu kościelnego, czytania powiastek i opowiadań i dodatkowo na
trzecim poziomie podstaw geografii. Po 1871
roku władze wprowadziły jako obowiązujący język rosyjski w codziennych kontaktach
i nauczycieli przestało nominować zebranie
gminne, tylko władze gubernialne. W 1867
roku profesorem elementarnej szkoły w Masłowie był Teodor Maliszewski z Kielc.
Każda szkoła musiała mieć wewnątrz
portret panującego cara, a na zewnątrz herb
rosyjski z nazwą szkoły. W praktyce nauka
w szkole trwała 4-5 miesięcy jesienno - zimowych i przerywano ją w marcu wraz
z początkiem prac polowych. Starano się
przedłużyć czas nauki przy pomocy nacisku
wójtów na chłopów. Naczelnik Kieleckiej
Dyrekcji Szkolnej w 1869 roku taką wyraził
opinię: Nie ulega wątpliwości, że jeżeli nauczanie dzieci wiejskich będzie się odbywać
tylko przez cztery miesiące, to włościanie jak
byli, tak i na zawsze pozostaną nieoświeconymi, dlatego że czego dzieci się potrafią
nauczyć przez cztery miesiące, to w ciągu
pozostałych ośmiu wszystko zapomną.

Po 1885 roku nauka w szkołach wiejskich, za wyjątkiem religii, była tylko po
rosyjsku, a sam proces wychowawczy miał
przebiegać w duchu wiernopoddańczym
względem rosyjskiego zaborcy. Zniechęciło
to do niej chłopów, którzy przestali dawać
środki na ich utrzymanie, co spowodowało
gwałtowne zamykanie szkół elementarnych.
Skutkiem tego był powszechny analfabetyzm i tak w 1916 roku w powiecie kieleckim prawie co druga osoba nie umiała czytać i pisać.
W maju 1891 roku wójt Gminy Dąbrowa Józef Zegadło przekazał Zarządowi
Powiatu dane dotyczące 4 szkół powszechnych w gminie.
- Dąbrowa, główna szkoła gminna mająca
54 uczniów w jednym oddziale, nauczyciel
rocznie zarabiał 74 ruble 70 kopiejek, a inne
wydatki szkoły wynosiły 20 rubli 5 kopiejek.
- Masłów, szkoła chłopska, nauczyciel rocznie zarabiał 136 rubli, a inne wydatki szkoły
wynosiły 19 rubli 55 kopiejek.
- Brzezinki, szkoła chłopska mająca
38 uczniów, nauczyciel rocznie zarabiał
70 rubli 48 kopiejek, a inne wydatki szkoły
wynosiły 5 rubli 72 kopiejki.
- Domaszowice, główna szkoła gminna,
mająca 23 uczniów w jednym oddziale, nauczyciel rocznie zarabiał 120 rubli, a inne
wydatki szkoły wynosiły 30 rubli.
Lekcje religii dla tych szkół prowadzone były
po Mszy Św. w każdą niedzielę w Kościele św. Wojciecha w Kielcach. W 1911 roku
w dalszym ciągu były w/w szkoły, natomiast
w pozostałych 5 wsiach Gminy Dąbrowa nie
było żadnych placówek oświatowych.
W 1904 roku Rada Gminy przekazała
na potrzeby szkoły masłowskiej wspólnotę
wiejską ustaloną w 1864 roku i zwaną osada
karczemna, który to grunt dano w użytkowanie miejscowemu nauczycielowi Zielińskiemu. Dostawał on również miesięczną
wypłatę z pieniędzy gminnych.
Podatek szkolny z Gminy Dąbrowa
w 1909 roku wynosił 253 ruble i pieniądze te przeznaczone były na ich utrzymanie, a brakującą sumę uzupełniały dopłaty
rządowe. W 1906 roku w szkole w Brzezinkach było 50 uczniów i roczny koszt jej
utrzymania wynosił 342 ruble, w Masłowie
było 80 uczniów i szkoła kosztowała 370 rubli, w Dąbrowie było 70 uczniów i koszty
wynosiły 387, a w Domaszowicach nauka
70 uczniów kosztowała 430 rubli.
Wójtowie gmin powiatu kieleckiego
informowali w maju 1909 roku Naczelnika
Powiatu Kieleckiego Pawła Pietrowicza Isajewicza, że w Kieleckim Okręgu Szkolnym
szkół jest daleko od potrzeb … dużo dzieci
w szkolnym wieku nie znajduje w nich miejsca … i zostają bez wiedzy i umiejętności
czytania. Istnieje więc konieczność założenia szkół, w czym pomoc deklarowały
gminy poprzez zbiórki pieniężne. To zainteresowanie powstaniem sieci szkół wiejskich, było konsekwencją propagowania powszechnego nauczania w czasie rewolucji
1905 – 1907. W 1910 roku wójt Gminy Dąbrowa Piotr Majcherczyk zebrał dodatkowo

