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Mamy dofinansowania na remonty
dróg za prawie 2 mln zł!
Trzy ważne drogowe inwestycje będą wykonywane na terenie gminy Masłów dzięki rządowemu Funduszowi Dróg Samorządowych. Wojewoda
świętokrzyski Agata Wojtyszek przekazała promesy wójtowi Tomaszowi
Lato gwarantując tym samym planowane remonty.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
zakończyły się prace zagospodarowania terenu Lasu Wolskiego nad zalewem
Cedzyna. To projekt, na który otrzymaliśmy
dofinansowanie w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Efekt robi wrażenie
i już wiemy, że zyskaliśmy miejsce, które
tłumnie jest odwiedzane przez całe rodziny. Najnowsze rozwiązania, zastosowane
na etapie projektowania, dały nam efekt,
który wywołał duże zainteresowanie w województwie świętokrzyskim. Dbajmy wspólnie o to miejsce!
Od kilku miesięcy placem budowy
jest przełom Lubrzanki. Zakończyliśmy już
pierwszy etap budowy ścieżki rowerowej,
teraz trwają prace polegające na budowie
wodociągu. Przeczytacie Państwo o nich
na kolejnych stronach, podobnie jak finalizowanych już działaniach związanych
z termomodernizacją budynków szkoły
w Brzezinkach i hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii.
Ostatnie tygodnie to też wiele dobrych
wiadomości dotyczących sukcesów mieszkańców naszej gminy, którzy są aktywni na
wielu polach działania. Cieszę się razem
z Wami i jestem dumny, że to właśnie u nas
rozwijacie swoje pasje i talenty.
Rozpoczął się listopad. Miesiąc
o szczególnym patriotycznym znaczeniu.
Zapraszam na gminne obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będziemy świętować w Masłowie, Wiśniówce i Ciekotach. Szczegółowy program
publikujemy w tym numerze „Kuriera Masłowskiego”. Bądźmy razem w te ważne dla
wszystkich Polaków dni!
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Starostowie Powiatowym.

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu kieleckiego z wojewodą
świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, podczas
którego oficjalnie przekazano promesy na
inwestycje, które zostaną wykonane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Na listach zadań znalazło się 96 zadań
powiatowych na kwotę dofinansowania
121 252 416,80 zł z łączną długością dróg
172,12 km. 210 zadań gminnych na kwotę
dofinansowania 201 141 493,90 zł z łączną długością dróg 180,15 km.
Dwie promesy z rąk wojewody odebrał
wójt Tomasz Lato. Uzyskania dofinansowania gratulowali również parlamentarzyści posłanka Maria Zuba i senator Krzysztof Słoń.
Gmina Masłów w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych otrzymała dofinansowanie
w kwocie 1 910 100,00 zł na dwa drogowe
zadania. Dzięki temu zostaną przeprowadzone drogowe prace w Masłowie Pierwszym
oraz Mąchocicach Kapitulnych.
Rozbudowa ul. Modrzewiowej od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745
do granicy sołectwa Masłów Pierwszy
i Wola Kopcowa zostanie przeprowadzona
na odcinku 0,995 km. Całość zadania oszacowano na 1 772 000,00 zł. Wnioskowana
kwota dofinansowania to 1 063 200,00 zł,
a środki własne wyniosą 708 800, 00zł. Dofinansowanie w roku 2019 to 15 000,00 zł,
które zostanie przeznaczone na aktualizację
projektu. Pozostała kwota 1 048 200,00 zł
zaplanowana na 2020 rok, kiedy to inwestycja ruszy.
Dofinansowana zostanie również
rozbudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych, od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą
powiatową. Długość odcinka remontowanego odcinka wyniesie 0,715 km. Ogó-

łem wartość projektu to 1 411 500,00zł,
a wnioskowana kwota dofinansowania to
846 900,00 zł. Środki własne w tym zadaniu wyniosą 564 600,00 zł. W roku 2019 to
12 000,00 a w 2020 – 834 900,00 zł. Przebudowa ruszy w przyszłym roku.
- Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych zrealizujemy remont odcinków
dróg ważnych dla naszych mieszkańców.
Dofinansowanie zarówno do ulicy Modrzewiowej jak św. Floriana to 60 procent wartości obu inwestycji. W tym roku zaplanowaliśmy pierwszą płatność za aktualizację
projektów, tak by w przyszłym roku mogły
ruszyć prace drogowe. Ich zakończenie planowane jest na listopad 2020 roku – mówi
wójt Tomasz Lato. - Istotne dla naszej gminy jest również to, że promesę na budowę
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Woli
Kopcowej do Domaszowic otrzymał Powiat Kielecki – dodaje.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w Woli Kopcowej
do Domaszowic zostanie zrealizowana na
długości 1 290 km. Ogółem wartość projektu to 2 208 759,00 zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania 1 104 379,00 zł. Deklarowana kwota środków własnych 1 104 380,00zł.
Dofinansowanie na poziomie 50 procent
umożliwi realizację przebudowy, która potrwać ma do kwietnia 2021 roku.
Przypomnijmy, że to już kolejne remonty w gminie Masłów dzięki rządowemu wsparciu. Obecnie realizowana jest
przebudowa ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim na odcinku 2600 m w ramach
Programu Rozbudowa Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –
2019. To inwestycja, którą Powiat Kielecki
realizuje również przy finansowym wsparciu Gminy Masłów.
WP
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Umowy na dotacje dla naszych OSP podpisane
W Urzędzie Gminy Masłów odbyło się podpisanie
umów na dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy
Masłów.
Umowy na dotacje z wójtem Tomaszem Lato w obecności
Komendanta Gminnego OSP Sylwestra Dudzika oraz st. bryg.
w st. spocz. Pawła Górniaka, Komendanta Gminnego Ochrony
Przeciwpożarowej, podpisali prezesi zarządów: Andrzej Januchta,
OSP Brzezinki, Jarosław Papież, OSP Ciekoty, Tomasz Kmieć, OSP
Mąchocice Kapitulne, Grzegorz Mazur, OSP Wola Kopcowa oraz
Piotr Zegadło, prezes OSP Masłów i przewodniczący Rady Gminy.
Wysokość tegorocznych dotacji dla wszystkich jednostek OSP
wynosi łącznie 15 000 zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętów i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie pochodzi
z budżetu gminy.
KD

Druhowie mogą liczyć na gminne wsparcie.

Wodociąg w budowie. Na jakim etapie są prace?
Trwają prace w przełomie Lubrzanki w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Sprawdzamy, co już
zostało wykonane, a jakie prace jeszcze przed ekipą
realizującą zadanie.
W ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie
kieleckiego obszaru metropolitalnego” na terenie gminy Masłów
planowane jest do wykonania 35,2 km sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, Brzezinki,
Barcza, Masłów Drugi Nademłyn, Marczakowa Dolina. Z uwagi na
duże wysokościowe zróżnicowanie terenu gminy Masłów, zaprojektowany system kanalizacyjny jest układem grawitacyjno-tłocznym z 12 pompowniami
ścieków. Ścieki z domów
Na placu budowy pracują dwie firmy.
w Marczakowej Dolinie
będą przepompowywane do
Firma HYDROCOMPLEX wykonuje
kanalizacji w Masłowie Drukanał główny o średnicy 200 mm długim Nademłyniu, dalej do
gości około 0,65 km wzdłuż Lubrzanki
Brzezinek, następnie do
na odcinku od parkingu poniżej hotelu
Ciekot i na końcu do kana„Ameliówka” do budynku nr 117 przy
łu zlokalizowanego wzdłuż
ul. Łysogórskiej. Prace są zaawansoprzełomu Lubrzanki, skąd
wane na poziomie 20 %. Jest to trudny
zostaną przepompowane do
odcinek, ponieważ występuje skała.
istniejącego systemu kanaWykonawca musi ją skuwać młotem
lizacji sanitarnej w Mąchohydraulicznym zamontowanym na kocicach Kapitulnych. Taki
parce. Odspojoną skałę wydobywa
układ przepływu ścieków
druga koparka. Termin umowny wyKierowcy muszą liczyć się z niewielkimi utrudnieniami.
jest wymuszony ukształtokonania tego odcinka upływa w grudwaniem terenu – część północna gminy Masłów jest oddzielona niu tego roku. W dalszej kolejności firma HYDROCOMPLEX będzie
od części południowej Pasmem Masłowskim, więc ścieki muszą wykonywać drugi rurociąg tłoczny na odcinku od wspomnianego
ominąć naturalną przeszkodę.
już budynku nr 117 do mostu na Lubrzance w Scholasterii. W rejoDo chwili obecnej został wykonany i odebrany odcinek nie mostu będzie usytuowana kolejna pompownia ścieków. Rurogłównego rurociągu tłocznego wzdłuż przełomu Lubrzanki w cią- ciąg tłoczny firma powinna wykonać w pierwszym półroczu 2020
gu drogi powiatowej nr 0314T. Przewód jest średnicy 225 mm roku.
i długości 1,17 km. Przewodem tym będą przepływać wszystkie
Druga firma HYDROCONSTER rozpoczęła budowę kanału saścieki z Masłowa północnego. Rurociąg tłoczny musiał być wyko- nitarnego w Machocicach-Scholasterii. Firma wytyczyła trasę kanału
nany w pierwszej kolejności, aby możliwa była realizacja ścieżki i lokalizację studni rewizyjnych. Zaczęła też zwozić materiały burowerowej wzdłuż Lubrzanki – informuje Krzysztof Kwietniewski dowlane. Mieszkańcy Scholasterii mogą już zobaczyć porozkładane
z Wodociągów Kieleckich.
w kilku miejscach kręgi betonowe oraz oznaczone na pomarańczoAktualnie na placu budowy są 2 firmy: HYDROCOMPLEX wo miejsca, w których będą studnie. Termin wykonania kanalizacji
z Buska-Zdroju oraz HYDROCONSTER z Masłowa z siedzibą przy w Mąchocicach-Scholasterii upływa w sierpniu 2020 roku.
ul. Krajobrazowej.
Red
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XI sesja Rady Gminy Masłów: Jakie uchwały podjęto?
Radni obradowali w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów. Sprawdźcie, jakie nowe inwestycje wpisano do budżetu, nad
czym debatowano i kogo wybrano na ławników w kadencji 2020.
Obrady rozpoczęło wystąpienie starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego, który opowiedział o remontach drogowych realizowanych wspólnie przez Powiat Kielecki przy współfinansowaniu
Gminy Masłów. Była mowa o trwających pracach przy przebudowie ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim, rządowym wsparciu
na budowę chodnika na trasie Wola Kopcowa - Domaszowice
oraz decyzji Zarządu Powiatu, która zwiększyła dotację na budowę
ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki.
W pierwszej części sesji znalazły się punkty dotyczące realizacji zadań z pierwszych sześciu miesięcy tego roku. Skarbnik
Małgorzata Kumór przedstawiła informacje: o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Masłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku. Przestawiona informacja
uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na
30 czerwca 2019 roku plan wydatków został wykonany na poziomie
52 procent, a dochody utrzymywały się na poziomie 46 procent.
Zadania, inwestycje w większości zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku, czego przyczyną jest obowiązkiem stosowania
procedury prawa zamówień publicznych, sezonowością robót
budowlanych oraz harmonogramami tych inwestycji. I półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości
1 757 578,15 zł. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Masłów w dziale esesja.
Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach oraz Anna Obara, kierownik Gminnej
Biblioteki w Masłowie przedstawiły informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019
roku. Oba sprawozdania szczegółowo określają wydatki poniesione przez instytucje na swoją działalność związaną z organizacją
wydarzeń oraz utrzymaniem funkcjonowania placówek.
Cykl głosowań rozpoczął punkt dotyczący uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą
i Miastem Chęciny w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. Dzięki tej decyzji mieszkańcy gminy Chęciny będą mogli
korzystać z oferty rodzinnego domu pomocy społecznej w Domaszowicach. Co ważne koszty związane z pobytem mieszkańca ponosi gmina kierująca.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek

Gościem sesji był radny Mirosław Gębski.

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów.
Zmiana dotyczy przyznania dodatku za wychowawstwo.
Będzie to stała kwota 300 zł miesięcznie, do tej pory kwota była
zależna od ilości uczniów i wynosiła 10,66 zł od ucznia. Dodatkowa zmiana dotyczy przyznawania nagród dla pedagogów szkolnych. Od teraz nagrody za pracę będą przyznawane przez dyrektora szkoły, a nie wójta. Obie zmiany uzyskały pozytywną opinię
oświatowych związków zawodowych.
Radni zmienili uchwałę z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie
utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. Uczniowie
uczący się w szkołach na terenie naszej gminy będą mogli ubiegać
się o stypendia za wyniki w nauce, bez względu na ich miejsce
zamieszkania. Dodatkowo uaktualniono brzmienie uchwały usuwając z niej nazwę gimnazjum. Zmiana została wprowadzona
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Zdecydowano również o uchwale w sprawie programu zdrowotnego na rok 2019, dotyczącego szczepień profilaktycznych
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom pneumokokowym. W ramach uzupełnienia programu zostaną nim objęte dzieci urodzone w 2016 roku, co stanowi grupę

Radni podjęli szereg uchwał.
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20 osób. Warto przypomnieć, że dzieci urodzone od 2017 roku są
objęte kalendarzem szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom pneumokokowym finansowanym przez NFZ.
Radni przyjęli zmiany uchwały Rady Gminy Masłów z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzezinki, Dolina Marczakowa. Zmiana
dotyczyła oczywistych omyłek pisarskich, które wskazał nadzór wojewody świętokrzyski. Co istotne nie stanowią one naruszenia prawa,
nie mniej jednak należało je wyeliminować w celu przejrzystości
planu. W planie dotyczącym sołectwa Ciekoty zmiany dotyczyły
zarówno omyłek pisarskich jak i odrzucenia protestu mieszkańca,
którego działka położona w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej
K1 obszaru Góry Radostowa wpisanej do rejestru zabytków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Radni wyrazili zgodę na zaliczenie drogi gminnej 344022T
„Domaszowice Starodroże 74” położonej w Domaszowicach do kategorii drogi powiatowej oraz za-liczenie dróg powiatowych: 0310T
Dąbrowa – Stara Góra położonej w Dąbrowie do kategorii drogi
gminnej oraz 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w Mąchocicach Kapitulnych do kategorii dróg
gminnych. Takie działania mają wpłynąć na porządkowanie sieci
dróg na terenie gminy Masłów i Powiatu Kieleckiego oraz sprawniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich modernizację.
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2019
Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. W uchwale dodano dwa nowe przystanki w sołectwie Brzezinki oraz uporządkowano nazewnictwo, by ułatwić określenie ich
przez przewoźników.
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany budżetowe. Nowe
zadania dotyczą m.in. przebudowy drogi powiatowej polegającej
na budowie chodnika łączącego Wolę Kopcową z Domaszowicami. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Powiat Kielecki zadanie będzie prowadzone w latach 2020-2021 z wkładem Gminy
Masłów na poziomie 25 procent, co stanowi 555,000 zł.

Kolejne zadania to budowa drogi wewnętrznej w Brzezinkach
o konstrukcji tłuczniowej wraz z udrożnieniem istniejącego rowu
odwadniającego oraz budowa drogi dojazdowej do pól w Woli
Kopcowej, o długości 600 m. To działanie będzie możliwe dzięki
uzyskanej dotacji przez Gminę Masłów z rządowego programu.
Radni zdecydowali również o założeniu monitoringu na terenie nowego parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie, co ma
wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników i zapobiegać ewentualnym dewastacjom. Wśród nowych zadań budżetowych znalazły
się również roboty budowlane w budynku szkoły w Brzezinkach,
które będą polegały na modernizacji instalacji sanitarnej, odwodnieniu terenu oraz dostosowania do obowiązujących przepisów
pożarowych; budowa oświetlenia ulicznego w Domaszowicach
przy ul. Wichorowa, ul. Przyborowskiego (w ramach częściowego
wsparcia inwestycji realizowanej ze środków funduszu sołeckiego).
W wyniku wprowadzenia do budżetu nowego zadania realizowanego na drodze powiatowej (wspomniany już chodnik w Domaszowice – Wola Kopcowa) radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2020 i 2021 roku.
Jednym z ostatnich punktów był projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Masłów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. Wiąże się to z planowanym
uruchomieniem hot-spotu (dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscu publicznym, na placu przy parkingu przed Urzędem
Gminy w Masłowie). W ten sposób Gmina uzyska prawo do wpisu
do rejestracji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a mieszkańcy
będą mogli bezpłatnie skorzystać z internetu na urzędowym parkingu. Co ważne uchwała nie wiąże się z ponoszeniem przez Gminę i mieszkańców żadnych kosztów.
Po zakończeniu części z uchwałami rozpoczęła się procedura
wyborów ławników na kadencję 2020 – 2023. W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania na ławników z terenu gminy Masłów zostali wybrani: Edward Antoni Michcik, Wiesława Barbara
Szymańska (do Sądu Okręgowego w Kielcach) oraz Marta Kamila
Rachwał (do Sądu Rejonowego w Kielcach).
Wojciech Purtak

 XII sesja Rady Gminy Masłów: O czym zdecydowali radni?
Październikowa sesja Rady Gminy
Masłów za nami. Przedstawiamy, co było
jej przedmiotem.
Radni spotkali się w Sali Samorządowej
Urzędu Gminy Masłów. Blok uchwał otworzyła decyzja dotycząca zmiany Uchwały nr
III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28
grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. Miało to związek z sugestią wojewody świętokrzyskiego w kwestii publikacji tej
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, które w opinii
służb wojewody nie wymagała publikacji.
Istotne jest to, że nie zmienia ona kontekstu uchwały, a wieloletni program zapewniający dofinansowanie posiłków w szkole
i domu od lat realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie.

Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Radni podjęli uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2020. Dokument w całości znajduje się
w esesji Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Masłów. Zawiera on szczegółowe
dane w zakresie problematyki uzależnień
i propozycji ich przeciwdziałania. Określa
również planowane zadania do realizacji np. pomoc terapeutyczną, kierowanie

Na pytania odpowiadała m.in. wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.
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wniosków na leczenie alkoholowe, sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, finansowanie
zajęć pozalekcyjnych-profilaktycznych we
wszystkich szkołach na terenie gminy Masłów, wspieranie działań grupy AA. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W kolejnym punkcie zapoznano się
z informacją Komisji Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
dotycząca komunalizacji działek nr 326/5
i nr 833 położonych w obrębie ewidencyjnym Mąchocice Kapitulne (ul. Floriana),
stanowiących drogi. Grunt pod drogę został
pozyskany ze Skarbu Państwa. Radni wyrazili zgodę na zwiększenie powierzchni
dzierżawy części działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej oraz części działki
nr 874/1 położonej w Masłowie Pierwszym.
Uchwała zakłada zwiększenie powierzchni z 1 m do 2 m w związku z dzierżawą
gruntu pod pojemniki na odzież używaną
w Masłowie Pierwszym i Woli Kopcowej.
Radni zdecydowali o zmianie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LIII/532/2018 Rady
Gminy Masłów z dnia 27 września 2018r.
w sprawie wyposażenia w majątek instytucji kultury Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”. Chodziło o pomyłkowo
podany rozmiar powierzchni.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa został
przyjęty po burzliwej dyskusji. Miało to
związek z wnioskami mieszkańców, którzy zgłaszali swoje wątpliwości w zakresie
ustaleń w kwestii planu. Uwagi dotyczyły
likwidacji drogi wprowadzonej w 2008
roku obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Spowodowało to,
że mieszkańcy Woli Kopcowej mogli przekształcać teren rolny na budowlany i tym
samym dokonywać podziału działek budowlanych. Sporna droga stanowi ciąg komunikacyjny w przyjętym w 2008 r. planie
zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że prawnie nie istnieje możliwość
likwidacji tej drogi.
W bloku dotyczącym zmian budżetowych dominowały uchwały dotyczące przesunięć budżetowych wnioskowanych przez
dyrektorów gminnych placówek. Wśród
zmian zwiększono dotację o 180 tys. zł na
pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych jednostkach samorządu
terytorialnego. Radni nie wyrazili zgody na
wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej
w Domaszowicach- za Kapliczką”, którego
celem miał być wykup 184 m2 gruntu pod
poszerzenie drogi wewnętrznej gminnej
od osoby fizycznej. Podczas prac komisji
uzasadniano to faktem, że stawka za metr
kwadratowy jest nieco ponad trzykrotnie
większa niż przy odszkodowaniach za dro-
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gi gminne przechodzące z mocy prawa na
własność gminy.
W kolejnym punkcie radni zajęli się
rozpatrzeniem petycji znak: S.152.1.2019
z dnia 12 września 2019 roku. Petycja
dotyczyła zmiany statutu gminy. Komisja
do spraw petycji uznała ją za niezasługującą na uwzględnienie. Dotyczyła sugestii
zmiany porządku obrad sesji Rady Gminy
poprzez udzielenie głosu osobom spoza
Rady Gminy oraz rozszerzenie porządku obrad o sprawy różne, wolne wnioski
i zapytania mieszkańców. W rozstrzygnięciu petycji czytamy m.in.: „Wykreślenie,
zgodnie z postulatem wnoszącego petycję,
uprawnienia do udzielenia głosu wójtowi
lub osobie przez niego upoważnionej jest
nieracjonalne. Głównie z tej przyczyny
iż organ wykonawczy przygotowuje projekty uchwał i ma obowiązek je prezentować oraz udzielać wyjaśnień w przypadku każdej wątpliwości. Udzielanie głosu
zaproszonym gościom należy ocenić jako
zgodne z dobrymi obyczajami. Nie ma
zaś uzasadnienia poszerzanie uprawnienia
osób nie będących radnymi do zabrania
głosu zgodnie z postulatem wnoszącego
petycję. Sprzeciwia się temu fakt, iż osoby
te posiadają inne instrumenty prawne do
wnoszenia wniosków, skarg, petycji, interpelacji i zapytań, które podlegają rozpatrze-