151 rubli 20 kopiejek z przeznaczeniem na
przyszłość na mieszkanie dla nauczyciela.
Okres okupacji austriackiej w latach
1915 - 1918 to czas rozwoju polskiego
szkolnictwa w gminie. Szkoła ludowa w Masłowie rozpoczęła zapisywanie uczniów
28 – 29 X 1915 roku. Po przeprowadzonym
egzaminie uczniów podzielono na trzy oddziały. Oddział wstępny miał 44 uczniów,
oddział pierwszy 38, a do drugiego miano
dokonać naboru nieco później. Nauka w Masłowie zaczęła się 6 XI 1915 roku i w tym samym czasie podjęła działalność szkoła w Dąbrowie. Raz w tygodniu dla wszystkich klas
tych szkół lekcje religii prowadził ks. Józef
Marszałek z parafii św. Wojciecha. Dzienniki
szkolne tak w Masłowie jak i Dąbrowie prowadzone były w języku polskim.
Wydatki na funkcjonowanie szkół
pochłaniały w gminach ok. 25 % budżetu.
Koniecznością była budowa własnych szkół,
gdyż większość dzieci uczyła się w wynajętych izbach lekcyjnych, na ogół nie spełniających wymogów. Należało również zapewnić mieszkanie dla nauczycieli, co często
mijało się z ich oczekiwaniami.
Z chwilą odzyskania przez Polskę
niepodległości 11 XI 1918 roku palącym
problemem był rozwój oświaty. We wsiach
powiatu kieleckiego było 110 szkół elementarnych i przeważały placówki jednoklasowe. Dekret z 7 II 1919 roku wprowadził
obowiązek ukończenia 7 klas dla wszystkich dzieci. Do czasu utworzenia pełnych
szkół siedmioletnich przewidywał on szkoły
z czteroletnią codzienną i trzyletnią nauką
uzupełniającą lub z pięcioletnią codzienną
i dwuletnią nauką uzupełniającą. Dekret
nie nakładał obowiązku ukończenia odpowiedniej liczby klas, nie ustalał w związku
z tym minimum wykształcenia dla obywateli. W rzeczywistości w okresie międzywojennym na wsi ponad 90 % dzieci kończyło
szkołę na poziomie klas 1 – 3.
Problemem był brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, niskie zarobki,
a stąd wynikająca duża jej płynność. Niskie
płace oraz brak mieszkań powodowały, że
wielu nauczycieli po kilku miesiącach porzucało prace w szkolnictwie, przechodząc
do innych zawodów. Brak było także odpowiednich sal lekcyjnych, które w wielu wypadkach wynajmowane były od rolników.
Często były one przepełnione, słabo ogrzewane, brudne i nie posiadające odpowiedniego zaplecza dla zapewnienia uczniom
minimum higieny. To wszystko, przy jednoosobowej obsadzie pedagogicznej, skutkowało niskim poziomem nauczania
Dla Gminy Dąbrowa istotną rolę w zapewnieniu kadry pedagogicznej odgrywało
Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne
Polska Macierz Szkolna w Bodzentynie. Powstało ono w lipcu 1919 roku i było jednym
z dwóch w powiecie kieleckim. W 1924 roku
otrzymało ono nowy budynek z biblioteką
i z 8 salami wykładowymi, wyposażonymi
w pomoce naukowe i 2 radioodbiorniki.
c. d. w następnym numerze
Całość opracował dr Piotr Olszewski
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Z Dworku Żeromskich (20)