niu w trybie właściwych przepisów”. Na
potwierdzenie tego przewodniczący Rady
Gminy Piotr Zegadło podkreślał, że sesja
Rady Gminy jest organem uchwałodawczym, natomiast organem wykonawczym
jest wójt oraz Urząd Gminy. Stąd też na sesji radni zabierają głos w kwestii uchwał podejmowanych w czasie jej trwania. Mieszkańcy i sołtysi mogą być dopuszczeni do
głosu zgodnie z tematyką porządku obrad.
Po burzliwej dyskusji ostatecznie uchwała
została odrzucona.
W kolejnym punkcie radni rozpatrzyli
skargę znak: S.1510.1.2019 z dnia 22 lipca
2019 roku. Dotyczyła ona realizacji zamówień publicznych i w ocenie komisji do
spraw petycji i komisji rewizyjnej była bezpodstawna, ponieważ realizacja zamówień
publicznych odbywała się z przyjętym regulaminem i ustawą prawo zamówień publicznych. Podczas głosowania radni uznali
skargę za bezzasadną.
W jednym z ostatnich punktów obrad
przekazano informację dotyczącą szczegółowej analizy oświadczeń majątkowych
radnych, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne
w imieniu wójta gminy Masłów.
WP

Urząd Gminy Masłów na podstawie otrzymanych informacji
przez wykonawcę: MASTERPLAN-Rafał Kozieł przedstawia
harmonogram realizacji planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie Masłów
Lp.

Nazwa sołectwa

Status

1.

Barcza

zakończone – uchwała Nr L/501/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 21 czerwca 2018 roku

2.

Brzezinki

zakończone – uchwała Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia z dnia 27 czerwca 2019 roku

3.

Ciekoty

zakończone – uchwała Nr XI/128/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 19 września 2019 roku

4.

Dąbrowa

w trakcie ponowienia opiniowania i uzgadniania, które trwa do
27.09.2019 r. z uwagi na przedłużenie terminu przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (przewidywany termin
zatwierdzenia listopad 2019)

5.

Dolina Marczakowa

zakończone – uchwała Nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 czerwca 2019 roku

6.

Domaszowice

konieczność ponowienia uzgodnienia z wybranymi organami oraz
konieczność wyłożenia do publicznego wglądu (przewidywany termin
zatwierdzenia grudzień 2019)

7.

Masłów Drugi

zakończone – uchwała Nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 czerwca 2019 roku

8.

Masłów Pierwszy

konieczność dostosowania projektu do wytycznych Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie przebiegu
planowanej drogi wojewódzkiej - 23.09.2019 r. zostanie przesłana
dokumentacja do właściwych organów (przewidywany termin
zatwierdzenia grudzień 2019)

9.

Mąchocice Kapitulne

konieczność ponowienia uzgodnienia z wybranymi organami
(przewidywany termin zatwierdzenia listopad 2019)

10. Mąchocice-Scholasteria

zakończone – uchwała Nr V/69/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 lutego 2019 roku

11. Wiśniówka

zakończone - uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 29 listopada 2018 roku oraz uchwała Nr V/70/2019 Rady Gminy
Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku

12. Wola Kopcowa

zatwierdzony – uchwała nr XII/144/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 24 października 2019 roku
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Termomodernizacje w pełni.
Szkoła i hala będą jak nowe!
Budynki Szkoły Podstawowej w Brzezinkach i Hali Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii przechodzą termomodernizację. Ich postępy na bieżąco mogą oglądać mieszkańcy obu miejscowości. Wszystkie roboty mają potrwać do końca
tego roku.
Prace termomodernizacyjne idą pełną parą. Obecnie część budynków zyskała
już nową elewację. Zaawansowane prace
obejmują halę w Mąchocicach-Scholasterii oraz Szkołę Podstawową w Brzezinkach. Obecnie przeprowadzane są roboty
przy dociepleniu budynków z zewnątrz,
modernizowana jest także wentylacja mechaniczna oraz instalacja C.O. Ponadto
wymieniono drzwi i okna zewnętrzne.
Trwają również prace przy modernizacji
oświetlenia. W najbliższym czasie przewidziano jeszcze wykonanie instalacji odgromowej, modernizację orynnowania oraz
naprawę schodów zewnętrznych i montaż
instalacji fotowoltaicznej. W efekcie poprawi to znacznie komfort zarówno uczniów,
nauczycieli, ale też naszych sportowców
korzystających z hali. Zakończenie prac
przewidziane jest na koniec bieżącego
roku. Całość inwestycji realizuje firma
Komplexbud.
Trwające prace to kontynuacja podjętych, wspólnie z radnymi, działań zmierzających do termomodernizacji naszych
budynków użyteczności publicznej. Rok
temu termomodernizację przeszły budynki
szkół w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii - mówi wójt Tomasz Lato.
- Teraz dzięki dofinansowaniu prace trwają
w dwóch kolejnych budynkach. Dziękuję
za wyrozumiałość i zrozumienie uczniom,
nauczycielom i rodzicom, którzy dzielnie
znoszą pewne uniedogodnienia wynikające z remontu. Wszystko idzie w dobrym
tempie i już wkrótce będziemy mogli cieszyć się z efektów - dodaje.
Zadanie pn. „Termomodernizacja
Hali Sportowej w Mąchocicach - Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach”
jest realizowane dzięki pozyskanemu dofinasowaniu w ramach Regionalnego Progra-

Nowa elewacja hali w Mąchocicach-Scholasterii.

Tak prezentuje się nowa elewacja szkoły w Brzezinkach.

mu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego, Działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym
i mieszkaniowym. Dofinansowanie zadania wynosi ponad 1,5 mln zł, a całkowita kwota
przekracza 2 mln zł.
RED

Termomodernizacja będzie miała swój finał do końca tego roku.

To już finał prac.
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Podsumowanie projektu związanego
z odbiorem odpadów zawierających azbest
Kolejny już rok w gminie Masłów skutecznie realizowano
projekt podlegający na odbiorze materiałów zawierających azbest.
Wszystkie wnioski mieszkańców złożone do końca lipca do
Urządu Gminy Masłów zostały pozytywnie rozpatrzone. Wszystko w ramach „Programu usuwania materiałów zawierających
azbest z terenu gminy Masłów”. Oznacza to, że ich wnioskodawcy w wyniku realizacji projektu oddali odpady zawierajace
azbest.
Na ten cel Gmina Masłów pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

blisko 42 tys. zł, co stanowi 70 procent wartości zadania. Pozostała część kwoty została sfinansowana z budżetu gminy. Całość
zadania wyniosła niemal 60 tys. zł.
W ramach projektu zrealizowano zadania: demontaż,
transport i przekazanie na składowisko materiałów zawierajacych azbest, (6 wniosków) oraz odbiór zalegających na posesjach odpadów zawierających azbest, transport i przekazanie na
składowisko (70 wniosków).
Co ważne osoby, które składają wnioski do Urzędu Gminy
Masłów od początku sierpnia 2019 r. mogą liczyć na realizację
projektu na terenie ich gospodarstw w roku 2020.
WP

Powrót do szwajcarskiej biblioteki Żeromskiego!

Udana promocja gminy Masłów w Rapperswilu
To był prawdziwie świętokrzyski wieczór. W słynnym Muzeum Polskim w szwajcarskim Rapperswilu promowano
gminę Masłów, a w niej „Szklany Dom” i dwór Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Swoje prace pokazali kielczanie
uznany malarz Rafał Olbiński i fotografik Wojciech Walkiewicz, a recital zagrał pianista Łukasz Mazur!
Takiej promocji polskiej kultury w Szwajcarii dawno nie było.
Tym bardziej, że na jej miejsce wybrano słynne Muzeum Polskie
w Rapperswilu ściśle związane z historią kraju i wybitnymi postaciami naszej kultury m.in. Henrykiem Sienkiewiczem, Elizą Orzeszkową, Bolesławem Prusem i oczywiście Stefanem Żeromskim.
Muzeum Polskie w Rapperswilu powstało w 1870 r.
w XIII. wiecznym zamku stojącym na wzgórzu nad brzegiem Jeziora Zuryskiego. Zostało założone przez hrabiego Władysława
Broël-Platera, jako miejsce, w którym na szwajcarskiej emigracji
miało bić polskie serce. Tak też się stało. Placówka oparta na trzech
filarach: muzeum, archiwum i biblioteka szybko zaczęła się rozrastać, a emigranci z wielkim zaangażowaniem słali dary na rzecz
placówki. Polski hrabia, który był powstańcem listopadowym liczył na skupienie wokół siebie emigrantów zarówno po powstaniach listopadowym jak i styczniowym. Tak też się stało. Muzeum
wzbogacało się więc zarówno o sentymentalne rodzinne pamiątki,
ale też mnóstwo książek.
Na przełomie XIX i XX wieku to właśnie w Rapperswilu mieściła się największa polska biblioteka na emigracji, w której zgromadzono blisko 100 tysięcy druków. W latach 1892 – 1896 pracował tu Stefan Żeromski. Był nie tylko bibliotekarzem, zajmował
się zarówno obsługą czytelników, poczty, czy wreszcie prowadzeniem obszernego katalogu. Jako pomocnik bibliotekarza Zbigniewa
Wasiliewskiego mógł liczyć na niewielką pensję.
- Żeromski nie był tu szczęśliwy. Przyjechał do Szwajcarii
z żoną Oktawią. Prowadzili skromne życie, pisarz często chorował. Nadzieją na polepszenie jego stanu zdrowia miało być szwajcarskie powietrze – opowiada Anna Buchmann, kustosz Muzeum
Polskiego w Rapperswilu. Z biegiem czasu Żeromski przejął obowiązki bibliotekarza, co jeszcze bardziej wpłynęło na jego zaangażowanie w pracę owocując m.in. spisaniem wszystkich zbiorów
łącznie z prasowymi wycinkami! Spokój w pracy na III piętrze
zamku mąciły konflikty bibliotekarzy z kustoszem muzeum Włodzimierzem Różyckim, co sprawiło, że ostatecznie pisarz wyjechał
ze Szwajcarii.
Żeromski w czasie pracy w Rapperswilu przygotował m.in.
Salę Adama Mickiewicza, w której zgromadzono pamiątki po
wieszczu i skatalogował jego pisma. To tu powstały opowiadania

Rafał Olbiński w rozmowie z wójtem
wspominał swoje młodzieńcze pobyty w Masłowie.

i nowele m.in. „Siłaczka”, „Rozdzióbią nas kruki i wrony”, „Doktor
Piotr”. Pisarz już w Polsce walczył o muzeum i zdymisjonowanie
kustosza. Napisał broszurę „O przyszłości Rapperswilu” o trudnej
sytuacji muzealnej placówki. Po „procesie rapperswilskim” ostatecznie kustosz Różycki został odsunięty, a opiekę na zbiorami powierzono Towarzystwu Przyjaciół Rapperswilu, którego Żeromski
był inicjatorem. O roli pisarza w działalności muzeum przypomina
dziś tablica na jego bocznym dziedzińcu.
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
współpracę z Muzeum Polskim w Rapperswilu rozpoczęło w minionym roku. - Zaczęło się od pomysłu fotografika Wojciecha
Walkiewicza, który zaniepokojony losami muzeum i planach
jego likwidacji postanowił przygotować wystawę o jego historii
zwracając uwagę na problem. Wspólnie, dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowaliśmy wystawę, która jest przewodnikiem po placówce i jego losach
– opowiada Krystyna Nowakowska, dyrektor „Szklanego Domu”.
Wernisaż wystawy “O przyszłość Rapperswilu. Muzeum Polskie w Rapperswilu w obiektywie Wojciecha Walkiewicza” przy-
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O gminie opowiadał wójt Tomasz Lato,
a o Żeromszczyźnie dyrektor Krystyna Nowakowska.

gotowano w Ciekotach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości jesienią 2018 roku. Wystawa prezentowana była
później m.in. w Gorlicach.
Od minionego tygodnia można oglądać ją w Muzeum Polskim w Rapperswilu. - W Szwajcarii spędziłem kilka tygodni pracując zarówno nad zdjęciami do wystawy, jak i realizując zdjęcia do
filmu dokumentalnego “Panie na zamku” – opowiada Wojciech
Walkiewicz, fotografik, autor filmów i teledysków. - To mój głos
w sprawie obrony muzeum, które przez wieki było ostoją polskości
– zaznacza.
Wiadomo już, że jego wystawa jest jedną z ostatnich, jakie
zostaną zorganizowane w Rapperswilu. W czerwcu 2020 roku
muzeum będzie musiało opuścić swoją siedzibę. To decyzja kontrowersyjna. Władze Rapperswilu zdecydowały, że po planowanym remoncie, który rozpocząć ma się już w czerwcu 2020 roku,

Łukasz Mazur zagrał zarówno w czasie prezentacji gminy Masłów
jak i podczas wernisażu Rafała Olbińskiego.

Muzeum, w którym pracował Stefan Żeromski
mieści się w średniowiecznym zamku.

muzeum nie wróci już do zamku, a jego pomieszczenia zajmie...
restauracja.
Co stanie się ze zbiorami jeszcze nie wiadomo. Do przeniesienia są zarówno obrazy m.in. Józefa Chełmońskiego, Olgi
Boznańskiej, Józefa Brandta, Jacka Malczewskiego, pamiątki po
Ignacym Paderewskim (niema klawiatura służąca do ćwiczeń),
rękopisy m.in. Henryka Sienkiewicza, Cypriana Kamila Norwida,
Władysława Stanisława Reymonta.
Wernisaż wystawy „O przyszłość Rapperswilu” Muzeum Polskie w Rapperswilu w obiektywie Wojciecha Walkiewicza” był
doskonałą okazją do promocji gminy Masłów. Zorganizowano go
w Sali Polskiej, w której mieściła się biblioteka Stefana Żeromskiego. W niezmiennym stanie od czasów pisarza zachował się tu m.in.
drewniany, bogato zdobiony sufit.
Nasza współpraca z muzeum to wyróżnienie, ale również
kontynuacja promocji twórczości i działalności Stefana Żeromskiego. W czasie wernisażu zapraszaliśmy do odwiedzenia naszej gminy i zwiedzenia dworku w Ciekotach. Warto zauważyć, że będąc
w Rapperswilu Żeromski tęsknił właśnie za rodzinnym dworem, to
przecież tu powstawały malowane przez niego obrazy przedstawiające Łysicę odbijającą się w ciekockim stawie – podkreśla wójt
Tomasz Lato.
Podczas wernisażu publiczność mogła obejrzeć film promujący gminę Masłów oraz wysłuchać prelekcji dyrektor Krystyny
Nowakowskiej na temat działalności dworu Stefana Żeromskiego
i niezwykłej roli kustosz honorowej Kazimiery Zapałowej w wyposażeniu obiektu w eksponaty z epoki pisarza. Wśród uczestników
wernisażu byli zarówno Polacy jak i zagraniczni turyści. Każdy
mógł otrzymać przewodnik po dworze w polskiej jak i angielskiej
wersji językowej.
To jednak nie jedyny świętokrzyski akcent podczas wieczoru
w Rapperswilu. Z krótkim recitalem wystąpił Łukasz Mazur, znakomity kielecki pianista. Na swoim koncie ma zarówno kompozycje do tekstów Stefana Żeromskiego jak i płytę „Impresje świętokrzyskie” nagraną z Zespołem Pieśni i Tańca Ciekoty. Muzyk
poproszony został również o krótki występ otwierający drugie tego
wieczoru artystyczne spotkanie. Tuż po prezentacji gminy Masłów
w muzeum gościł Rafał Olbiński, który był pod wrażeniem gry naszego muzyka.
W czasie spotkania nie zabrakło oczywiście kieleckich akcentów. Olbiński wspominał m.in. lata spędzone w Kielcach, czy swoją szkołę czyli I LO im. Stefana Żeromskiego. Malarz z uznaniem
przyjął wiadomość o rozwijaniu pasji przez młodych mieszkańców gminy Masłów choćby podczas zajęć nauki gry na pianinie,
podkreślając przy tym ogromną rolę w kreowaniu artystycznych
zdolności wśród dzieci. Po obu spotkaniach zarówno wystawę
„The Surrealist Art” Rafała Olbińskiego jak i Wojciecha Walkiewicza oglądało mnóstwo osób. Wystawę „O przyszłość Rapperswilu”
można będzie oglądać na zamku do czerwca 2020 roku. Podczas
pobytu w malowniczym miasteczku warto zaplanować zwiedzanie
muzeum.
WP

Wojciech Walkiewicz mówił o powstawaniu zdjęć,
które złożyły się na wystawę.
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OSP Wola Kopcowa coraz bliżej
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach podpisano porozumienia na mocy, którego
OSP Wola Kopcowa będzie mogła ubiegać się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG).
Wójt Tomasz Lato oraz prezes OSP Grzegorz Mazur podpisali z Komendantem Miejskim PSP w Kielcach bryg. Sławomirem
Karwatem porozumienie dzięki, któremu Ochotnicza Straż Pożarna z Woli Kopcowej może
starać się o włączenie do Krajowego
Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
Warto wiedzieć
(KSRG). Podczas uroczystego
Jednostka OSP, która chce włączyć
podpisania obecny był także się do KSRG musi spełnić liczne wymagania.
Komendant Gminny Ochrony
Należą do nich między innymi posiadanie: odpoPrzeciwpożarowej
Paweł
wiedniego wyposażenia i sprzętu, określonej liczby
Chwilę po podpisaniu porozumienia,
Górniak oraz mł. bryg. mgr
historycznego, dla druhów z OSP Wola
wyszkolonych
druhów, skutecznych systemów łączności
inż. Mariusz Góra - ZastępKopcowa.
powiadamiania i alarmowania, jak również wyróżniać
ca Komendanta Miejskiesię gotowością do podejmowania działań ratowniczych.
go PSP w Kielcach. – To
Grzegorz Mazur. Do Krajowego Sysdla nas niezwykle ważna
Krajowy system ratowniczo - gaśniczy stanowi fundament
temu Ratowniczo-Gaśniczego należą
chwila, dzięki podpisaneratowniczy kraju. Wejście w te struktury jest prestiżowe i stajuż trzy jednostki OSP z terenu namu porozumieniu nasza
nowi wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania
szej gminy i są to: OSP Masłów, OSP
jednostka ma szansę wejść
ratownicze. Dzięki temu dana jednostka zyskuje szanse
Ciekoty i OSP Mąchocice Kapitulne.
na wyższy poziom. Mamy
dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego reagowania
Decyzję o włączeniu jednostki OSP
nadzieję, że sprostamy popodejmuje Komendant Główny PSP na
w przypadku wystąpienia zagrożenia. Może być
stawionym nam wymaganiom
wniosek
właściwego komendanta powiarównież dysponowana do działań ratownii dołączymy do grona jednostek
towego/miejskiego
PSP. Decyzja w sprawie
czych w ramach odwodów operacyjnych
OSP należących do Krajowego
OSP
Wola
Kopcowa
zapadnie jeszcze w tym
poza teren macierzystej gminy,
Systemu
Ratowniczo-Gaśniczeroku.
a nawet powiatu.
go- mówił prezes OSP Wola Kopcowa
RED

Zebrali 225 kilogramów żywności!
Zbiórka żywności „Paczka dla Seniora” przeprowadzona w markecie SPAR w Masłowie Pierwszym z inicjatywy Kieleckiego Banku Żywności zakończyła się
sukcesem.
Zbiórka żywności to sprawdzony sposób na pomoc dla najuboższych, która odbywa się przy okazji zakupów do swojego
domu. W akcji uczestniczyli wolontariusze Koła PCK działającego
w Szkole Podstawowej w Masłowie. W ciągu dwóch dni udało się
zebrać aż 225 kilogramów artykułów! Po skończonej akcji żywność została przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w najbliższych dniach trafi do najbardziej potrzebujących
seniorów mieszkających na terenie naszej gminy.
Dzięki uczestniczeniu w zbiórce uczniowie mogli zdobyć
nowe umiejętności i doświadczenie. Zainteresowanie wśród osób
robiących codzienne sprawunki było naprawdę spore, co można
było zauważyć po zapełniającym się wózku z zakupami. Taka postawa mieszkańców gminy jest także nauką dla naszej młodzieży.
Pomoc i wsparcie dla potrzebujących uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, a także zachęca do pracy społecznej.
Członkowie Szkolnego Koła PCK, pracownicy Kieleckiego
Banku Żywności i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice-Scholasteria i Ciekoty pn.