STAMBUŁKI,
TYTONIERY i INNE…
Pierwszym eksponatem podarowanym do Dworku Stefana
Żeromskiego w dniu jego otwarcia, tj. 23 października 2010
roku była dziewiętnastowieczna gliniana główka wykonanej
ręcznie fajki tzw. „stambułki”, wypalonej w którymś z garncarskich pieców Staszowa u Kunstlera, Goldfarba, Grosmana, Szajbmana czy Szpilfogla. Staszowscy Żydzi bowiem
opanowali i rozwinęli po 1820 roku tamtejszy fajkowy biznes,
poczynając od wykopu kolorowej glinki (siwej, czerwonawej
lub grafitowej), przez jej urabianie, modelowanie, ornamentację, wypał, pakowanie i transport gotowych półproduktów
do Rosji, Turcji i Niemiec, a w niewielkich ilościach na rynek
krajowy. Nazwa „stambułka” związana jest z faktem, że największe ilości wyrobów trafiały do Stambułu. Cieszyły się
tam ogromnym powodzeniem. Podobno palono w nich nie
tylko tytoń, ale i inne narkotyzujące specyfiki.
Do glinianych główek (zwanych też z turecka lulkami, albo
z francuska pipkami) dorabiano cybuchy z drewna wrzośca,
bukszpanu, antypki, jabłoni lub wiśni oraz ze srebra, a w Turcji nawet ze złota. Zdarzało się, że owe cybuchy były zakończone ustnikiem z leczniczego, miłego dla warg bursztynu.
Zagorzali fajczarze gustowali też w obiektach przywiezionych z zagranicznych podróży, a wykonanych z porcelany,
kości, rogu, szkła, drewna, białego sepiolitu i kamionki, bogato zdobionych, czasem na wydłużonych, okutych srebrem
cybuchach.
Pan Wincenty Żeromski – sądzę – takich kosztownych i ekstrawaganckich fajek nie posiadał, zadowalał się tym co
oferował miejscowy rynek. Ważny był dobry tytoń „tutiuni”
– jak czytamy w „Popiołach”, a ten kieleccy kupcy (zwani tabakajami lub tabaczarzami) sprowadzali z całego świata.
Także wonną, zaprawioną olejkami róż, orzechów, lawendy,
mięty czy innych ziół tabakę, którą mężczyźni bardzo lubili,
a i damy czasem po nią sięgały.
Urządzając dwór, w pokoju gospodarza na biurku umieściłam drewniane pudełko zwane tytonierą, z wizerunkiem

Fajka stambułka na popielniczce żeliwnej (jeż), obok pudełko –
tytoniera z księciem Poniatowskim na wieczku
– fragment biurka pana Wincentego

księcia Józefa Poniatowskiego na wieczku, a nieopodal na
stoliku tytonierę metalową ze sceną siodłania koni i przygotowywania psów do polowania.
Fajek udało nam się zgromadzić jedenaście. W większości to
stambułki. Ofiarodawcami pierwszej byli Ludomira i Maciej
Zarębscy z Zagnańska, dalszych Marianna i Wiesław Kotowie oraz Józef Juszczyk ze Staszowa, a ostatnio Małgorzata
i Marek Jakubczykowie ze Skarżyska.
Stambułki na mą prośbę oprawili w cybuchy Tomasz Migoń
i Zbigniew Szustak. Ten ostatni wykonał także z drewna jabłoni piękną, inkrustowaną mosiądzem, stylizowaną fajczarkę, którą powiesiliśmy obok.

Fajczarka z fajkami

Uzupełnieniem do fajek we dworze jest pięć popielniczek:
jedną mosiężną podarował Stanisław Śliwa z Wodzisławia, pozostałe ja z mężem. Szczególnie cenna jest żeliwna
w kształcie jeża, wyprodukowana w latach siedemdziesiątych XIX wieku w Białogońskich Zakładach Odlewniczych.
Mamy również stare metalowe pudełeczko – tabakierkę pochodzące z wytwórni w Ogden. Pracowicie (jak zawsze bezinteresownie) doprowadziła je do stanu ekspozycyjnego konserwatorka Alina Celichowska.
Stworzone przez Stefana Żeromskiego literackie postaci
– pamiętamy – ćmią, kurzą, pykają fajki najczęściej poza
domem: na ganku (generał Rozłucki w „Urodzie życia”), po
polowaniu przy ognisku (wuj Nardzewski w „Popiołach”),
w czasie jazdy saniami (Walenty Borowicz w „Syzyfowych
pracach”). Z pewnością i pan Wincenty Żeromski palił fajki
głównie na świeżym powietrzu. Jeśli w domu – to wówczas,
gdy byli goście, którzy lubili „zakurzyć” lub rosyjscy urzędnicy akcyzy czy poborcy podatkowi, co to zwyczajowo „najpierw lulkę wypalili, potem wypili stakan herbaty – i dopiero
przystępowali do interesu”. Jeśli sam – to pewnie przy piecu
w zimowe wieczory, po śmierci żony rozmyślając, wspominając i zastanawiając się: jak żyć dalej?
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Uczennice z Masłowa
laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Papieskiego
Uczennice klasy VI a ze szkoły im. Jana Pawła II w Masłowie osiągnęły sukces w konkursie poświęconym pamięci
swojego patrona.
Głównymi organizatorami rywalizacji literacko-plastycznej było Muzeum Przyrody
i Techniki w Starachowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach. Partnerem konkursu obok Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie była
Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie. Mottem przewodnim konkursu papieskiego