Wielkie słowa uznania
należą się wolontariuszom
ze szkoły w Masłowie Pierwszym.

„Żeromszczyzna” składają serdeczne podziękowania właścicielom
i obsłudze sklepu SPAR za zrozumienie, pomoc i stworzenie przyjaznej atmosfery w czasie trwania akcji, a także wszystkim darczyńcom, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy.
oprac. KD
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Masłów w sercu Jadwigi
W budynku filii bibliotecznej i świetlicy w Wiśniówce
odbyło się spotkanie autorskie poświęcone promocji
książki „Masłów w sercu Jadwigi” autorstwa pani Jadwigi Wasik.
Publikacja niniejsza to zbiór poezji. Pani Jadwiga pierwszy
wiersz napisała w wieku 14 lat. Obecnie ma ich w swoim dorobku
około 450. Publikacja „Masłów w sercu Jadwigi” zawiera 183 utwory poświęcone tematyce przyrody regionu masłowskiego, wydarzeniom historycznym, imprezom kulturalnym, które odbywają się na
terenie naszej gminy. W tomiku znajdują się również utwory traktujące o miłości, cierpieniu, tęsknocie, przemijaniu. Książka jest wypełniona uczuciami i sentymentalnymi wspomnieniami o rodzinnym
domu w Masłowie, o tym, jak kiedyś wyglądała Wiśniówka.
Spotkanie rozpoczęło się podziękowaniami i przemówieniem
pani Anny Obary - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, będącej równocześnie członkinią Towarzystwa Biblioteki
Masłowskiej. Następnie ciepłe słowa i podziękowania wygłosił
sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdnański, Joanna Radek kierownik OiSO i USC oraz przedstawiciel Towarzystwa Bibliote-

To był bardzo ważny wieczór dla Jadwigi Wasik.

ki Masłowskiej Marian Zarzycki. W imieniu CEiK „Szklany Dom”
w Ciekotach życzenia i kwiaty wręczyła Wioletta Domagała. Na
spotkaniu byli obecni sąsiedzi, rodzina i przyjaciele pani Jadwigi,
członkowie z Klubu Seniora w Masłowie oraz przedstawiciel klubu poetów ze Skarżyska Kościelnego. Wzruszające słowa wygłosił
syn pani Jadwigi- Rafał Wasik. Koleżanki z Osiedlowego Klubu
„Babiniec” z Wiśniówki wraz z panią Jadwigą przygotowały pyszne ciasta i okolicznościowy tort.
Na spotkaniu Paulina Kaleta – bibliotekarz, Anna Obara oraz
najstarszy wnuk pani Jadwigi – Tomasz Wasik odczytali wybrane
wiersze. Każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatny egzemplarz
książki z podpisem autorki. Zbiór poezji „Masłów w sercu Jadwigi” został sfinansowany ze środków Gminy Masłów oraz Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Egzemplarze książki będą dostępne m.in.: w GBP w Masłowie oraz filiach, bibliotekach szkolnych, Urzędzie Gminy Masłów, CEiK „Szklany Dom” w Ciekotach.
Anna Obara

Promocja tomiku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Nasi muzycy na XII Powiatowym
Przeglądzie Orkiestr Dętych
To było wydarzenie pełne muzyki i dobrej energii.
Podczas XII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
w Morawicy zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa.
Przegląd połączony był z uroczystością jubileuszu XX lecia
Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej z Morawicy. Wśród uczestników
wydarzenia z całego powiatu kieleckiego nie zabrakło również
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Masłowa. Muzycy zaprezentowali
się przed publicznością dwukrotnie: podczas przemarszu oraz koncertu w muszli. Co ciekawe zanim zaczął się przegląd publiczność
mogła usłyszeć wyjątkowe wykonanie wiązanki pieśni legionowych zagrane przez Powiatową Orkiestrę Dętą, utworzoną przez
wszystkie orkiestry!
W Morawicy oprócz naszych muzyków oraz gospodarzy
zagrały: Orkiestra Dęta z Daleszyc, Orkiestra Dęta z Piekoszowa,
Gminno - Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Górnie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chmielnickiego
Centrum Kultury, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Włoszczowy. Każda z nich
zagrała krótki recital. Nasza orkiestra zaprezentowała zróżnicowany repertuar od tanecznego „Coco Jumbo” w aranżacji Manfreda
Schneidera przez filmowe „The Magic of Harry Potter w aranżacji
Michael’a Story po klasykę muzyki rozrywkowej „Oye Como Va”

W takim składzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała w Morawicy.

w aranżacji Mike’a Story. Występ muzyków pod batutą kapelmistrza Arkadiusza Kasperka został nagrodzony burzą oklasków, ale
również mnóstwem pozytywnych opinii. Warto pamiętać, że do
tego występu nasi muzycy przygotowywali się m.in. w czasie trzydniowych warsztatów w ośrodku nad zalewem Chańcza.
Przypominamy wszystkim chętnym, że cały czas trwa nabór do orkiestry. Próby odbywają się w każdą sobotę w budynku
GOK-u w Masłowie o godz. 9.00. Informacje pod numerem telefonu: 791 021 411. Orkiestra czeka zarówno na dzieci, młodzież,
studentów, jak i osoby dorosłe!
WP
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Drzwi Zagrody Edukacyjnej otwarto szeroko!
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zorganizował Dzień
Otwarty w Zagrodzie Edukacyjnej „Radostowa” w Ciekotach.
Udział w ciekawych zajęciach
wzięli uczniowie klas czwartych
ze szkół podstawowych z terenu gminy Masłów oraz miasta
i gminy Bodzentyn. W lekcjach
„U rolnika” uczestniczyła grupa
50 dzieci! Odbyła się także konferencja pt. „Usługi społeczne nowe perspektywy rozwoju dla
gospodarstw rolnych”.
Udział w Dniu Otwartym Zagrody
Edukacyjnej wzięli starosta kielecki Mirosław Gębski, burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, wójt gminy
Masłów Tomasz Lato, dyrektorzy ze szkół
w Mąchocicach-Scholasterii Joanna Broniek oraz w Masłowie Pierwszym Marcin
Gawron, nauczyciele oraz mieszkańcy
gminy Masłów i Bodzentyn, którzy uczestniczyli dodatkowo w konferencji pt. „Usługi społeczne - nowe perspektywy rozwoju
dla gospodarstw rolnych” mającą na celu
wskazanie nowych możliwości rozwoju
i dywersyfikacji dochodów gospodarstw
rolnych z terenu gmin: Bodzentyn i Masłów
oraz pokazanie dzieciom i nauczycielom
szkół podstawowych oraz właścicielom gospodarstw agroturystycznych, bądź osobom

To było prawdziwie międzypokoleniowe spotkanie!

zainteresowanym ich prowadzeniem, dobrych przykładów funkcjonowania i zalet
takich gospodarstw w województwie świętokrzyskim.
Konferencję poprowadzili: Teresa Wąsik oraz Anna Michalska ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, oraz dr Konrad Stępnik z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
O/Kraków.
Część praktyczną stanowiły zajęcia
edukacyjne, które gościnnie prowadzili
Państwo z Gospodarstwa Agroturystycznego „EkoStokrotka” z Kapkaz oraz z Gospodarstwa Agroturystycznego „Na Górce”
z Bodzentyna. Program był niezwykle ciekawy, a humory i piękna, słoneczna pogoda dopisały wszystkim. Dzieci brały udział
w lekcjach tematycznych m.in. „Tradycje
i obrzędy wsi świętokrzyskiej - jak to z lnem
było i nie tylko”, oraz „Od mleczka do sereczka”- czyli o mleku i jego przetworach.

Miały okazję zapoznać się ze starodawnymi narzędziami, nie zabrakło także młocki
cepem. Uczniowie dowiedzieli się także
jak powstaje i z czego jest robione masło,
śmietana i sery. Podczas warsztatów mogły
także wykonać Lalki Motanki i spróbować
swoich sił w tkactwie.
Wszyscy goście mogli skosztować
jak smakuje domowe jedzenie.Był swojski chleb, ser biały, powidła, miód, masło,
smalec, ogórki kiszone, a na deser słodkie
wypieki, a wszystko to przygotowane przez
gospodarzy. Dzieci mogły skosztować swojskiej zalewajki i naleśników z serem.
Na koniec grupa uczniów udała się do
„Szklanego Domu” w Ciekotach, gdzie mogli obejrzeć Dworek Stefana Żeromskiego
oraz poznać piękno Żeromszczyzny. Nie
obyło się bez zabaw na placu oraz w wiklinowych koszach, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
KD

Ewa Papież i sołectwo Domaszowice
wśród nagrodzonych na gali Mistrzowie Agro 2019
Mieszkańcy gminy Masłów mocno zaznaczyli swoją
obecność podczas gali Mistrzowie Agro 2019. W kategorii powiatu kieleckiego Ewa Papież triumfowała jako
„Gospodyni Roku”. Sołectwem roku zostały Domaszowice. To jednak nie wszystko.

Ewa Papież ze swoim mężem Edwardem,
prowadzącym zespół Domaszowianki.

Za nami plebiscyt Mistrzowie Agro 2019 organizowany przez
redakcje Echa Dnia. Wielki finał odbył się w Targach Kielce, gdzie
wyróżniono zwycięzców pierwszych miejsc w aż sześciu kategoriach – rolnik, sołtys, gospodyni, koło gospodyń wiejskich, sołectwo, gospodarstwo agroturystyczne. Wśród laureatów znaleźli się
mieszkańcy gminy Masłów, którzy triumfowali aż w dwóch kategoriach w powiecie kieleckim.

Gminna reprezentacja miała powody do radości.
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Gospodynią Roku została Ewa Papież z Domaszowic, która
z powodzeniem łączy prace domowe, rodzinne z aktywną działalnością w Kole Gospodyń Wiejskich Domaszowianki, dba o promowanie tradycji ludowych - przyśpiewek, potraw regionalnych,
bierze udział w organizacji licznych wydarzeń dla mieszkańców.
Pani Ewa w nagrodę otrzymała m.in. bilet na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. Wśród osób gratulujących sukcesu byli m.in.
starosta Mirosław Gębski, europoseł Adam Jarubas, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz.
To jednak nie wszystko, bo nasza aktywna gospodyni znalazła się również na podium wojewódzkim. Statuetkę za zajęcie
trzeciego miejsca w województwie świętokrzyskim wręczali jej
m.in. wojewoda Agata Wojtyszek, marszałek Andrzej Bętkowski
oraz Stanisław Wróbel, redaktor naczelny Echa Dnia.