Julia i Ola z dyrektorem Marcinem Gawronem oraz nauczycielkami Aliną Chutko i Kingą Chwastek.

stał się tytuł wystawy zorganizowanej przez
Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie pt. „Święty Jan Paweł II – syn oficera
wojska polskiego”.
Była to już XV edycja konkursu, którego finał obył się w Muzeum Przyrody i techniki w Starachowicach.
Oceny prac plastycznych dokonało
jury ustanowione przez Ognisko Plastyczne
w Starachowicach, zaś literackich - Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.
Wśród nagrodzonych znalazły się masłowskie uczennice. Pierwsze miejsce za wykonanie pracy plastycznej otrzymała Julia
Kasperek – uczennica kl. VI a., której opiekunem była Alina Chutko, trzecie miejsce
w kategorii prac literackich zdobyła Aleksandra Nizińska – uczennica kl. VI a., jej
opiekunem była Kinga Chwastek. Nagrodę
za udział w konkursie plastycznym otrzymała również Amelia Kumor – uczennica
kl. VI a.
KD

Wspieramy ciekawe inicjatywy mieszkańców
Wiemy, jakie zadania zostaną zrealizowane dzięki dotacjom Gminy Masłów na współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Rozstrzygnięto konkursy na zadania publiczne realizowane
przez organizacje pozarządowe. Organizacje, które złożyły kompletne wnioski spełniające konkursowe warunki otrzymały dofinansowanie. -Tak jak w poprzednich latach wspieramy działania związane z inicjatywami stowarzyszeń, skierowanych dla mieszkańców
gminy Masłów. Przeznaczyliśmy pieniądze zarówno na działania
sportowe, kulturalne jak i letni wypoczynek dla dzieci – mówi wójt
Tomasz Lato. - W ten sposób to mieszkańcy sami mogą decydować
o tym, jakie projekty chcą realizować – dodaje.
Największą kwotę dotacji, 90.000,00 zł, otrzymało Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Woli Kopcowej. W ramach zadania zostaną zorganizowane rozgrywki piłki nożnej, piłki
siatkowej i piłki ręcznej w sezonie wiosna-jesień.
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zrealizuje zadanie „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”. W ramach projektu zostanie przeprowadzony nabór dla dwóch nieformalnych
grup lub młodych stowarzyszeń na realizacje zaproponowanych
przez nie inicjatyw. Kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł.
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach jak
w poprzednich latach zorganizuje wypoczynek letni dla 61 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Masłów z zajęciami profilaktycznymi. Kolonie odbędą się w wakacje w terminie od 4 do
13 sierpnia w Niedzicy. Na ten cel przeznaczono 40.000,00 zł.
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Tradycji” zachęcone sukcesem wcześniejszych projektów będzie kontynuować je również
w tym roku. „Cykl inicjatyw integrujących społeczność Gminy

Z gminnym wsparciem w Wiśniówce zostanie zorganizowane
wydarzenie sportowe, które połączy biegi ekstremalne,
jazdę rowerową górską oraz motocross.