Gmina Masłów zaznaczyła się raz jeszcze podczas gali.
W kategorii sołectwo wygrały Domaszowice. Pamiątkowy dyplom
odbierał Piotr Konat, przedstawiciel Rady Sołeckiej. Z nagrody cieszyła się delegacja mieszkańców na czele z radną Bernardą Komorowską. Naszym laureatom gratulowali wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk oraz Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Uczestnicy gali na pewno na długo zapamiętają bardzo udany występ grupy Domaszowianki, która otwierała uroczystość w ramach nagrody za zwycięstwo w ubiegłorocznym plebiscycie. Po
wręczeniu nagród gospodynie i gospodarze z Domaszowic zaprosili wszystkich na poczęstunek. Na swoim stoisku serwowali m.in.
zupę dyniową, swojskie wędliny, sałatki i pyszne domowe ciasta.
WP

Erasmus daje nowe możliwości
Projekt “Bądźmy TIK! Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni” napisała grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych mających odwagę zmieniać rzeczywistość szkolną. Został
sklasyfikowany na 36 miejscu na 740 wniosków z całej Polski! Pozyskaliśmy €17 839,00 w ramach programu Erasmus
+ Mobilność Kadry Edukacyjnej.
Szukając płaszczyzny porozumienia ze współczesnym na- go i wprowadzono innowację pedagogiczną, która ukazała się jako
Dobra Praktyka na stronie Kuratorium Kielce.
stolatkiem, stwierdziliśmy, że najlepsze do tego będzie
To jednak nie wszystko. Podjęto współpracę
wspólne korzystanie z technik informacyjnych
z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Mei komunikacyjnych. Świat pędzi w zawrotnym
Wszyscy nauczycietodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
tempie informatycznym, w którym podle uczestniczący w projekcie
Kielcach, promując mobilność KA1 i mestawową rolę odgrywa język angielski.
poszerzyli wiedzę na temat kultury
tody nauczania CLIL (artykuł w biuleUczenie się go, znajomość nowoczekrajów, poznali strategie i narzędzia
tynie). W Polsce jest to metoda mało
snych technologii jest podstawą do
pozwalające zwiększyć motywację uczniów
popularna, ale w Hiszpanii działa od
podjęcia dialogu z uczniem znudzodo nauki, promować i wzmacniać umiejętność
wielu lat i przynosi wymierne efekty.
nym tradycjonalnymi metodami naefektywnego uczenia się. Mobilności pozwoliły
- Obserwacja lekcji - w rauki – mówi Aneta Januchta, dyrektor
przede wszystkim na przełamanie stereotypów, pomach
job
shadowing - prowadzoSP im. Marii Skłodowskiej – Curie w
zytywnie wpłynęły na rozwój kompetencji osobistych
nych
przez
hiszpańską kadrę pedaMąchocicach Kapitulnych.
uczestników i wzmocniły ich samoocenę, rozwinęły
gogiczną, możliwość kontaktowania
Nauczyciele uczestniczyli w
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
się z nimi w języku angielskim, pozagranicznych (Anglia, Malta), licz- Mieszkaliśmy u rodzin, jedliśmy z nimi posiłki,
znanie
nowoczesnych metod nauczanych kursach językowych związanych
musieliśmy posługiwać się na co dzień obcym
nia
partnerów
z UE jest inspiracją do
z programami europejskimi i metodyką
językiem, poruszać publiczną komunikacją
wprowadzania zmian w naszej placównauczania języków obcych. Dzięki możi porozumiewać z innymi uczestnikace. Od września uruchamiamy kolejną
liwościom, które stwarza Erasmus + podmi kursów – zaznacza dyrektor
innowację:
Kodowanie na dywanie – inteniesiono kwalifikacje i kompetencje kadry
Aneta Januchta.
raktywne nauczanie matematyki w edukacji
szkolnej poprzez udział w szkoleniach metowczesnoszkolnej i przedszkolnej – dodaje pani dydycznych, kulturowych i językowych. Zaadaptowarektor.
no elementy systemu CLIL do nauczania języka angielskieDodatkową zaletą przystąpienia do programu jest możliwość obserwowania przez uczniów postawy naszych nauczycieli
– świadomych swojej tożsamości Europejczyków korzystających
z dobrodziejstw, jakie daje program Erasmus +.
RED

Obserwacja hiszpańskich lekcji stała się inspiracją do zmian w szkole
już od nowego roku szkolnego.

Nauczyciele z dyrektor Anetą Januchtą uczestniczyli
w zagranicznych wyjazdach i kursach językowych.

Kurier Masłowski
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Pamiętamy o Janie Pawle II
Młodzież z Masłowa wzięła udział w spotkaniach z okazji 41. rocznicy
wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Masłowscy harcerze z przedstawicielami samorządu
złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II
z okazji wyboru na Stolicę Apostolską miało miejsce w szczególnym miejscu – pod
pomnikiem św. Jana Pawła II. Delegacja
młodych mieszkańców gminy Masłów na
czele z ks. Adrianem Buczkowskim, wicewójt Moniką Dolezińską-Włodarczyk,
sekretarzem gminy Zbigniewem Zagdańskim oraz dyrektorem CEiK „Szklany Dom”
Wojciechem Purtakiem, a także 47. Drużyną Harcerską,,Iskra”, działającą w szkole
podstawowej w Masłowie miała możliwość
złożyć tu kwiaty i zapalić znicze. W doniosłą rocznicę odmówiono modlitwę, wspólnie odśpiewano „Barkę” – ulubioną pieśń
św. Jana Pawła II, a także Hymn Szkoły
Podstawowej w Masłowie – Pieśń o Janie
Pawle II. Kilka dni później cała szkolna
społeczność w ramach Dnia Patrona wzięła udział w okolicznościowej mszy świętej
odprawionej w masłowskim kościele.

Siedmiolatki świętowały w Ciekotach
155. urodziny Stefana Żeromskiego!
Po raz pierwszy w taki sposób świętowano urodziny Stefana Żeromskiego. Z okazji 155. rocznicy narodzin pisarza do
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach przyjechały siedmiolatki z gminy Masłów.
W poniedziałek 14 października minęło
155 lat od narodzin Stefana Żeromskiego. Z tej
okazji na wspólne świętowanie w Ciekotach,
w miejscowości gdzie pisarz spędził dzieciństwo
i młodość, zaproszono siedmiolatki z gminy Masłów. – Zaproszenie dla uczniów klas pierwszych
ze szkół z terenu naszej gminy nie było przypadkowe, bo młody Stefanek, kiedy zamieszkał w Ciekotach miał właśnie siedem lat. Postanowiliśmy opowiedzieć więc jego rówieśnikom o tym, jak żyło
mu się w tym wyjątkowo pięknym miejscu – mówi
Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Na naszych gości czekał urodzinowy tort,
który wraz z nimi pokroili wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk oraz dyrektor Wojciech
Purtak. Instruktorki Wioletta Domagała i Kinga
Kruk zaprosiły na specjalne warsztaty plastyczne, podczas których powstawały dziecięce wizje
ciekockiego dworku. Gwoździem spotkania było
zwiedzenie dworu. Tajemnice rodziny Żeromskich zdradzała dzieciakom przewodniczka Joanna
Kwiecień. Uczniowie dopytywali niemal o każdy
eksponat zarówno z pokoju Stefana jak i jego rodziców. Chłopcy mogli sprawdzić np. jak powstawały
XIX wieczne pieczęcie, a dziewczynki powąchać
perfumy z toaletki mamy Stefana.
- Panie nauczycielki potwierdzały, że większość
dzieci po raz pierwszy zwiedzała dworek. Cieszę się,
że przy takiej właśnie okazji. Wiosnę zaproponujemy nową ofertę, która skierowana będzie właśnie do
dzieci i ich rodziców – zapowiada dyrektor.
WP

Przed dworem czekał urodzinowy tort.

Przygotowano również warsztaty plastyczne.
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ZAPRASZAMY
DO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
„SZKLANY DOM” W CIEKOTACH


10 LISTOPADA, GODZ. 17.00 – NIEDZIELA

„Dziady cz. II” wg Adama Mickiewicza w wykonaniu zespołu Lubrzanka

Premiera spektaklu przygotowanego pod okiem instruktora Michała Kopcia oraz Marcina Brykczyńskiego, aktora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. To nie tylko powrót do tradycji teatralnej grupy z Mąchocic Kapitulnych, ale również próba interpretacji
jednego z największych dzieł polskiej literatury.



16 LISTOPADA,
GODZ. 17.00 – SOBOTA

Narodowe Święto
Niepodległości

Wernisaż wystawy
„Moja Polonia” Katarzyny Sorn

W galerii „Szklanego Domu” pokażemy pracę Katarzyny Sorn. Na wystawie
„Moja Polonia” zobaczymy obrazy mixmediowe, olejne, pastele olejne, suche,
których tematyką są człowiek i natura
oraz ich wzajemne relacje, portret i natura człowieka w pozytywnym jej wymiarze. Katarzyna Sorn to menadżer
kultury, dziennikarz, przewodnik świętokrzyski, społecznik, animator, nauczyciel muzyki i plastyki, poetka, malarka.



11 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Masłów
Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”

23 LISTOPADA,
GODZ. 16.00 – SOBOTA

25 lat „Salonu Muzyki
Kameralnej”

zapraszają na uroczyste obchody

Narodowego Święta Niepodległości

Zapraszamy na jubileuszowy koncert.
To już 25 lat od powstania cyklu pod
hasłem „Salon Muzyki Kameralnej”.
Jego twórca Artur Jaroń opowie o najważniejszych wydarzeniach, nie zabraknie anegdot, ale też oczywiście muzyki. Wraz z Arturem Jaroniem wystąpi
ceniona skrzypaczka Ludmiła Worobec-Witek. Wstęp wolny.



10 - 11 listopada 2019 r.

W PROGRAMIE: niedziela, 10 listopada:

17.00 - Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”

– Premiera spektaklu "Dziady cz.II" wg Adama Mickiewicza
w wykonaniu Zespołu Lubrzanka

poniedziałek, 11 listopada:
10.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny

24 LISTOPADA,
GODZ. 15.30 – NIEDZIELA

w kościele paraﬁalnym p.w. Przemienienia
Pańskiego w Masłowie (oprawa muzyczna – Chór Masłowianie)

Oleniuk w opowieściach
Adama Grzegorzewskiego

To spotkanie podróżnicze, którego
głównym bohaterem będzie Oleniok.
Rzeka na Syberii, która od zawsze fascynowała podróżników. Czy istnieje
jeszcze świat nietknięty ręką człowieka?
Dziewicza przyroda z tysiącami reniferów przepływających rzekę, niedźwiedzie wpatrujące się w płynące kajaki, aż
w końcu niezwykle serdeczne spotkania z tubylcami. O wyprawie opowie
Adam Grzegorzewski, założyciel ogólnopolskiego czasopisma dla kajakarzy
„Wiosło”. Pomysłodawca i organizator
„Bałtyku pod wiosłem” oraz weterańskich rajdów „Polska B”.