Masłów” zapewni organizację m.in. Wianków w Mąchocicach
Kapitulnych, pikniku rodzinnego w Masłowie Drugim, sołeckie
grillowanie w Dąbrowie, wielkosobotnie święcenie pokarmów
w Ciekotach. Na cel przeznaczono 20.000,00 zł
Klub Sportowy „Skalnik” z Wiśniówki otrzymał wsparcie na
zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu
życia a w szczególności popularyzacja sportów ekstremalnych
wśród młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie
sportowym”. Dzięki temu w Wiśniówce zostanie zorganizowane
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wydarzenie sportowe, które połączy biegi ekstremalne, jazdę rowerową górską oraz motocross. Na cel przeznaczono 10.000,00 zł.
Klub Sportowy „Skalnik” z Wiśniówki realizować będzie również
drugi projekt „Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia
a w szczególności popularyzacja pięściarstwa wśród młodzieży
z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie sportowym”.
Kwota 10.000,00 zł pomoże nie tylko w szkoleniu, ale również
w wyjazdach na zawody bokserskie.
Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej w Brzezinkach zrealizuje projekt „Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia,
a w szczególności jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy
Masłów”. Dzięki temu ośmioro dzieci z naszej gminy będzie miało

szansę na nieodpłatną naukę jazdy konnej. Na ten cel przeznaczono 3.000,00 zł.
Gmina Masłów dla ułatwienia rozliczenia dotacji wdrożyła
generator e-n-GO. Dzięki niemu można nie tylko złożyć ofertę, ale
również w prawidłowy sposób ją rozliczyć. Co ciekawe to pierwsze takie udogodnienie wprowadzone przez samorząd w województwie świętokrzyskim. Wszelkie szczegóły można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
W tym roku Gmina ogłosi jeszcze dwa konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
WP

Masłowscy szczypiorniści powtórzyli sukces!
Uczniowie z gimnazjum i VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie powtórzyli ubiegłoroczny sukces i stanęli na najwyższym stopniu podium
w półfinałach wojewódzkich.
Zawody odbyły się w Busku Zdroju i do rywalizacji stanęło aż 5 drużyn. Konkurencja była
niezwykle silna. Każda z drużyn miała ambicje
Wyniki rozgrywek:
dostać się do finału wojewódzkiego. Niestety
Masłów - Busko nr 1 16:11
miejsce było tylko jedno i właśnie to uczniowie z Masłowa zapewnili sobie awans do
Masłów - Busko nr 2 16:6
Finałów Wojewódzkich tak jak w poprzednim roku. W turnieju startowały dwie szkoMasłów - Jędrzejów 14:12
ły z Buska, szkoła z Jędrzejowa oraz Złotej.
Masłów - Złota 14:11
Dzięki swoim umiejętnościom i wytrwałości
oraz współpracy zespołowej nasza drużyna
powtórzyła ubiegłoroczny sukces. Oczywiście
wywalczony Finał Wojewódzki nie byłby możliwy bez
wsparcia dyrektora szkoły w Masłowie Marcina Gawrona, który
to stwarza odpowiednie warunki do rozwoju sportu w masłowskiej szkole oraz wójta Tomasza Lato, który także wspiera przejawy wszelkich inicjatyw promujących szkołę i Gminę. Drużynę

Nasza znakomita drużyna z trenerem!

z Masłowa reprezentowali: Jan Kasperek (B), Jacek Jarosz (B),
Patryk Niewadził, Piotr Januchta, Stanisław Dróżdż, Kamil Samiczak, Marcin Lipowski, Miłosz Szczukiewicz, Karol Kmieć,
Sebastian Brzoza oraz Karol Doleziński. Trenerem i opiekunem
reprezentacji był Mariusz Wiktorowski.
RED

Nasze szczypiornistki w finale
Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Bardzo udany czas zapanował dla drużyny piłki ręcznej dziewcząt ze szkoły im. Jana Pawła II w Masłowie.

Nasza ekipa ze swoim trenerem Mariuszem Wiktorowskim.

Jest się czym pochwalić. Piłka ręczna żeńska w masłowskiej
szkole istnieje czwarty rok, a trzy ostatnie lata z rzędu dziewczęta
grają w finale wojewódzkich rozgrywek WSZS. Podczas tegorocznych rozgrywek półfinałowych nie mogło być inaczej. Naszą drużynę reprezentowały zawodniczki z klas trzecich gimnazjum oraz
klasy VIII i VII. Do sukcesu przyczyniły się: Maja Zarychta, Dorota
Samiczak, Aleksandra Januchta, Wiktoria Cedro, Maja Zacharska, Paulina Kropisz, Wiktoria Różyc, Magda Fijalkowska, Agata Bandrowska, a bramki dzielnie broniły Nikola Michalska oraz
Maja Miernik. W walce o pierwsze miejsce, które dawało awans
do finału, zdeklasowały rywalki wygrywając 20:8 z drużyną z Szerzaw również prezentującą wysoki poziom gry. Walka naprawdę
była zacięta i wynik nie przyszedł łatwo. Nasze dziewczęta swoją
przewagę zawdzięczają bardzo dobrej grze zespołowej. Trenerem
i opiekunem drużyny był Mariusz Wiktorowski.
KD
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Ponad 260 zuchów i harcerzy
na trasie V Rajdu Świętego Jerzego
Druhny i druhowie pokazali, że niestraszna im kapryśna pogoda. Deszcz i chłód nie przeszkodziły nikomu w dobrej
zabawie. Na starcie V Rajdu Świętego Jerzego, który zaplanowano w Szkole Podstawowej w Brzezinkach pojawiło się
ponad 260 zuchów i harcerzy z drużyn z Marzysza, Daleszyc, Pierzchnicy, Łącznej, Tumlina, Zagnańska, Sukowa.
Najliczniej reprezentowana była gmina Masłów. Na trasie nie zabrakło drużyn z Brzezinek, Mąchocic Kapitulnych, Mąchocic-Scholasterii i Masłowa. Trasa wiodła od Brzezinek przez Barczę i leśną drogą prowadziła do Ciekot. Na uczestników czekały zadania na
punktach kontrolnych. Można było się sprawdzić m.in. z szyfrowania, czy wiadomości

Druhowie odebrali dyplomy na scenie „Szklanego Domu”.

na temat świętego Jerzego, patrona skautów
i harcerzy. Padający deszcz uniemożliwił
jednak zorganizowanie finałowego ogniska. Z tego powodu podsumowanie odbyło sie na scenie Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”.
Gościem specjalnym w Ciekotach
był wójt Tomasz Lato, który od lat wspiera wszelkie działania podejmowane przez
harcerzy. Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia odebrali radny
Wojciech Haba, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej
i Promocji Gminy, Mirosław Piwko, sołtys
Brzezinek oraz Zbigniew Długosz, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach.
Jak podkreśla phm. Olga-Zawodnik-Purtak, komendantka rajdu, wydarzenie
było doskonałą okazją do integracji druhów
z powiatu kieleckiego, ale też możliwością
poznania atrakcyjnych turystycznie malowniczych zakątków gminy Masłów.
Organizatorami V Rajdu Świętego
Jerzego były 50 DH z Brzezinek i 8 DH
„Wierni” z Mąchocic Kapitulnych.
WP

Masłów górą podczas Memoriału Mariana Budziosza
W Chęcinach po raz czwarty odbył się memoriał Mariana Budziosza w piłce ręcznej. Młodzi szczypiorniści, wzięli
udział w turnieju aby uczcić pamięć po trenerze piłki ręcznej i społecznym działaczu. Zwyciężyła drużyna z Masłowa
przed ekipami z Jędrzejowa i Wolicy. Turniej piłki ręcznej organizowany jest od kilku lat dla najbardziej obiecujących
drużyn województwa świętokrzyskiego
W Turnieju wzięły udział drużyny z Wolicy, Chęcin, Piekoszowa i Jędrzejowa (wicemistrzowie półfinału wojewódzkiego). Masłowską drużynę reprezentowali: Jan Kasperek, Patryk Niewadził, Piotr Januchta, Stanisław Dróżdż,
Miłosz Szczukiewicz, Marcin Lipowski, Sebastian Brzoza, Kamil Samiczak, Bartłomiej Zieliński, Karol Doleziński oraz Jacek Jarosz. Nasza
drużyna zdeklasowała rywali! Już w meczu otwarcia z Wolicą nie dali
szans przeciwnikom pewnie wygrywając 14:2. Kolejna rozgrywka
z Piekoszowem również zakończyła się sukcesem naszych z wynikiem 9:4. A następna wygrana z Jędrzejowem 10:6 i na zakończenie z Chęcinami 13:1. MSS Masłów grali jak z nut. MVP turnieju
został Patryk Niewadził natomiast najlepszym bramkarzem Jan
Kasperek. Turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym. Na
turnieju obecni byli m.in. Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki
Ręcznej Grzegorz Budziosz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski. Trenerem drużyny MSS Masłów był Mariusz
Wiktorowski. Ideą przyświecającą tej imprezie jest popularyzacja
piłki ręcznej wśród młodzieży oraz kultywowanie pamięci o ważnej
postaci sportu jaką był śp. Marian Budziosz.
KD
Zwycięska
drużyna!
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III Świętokrzyski Maraton Bocci
pełen wspaniałych sportowych emocji
Za nami III Świętokrzyski Maraton Bocci. W hali sportowej w Masłowie przez trzy dni gościli najlepsi polscy
zawodnicy bocci, dyscypliny paraolimpijskiej, która
zdobywa coraz większą popularność.
To już drugi rok, kiedy do Masłowa z całego kraju zjeżdżają
niepełnosprawni sportowcy, by rywalizować w bocci. Wszystko to
dzięki zaangażowaniu Andrzeja Janowskiego, sportowca i trenera
dyscypliny, mieszkańca gminy Masłów. W hali w Masłowie rywalizowało 120 zawodników z Polski, Danii, Czech, Litwy i Ukrainy.
Przyjechało z nimi 100 opiekunów, którzy zadbali o wspaniały doping. Zawodnicy chwalili wyjątkową atmosferę panującą podczas
zawodów i niezwykłą gościnność z jaką spotykali się każdego dnia.
Po trzydniowych zawodach w niedzielę poznaliśmy najlepszych
zawodników w poszczególnych, wielu, kategoriach. Medale wręczali i najlepszym gratulowali m.in. wójt Tomasz Lato, Krystyna