11.30 – Hala sportowa w Masłowie Pierwszym

ZPiT „Żeromszczyzna”

– Młodzieżowa Orkiestra Dęta
– montaż słowno – muzyczny w wykonaniu
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego z Mąchocic Scholasterii
– występ Zespołu Pieśni i Tańca „Żeromszczyzna”

15.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Wiśniówce

– świetlica w Wiśniówce – występ Zespołu „Andrzej i Przyjaciele”



14 GRUDNIA, OD GODZ. 14.00 – SOBOTA

Jarmark Bożonardzeniowy i wspólne kolędowanie

Zapraszamy do Ciekot, by poczuć przedświąteczną atmosferę. Przed dworem staną stoiska, na których będzie można kupić piękne ozdoby na wigilijny stół. Nie zabraknie
dobrego jedzenia i wspólnego kolędowania w sali widowiskowej „Szkalnego Domu”.
Chętnych do wystawienia swojego stoiska na jarmarku prosimy o kontakt pod numerem
telefonu: 41 311 21 28.

Wielkie zmiany w Lesie Wolskim.

Powstało idealne miejsce na rodzinne spacery!
Prace w Lesie Wolskim dobiegły końca. Zalew w Cedzynie
od strony gminy Masłów zyskał nowe oblicze. Na spacerowiczów i rowerzystów czekają oświetlone szutrowe trasy rowerowe, alejki spacerowe, pontonowe pomosty oraz
liczne atrakcje edukacyjne dla dzieci.
Prace w Lesie Wolskim sprawiły, że powstało niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku i spędzania wolnego czasu, ale nie tylko. Cała inwestycja przyczyni się także do
ochrony obszaru cennego przyrodniczo.
Chcąc zażyć odpoczynku na świeżym powietrzu możemy liczyć na spacer po przygotowanych do tego celu alejkach, lub wybrać się na przejażdżkę rowerową przeznaczonymi do tego szutrowymi trasami. Po drodze czekają na nas liczne atrakcje. Należą do nich
między innymi pływające pomosty sięgające w głąb zalewu, z których możemy podziwiać
akwen. Odwiedzających Las Wolski cieszą również zadaszone drewniane altany z ławkostołami i grą w Chińczyka. To jednak nie wszystko, bo myśląc o ptakach zamieszkujących
pobliskie tereny, wybudowano budki lęgowe oraz bocianie gniazdo, które być może już na
wiosnę znajdzie swoich lokatorów.

Spacer po Lesie Wolskim może mieć nie tylko przyrodnicze, ale również
edukacyjne walory. Wzdłuż alejek ustawiono specjalnie zaprojektowane tablice edukacyjne, z których możemy dowiedzieć się np. jakie rośliny i zwierzęta występują na tym obszarze. To doskonała okazja nie tylko dla dzieci, do
poznania naszej najbliższej przyrody.
Wszystkie alejki prowadzą do specjalnie utworzonej strefy edukacyjno-rekreacyjnej, gdzie utworzone zostały liczne pomosty z ławeczkami, pomiędzy którymi umieszczono ciekawe sprzęty i urządzenia dla dzieci. Nie jest to
jednak zwykły plac zabaw. Nad brzegiem zalewu znajdziemy ciekawe edukacyjne miejsce. Można sprawdzić się w zabawie w głuchy telefon, lustrzanym
pisaniu, czy przejrzeć się w krzywym zwierciadle, które posiada możliwość
pogrubiania i odchudzania. Czekają też szumiące rury, peryskop, spóźnio-
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czy panel sensoryczny. Nie lada atrakcjami są również skrzynia
w kółko i krzyżyk czy ucieczka z labiryntu. Po zabawie można
ć na wygodnych ławkach i koniecznie wejść na punkt widokowy,
ożemy podziwiać okolicę zalewu.
o także o zaplecze sanitarne, kosze na śmieci umieszczone na
rze, liczne stojaki na rowery oraz ławeczki drewniane stworzone
ji przyrody. Cały obszar jest monitorowany i doskonale oświetloLEDowymi, dzięki czemu możemy korzystać z uroków spaceropo zmroku.
odarowanie terenu Lasu Wolskiego bardzo dobrze pokazało, jak
ożna uatrakcyjnić doskonale znany teren. Otrzymaliśmy miejsce
odzinnych spacerów podczas, których wykorzystując informacje
kacyjnych można sprawdzić swoją wiedzę na temat przyrody
kie możemy spotkać w lesie – mówi wójt Tomasz Lato. - Zaproy również pierwszy taki innowacyjny plac zabaw w naszej gminie
swoimi elementami. Zachęcam do skorzystania z punktu widorównież spacerów do każdego z mostów pontonowych – dodaje
odamy do tego nowe alejki, energooszczędne oświetlenie i moy pozwoli zapewnić bezpieczeństwo mamy niemal całość inwewej w realizacji dzięki dofinansowaniu w ramach Zintegrowanych
erytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – kończy Toinwestycją w miniony wtorek zapoznali się również radni gmiterenu obejmującego Wolę Kopcową: Andrzej Pedrycz, Marek
ys Edward Mazur. W spotkaniu udział wzięli m.in. Janina Dy, dyrektor SP w Woli Kopcowej, przedstawiciele Nadleśnictwa
Na wszystkie pytania uczestników spotkania odpowiadała wiceDolezińska-Włodarczyk.
WP, KD

Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie
Gminy Masłów to zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa: 6 „Rozwój miast” (PI 6 d) Działanie: 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”. Wartość całkowita projektu wyniosła
2 702 917, 29 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego 2 200 848,00 zł, a wkład własny:
502 069,29 zł.
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Zmiany w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
Na emeryturę odeszła dotychczasowa dyrektor Krystyna Nowakowska. W wyniku konkursu nowym dyrektorem został Wojciech Purtak.
Po dziewięciu latach z masłowską placówką pożegnała się
Krystyna Nowakowska, która kierowała nią od czasu utworzenia
na Żeromszczyźnie „Szklanego Domu”. Wspólnie z Kazimierą
Zapałową, kustosz honorową dworu Stefana Żeromskiego realizowała wizję wyposażenia dworu zgodnie z jego historią. W swojej
pracy dała się poznać jako znakomity specjalista zjednujący sobie
przychylność wielu grup społecznych. Za działalność została wyróżniona między innymi prestiżową nagrodą Wędrowca Świętokrzyskiego. Z końcem września Krystyna Nowakowska przeszła
na emeryturę. - „Szklany Dom” zostaje w dobrych rękach - mówi
Krystyna Nowakowska. - Klamrą zamykającą moją pracę było zorganizowanie naszej wystawy „O przyszłość Rapperswilu” w Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii, w miejscu, gdzie Stefan
Żeromski pracował jako bibliotekarz. To zaznaczenie tego, że praca w „Szklanym Domu” łączy bogatą tradycję regionu z promocją
twórczości naszego patrona - podkreśla Krystyna Nowakowska.
W wyniku konkursu przeprowadzonego w Urzędzie Gminy
Masłów dyrektorem od 3 października jest Wojciech Purtak, który jako jedyny przystąpił do procedury konkursowej. - Komisja po
wysłuchaniu koncepcji przedstawionej przez kandydata oceniła ją
bardzo pozytywnie, doceniając bazowanie na tradycji, ale również
nowych propozycjach, które mają wpłynąć na rozwój naszej instytucji kultury – informuje wójt Tomasz Lato. - Dziękuję tym samym
pani dyrektor za wielkie zaangażowanie w tworzenie naszej gminnej kultury i serce, jakim obdarzyła Żeromszczyznę – zaznacza.
Wojciech Purtak przez osiem lat jako redaktor naczelny zarządzał pracą redakcji „Tygodnika Koneckiego”. Za swoją pracę
był doceniany między innymi podczas najbardziej prestiżowego
konkursu dla dziennikarzy lokalnych Local Press. Od lat związany
jest z gminą Masłów jako polonista i dziennikarz. Z powodzeniem

Wojciech Purtak i Krystyna Nowakowska
przed dworem Stefana Żeromskiego.

kieruje „Kurierem Masłowskim”. - W Ciekotach nie będzie rewolucji, ale współpraca na rzecz naszej gminy i promocji Żeromszczyzny wśród turystów - mówi nowy dyrektor. - W planach mam
stworzenie specjalnej oferty dla dzieci i rodziców. Pamiętajmy, że
Stefan Żeromski zamieszkując w Ciekotach miał siedem lat. Marzy mi się miejsce, które pokochają na nowo mieszkańcy gminy
jak i turyści, którzy będą do nas wracać. - Zostajemy przy naszych
sztandarowych imprezach, ale rozpoczynamy również pracę nad
nowością, jaką będzie festiwal literacki łączący tradycję z literaturą
popularną – dodaje. - Siłą gminy Masłów są zespoły ludowe, ale
również Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna, Chór Masłowianie
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta i to o nie będę starać się dbać szczególnie. Młode talenty będziemy łowić podczas warsztatów w świetlicach samorządowych, których oferta przejdzie znaczącą zmianę
– zapowiada Wojciech Purtak.
Red

Nasi druhowie
na wycieczce w Krakowie i Wieliczce
Druhowie z młodzieżowych drużyn pożarniczych biorący udział w Turnieju Pięciu Strażnic uczestniczyli
w wycieczce, która była nagrodą za wysiłki włożone
w pokonywanie poszczególnych konkurencji podczas
zawodów.

Przed Kościołem Mariackim w Krakowie.