Krystyna Nowakowska, dyrektor „Szklanego Domu” z pomysłodawcą
sprowadzenia wydarzenia do Masłowa Andrzejem Janowskim.

Wydarzenie już po raz drugi odbyło się w Masłowie.

Nowakowska, dyrektor CEiK „Szklany Dom”, radny Ryszard Filipowicz, Aniela Cedro, sołtys Dąbrowy. Podczas podsumowania
z krótkim programem artystycznym wystąpiły m.in.: Zosia Anioł,
Sandra Grabowska, Michalina Cedro.
Organizatorem wydarzenia był Andrzej Janowski i Zrzeszenie
Sportu i Rehabilitacji „START” przy wsparciu Gminy Masłów. Turniej odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Prezydenta Kielc Bogdana
Wenty oraz Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego.
Patronat sportowy sprawował Polski Związek Bocci z siedzibą
w Poznaniu. Zawody wspierali: PFRON Oddział Kielce, Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, Centrum Edukacji „Szklany Dom”, Producent Reklam ELKAM Marcin Kamiński, Piekarnia Ernest Noga,
Termatex Sp. z o.o., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. producent wody
mineralnej „Buskowianka-Zdrój”, Supermarket Kaufland, Boccia
Sport Michał Urbański, MOPR Wolontariat Kielce, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, komitet organizacyjny: Kasia, Ania, Małgosia,
Mateusz, Paweł.
WP

Wysokie loty modelarzy z Ciekot
Modelarze z Centrum Edukacji i Kultury w Ciekotach
w dniach 22-23 czerwca wzięli udział 50-tych Mistrzostwach Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych. Zawody rozegrano

Nasi modelarze z każdych zawodów wracają z sukcesami.

na lotniskach w Kamieniu Śląskim i Gliwicach. W szranki stanęło
kilkudziesięciu zawodników z całego kraju. Rywalizowano w klasach modeli kosmicznych, latających swobodnie i kierowanych
zdalnie.Organizatorem imprezy było Gliwickie Stowarzyszenie
Modelarzy Lotniczych. Duży sukces odnieśli ciekoccy modelarze.
Szymon Adamiec stanął na podium w klasie szybowców termicznych kierowanych zdalnie klasy F3J/M. Wywalczył medal srebrny
i tytuł Wicemistrza Polski. W tej samej klasie Kamil Kmieć uplasował się na szóstym miejscu.
To nie wszystko, bo kilka tygodni temu modelarze wzięli udział w “Zawodach Rozpoczęcia Sezonu Modelarskiego” na
lotnisku Aeroklubu Krakowskiego. W poszczególnych klasach
uplasowali się: szybowce rc F3J/M-1 miejsce Szymon Adamiec,
3 miejsce Kamil Kmieć, szybowce F1N-1 miejsce Szymon Adamiec, 3 miejsce Paulina Kmieć, szybowce F1A/M- 1 miejsce Szymon Adamiec, 2 miejsce Kacper Obara, szybowce F1H- 1 miejsce
Szymon Adamiec, 2 miejsce Kamil Kmieć.
RED

Informacje z Gminy Masłów na bieżąco na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