Do Krakowa i Wieliczki ruszyła grupa 70 druhów. Wśród nich
nie zabrakło Komendanta Gminnego Sylwestra Dudzika, prezesa
OSP Masłów i Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Zegadło, radnego Wojciecha Haby, prezesów: OSP Wola Kopcowa Grzegorza
Mazura i OSP Ciekoty Jarosława Papieża, a także naczelnika OSP
Masłów Grzegorza Bandrowskiego.
Pierwszym punktem wycieczki było miasto królów polskich,
czyli Kraków, gdzie nasi druhowie podziwiali Stare Miasto, Kościół
Mariacki, zabytkowe Sukiennice i wieżę ratuszową. Nasi młodzi
strażacy odwiedzili też Smoka Wawelskiego. Po czasie wolnym
wszyscy wycieczkowicze udali się w dalszą podróż do kopalni soli
kamiennej w Wieliczce, wpisaną na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
To niezwykłe miejsce zrobiło na naszych druhach nie lada
wrażenie. Zwiedzając trasę turystyczną mogli zachwycać się pięknem niezwykłych form z brył soli, licznych komór i pomieszczeń
oraz pomników. Po zwiedzaniu przyszedł czas także na posiłek,
który nasza drużyna spożyła w kopalnianej Karczmie 120 m pod
ziemią. Po dniu pełnym wrażeń w znakomitych humorach, przyszedł czas na powrót do domu.
Wyjazd naszej młodzieży z MDP został zorganizowany przez
Gminę Masłów, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom w Ciekotach” oraz Wodociągi Kieleckie.
KD
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Nasze nauczycielki z awansami
W tym roku egzamin na stopień
awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego zdały dwie
nauczycielki uczące w szkołach
gminy Masłów.
Uroczyste ślubowania rzetelnego
pełnienia powinności nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży złożyły dwie nauczycielki pani Justyna Kaleta
nauczyciel wychowania przedszkolnego

w SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych oraz pani Marta
Gałczyńska -Karasek nauczyciel języka angielskiego w SP w Brzezinkach.
Po ślubowaniu obie panie odebrały
z rąk wójta Tomasza Lato, dyrektorów: szkoły
w Mąchocicach Kapitulnych, Anety Januchty
i szkoły w Brzezinkach, Zbigniewa Długosza
oraz kierownika Centrum Usług Wspólnych,
Ireny Kundery akt nadania kolejnego stopnia
awansu zawodowego. Należy wspomnieć,

że nauczyciele, którzy ubiegają się o awans,
muszą zrealizować w szkołach ścieżkę
awansu zawodowego zgodnie z planem
rozwoju zawodowego zatwierdzonym przez
dyrektora szkoły, której okres trwa 2 lata
i 9 miesięcy. Po tym okresie dokonywana
jest ocena ich pracy, a następnie przystępują
do egzaminu. Nasze nauczycielki wcześniej
zdały egzamin przed pięcioosobową komisją
egzaminacyjną powołaną przez wójta.
KD

Pamiątkowe zdjęcie tuż po egzaminie.
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Chór Masłowianie wziął udział
w powiatowym przeglądzie
W Bazylice Mniejszej na Świętym
Krzyżu odbył się XIV Przegląd Zespołów Chóralnych Powiatu Kieleckiego. Naszą gminę reprezentował Chór Masłowianie, który
zaprezentował się wyśmienicie.
XIV Przegląd Zespołów Chóralnych
Powiatu Kieleckiego był zwieńczeniem powiatowych obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Niezwykły koncert
odbył się tuż po zakończonej mszy świętej.
Swoje występy zaprezentowało siedem
zespołów chóralnych z naszego powiatu,
wśród których nie mogło zabraknąć naszego masłowskiego chóru z dyrygentem
Michałem Kopciem. Artyści wykonali dwa
utwory o tematyce religijnej oraz jeden
patriotyczny, który miał być swoistym hołdem złożonym dla walczących za nasz kraj
w czasie wojny. Nasz chór zaprezentował
wysoki poziom artystyczny i spotkał się
z ogromnym uznaniem publiczności.
Na zakończenie wszystkie zespoły
zostały obdarowane pamiątkowymi statuetkami witrażowymi – aniołami. Wręcze-

Nasz chór już kolejny raz zaśpiewał w świętokrzyskim klasztorze.

nia pamiątek dokonali senatorzy Krzysztof
Słoń i Jarosław Rusiecki – przewodniczący
Komisji Obrony Narodowej oraz Ojciec
Superior Marian Puchała. Organizatorami przeglądu było Starostwo Powiatowe

w Kielcach oraz Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.
RED

Zbudowali domki dla owadów
Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Masłowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Domki dla owadów” i znaleźli się w gronie
wyróżnionych dotacją dziewięciu placówek w kraju!
Wszystko to w ramach inicjatywy cyklicznego konkursu
„Konstruktorzy marzeń” ogłaszanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W tym roku z całej Polski nagrodzono jedynie
dziewięć placówek, w tym SP w Masłowie. Każda z nich otrzymała mini grant w wysokości 3.150 zł na stworzenie i wyposażenie

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2018/2019.

Warsztatu Przestrzeni Twórczej (makerspace) oraz realizację projektu konstruktorskiego. Fundatorem nagród jest firma Boeing.
- Tegoroczne wyzwanie dotyczyło stworzenia projektu konstruktorskiego, który będzie odpowiedzią na problemy produkcji,
przechowywania i wyrzucania żywności. Nasz pomysł zakładał
zbudowanie domków dla pożytecznych owadów dziko żyjących
– opowiada Beata Szczodrak, nauczycielka SP w Masłowie, która
wraz z klasą 3a realizowała projekt. - W związku z rozwojem cywilizacji w naszym otoczeniu zmniejsza się liczba owadów, które korzystnie wpływają na życie człowieka. Poprzez budowę domków
dla pożytecznych owadów dziko żyjących chcieliśmy stworzyć im
sprzyjające warunki do egzystencji (schronienia i miejsc wylęgu
młodych osobników). Umiejscowienie ich w pobliżu drzew owocowych, ogrodów i upraw może zwiększyć ich populację. - Mamy
nadzieję, że przyczyni się to do poprawy efektywności zapylania
kwiatów i powstawania owoców. Trzmiele, samotne pszczoły, osy,
lepiarki są często bardziej wydajne niż hodowane pszczoły miodne. Larwy biedronek czy owadów zwanych złotookami żywią się
szkodnikami naszych sadów i ogrodów – mszycami – zaznacza.
W ramach nagrodzonego projektu klasa uczestniczyła
w warsztatach „Owady i pajęczaki”. Za pozyskane środki zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do budowy domków dla owadów. Uczniowie klasy 3a wykazali się dużym zaangażowaniem
i umiejętnościami w posługiwaniu się narzędziami, konstruowaniu
i łączeniu różnych materiałów. Powstałe prace zostały powieszone
w sprzyjającym dla owadów otoczeniu. Oprócz tego uczestnicy
wzięli również udział w konkursie fotograficznym „Owadzia rewia
mody”, który polegał na obserwowaniu owadów w naturalnym
środowisku i zrobieniu zdjęć ukazujących piękno wspomnianych
zwierząt i stworzonych przez nich budowli.
Beata Szczodrak
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Świętowali nauczyciele. Były nagrody i życzenia
Zgodnie z gminną tradycją z okazji Dnia Edukacji Narodowej okolicznościowe nagrody odebrali dyrektorzy
oraz nauczyciele.
Świętowanie rozpoczęło się od życzeń wójta Tomasza Lato
oraz Zbigniewa Wojciechowskiego, dyrektora Wydziału Nadzoru
Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach. Chwilę

Nagrodzeni dyrektorzy i nauczyciele w komplecie
pozowali do pamiątkowej fotki.

później uhonorowano dyrektorów oraz nauczycieli z poszczególnych szkół. Zwyczajowe „Nagrody Wójta Gminy Masłów” przyznano na podstawie wskazań dyrektorów.
W części artystycznej dla wszystkich wystąpił pianista Michał
Kopeć, instruktor muzyczny „Szklanego Domu” oraz już zgodnie
z tradycją Wiesława Zielińska, emerytowana pedagog ze szkoły
w Masłowie Pierwszym. Szczególnymi gośćmi były właśnie emerytowane nauczycielki, dla których spotkanie było idealną okazją do
wspomnień.
Nagrodzonym pedagogom gratulowali również wizytator
Piotr Gajek, wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk oraz radni:
Ryszard Szymczuch, wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Wojciech Haba, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy
Społecznej i Promocji Gminy.
Uroczystość poprowadziła Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej, które przygotowało wydarzenie.
WP
NAGRODZENI DYREKTORZY SZKÓŁ:
Joanna Broniek, Zbigniew Długosz, Janina Dyamentowska,
Marcin Gawron, Aneta Januchta
NAGRODZENI NAUCZYCIELE:
Jadwiga Połowniak, Stanisław Radek, Honorata Zych, Emilia
Sobecka, Sylwia Nalepa, Ilona Kmiecik, Elżbieta Kmieć, Renata Zapała, Agnieszka Ksel

Malarstwo i ogniste tango
Wernisaż wystawy „Natura” Elżbiety Nowak przyciągnął do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach mnóstwo wielbicieli malarstwa, ale też
grafiki.
Malarstwo i rysunek to pasje Elżbiety Nowak towarzyszące
artystce od zawsze. Maluje obrazy na płótnie akrylem i rysuje węglem. Wystawa „Natura”, którą uroczyście otwarto w „Szklanym
Domu” powstała w wyniku obcowania z przyrodą, która pobudza
zmysły do twórczości artystki. Kwiaty, morze, motyle są źródłem
inspiracji, a zabawa kolorem i światłem pozwala przekładać na
płótno zachwyt i refleksje nad codzienności.
Wernisaż przyciągnął do Ciekot wiele osób, które chciały nie
tylko obejrzeć prace kieleckiej artystki, ale również z nią porozmawiać. Podczas otwarcia wystawy Elżbieta Nowak zdradziła w roz-

mowie z dyrektorem Wojciechem Purtakiem, że jej malarstwo jest
odskocznią od pracy zawodowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, gdzie pracuje jako doktor nauk medycznych
i zajmuje się badaniami neurofizjologicznymi. - Maluję dopiero od
trzech lat. Nie mam swojej pracowni. Można więc powiedzieć, że
moją pracownią jest prawie każde miejsce w moim domu – mówiła
z uśmiechem.
Dla wszystkich pokaz tanga argentyńskiego zaprezentowali
córka malarki Aleksandra Nowak oraz jej taneczny partner Rafał Witkowski, który jest współorganizatorem międzynarodowych maratonów tanga m.in. w Lizbonie, Berlinie, czy Brukseli. Na co dzień para
uczy tanga w jednej z warszawskich szkół tańca. Najbliższa wystawa
w „Szklanym Domu” już w sobotę 16 listopada. O godz. 17 swoje
obrazy m.in. pastelową kolekcję jabłek pokaże Katarzyna Sorn.
WP

Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem.

Elżbieta Nowak świętowała ze swoimi bliskimi.
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Pasowani na przedszkolaka!
Wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk była gościem podczas dwóch uroczystości pasowania na przedszkolaków
w szkołach w Brzezinkach i Masłowie.
Maluchy bardzo przeżywały swoj pierwszy publiczny występ.
Pełne radości, ale też emocji dały z siebie wszystko w części artystycznej. Później już było pasowanie, którego wielkimi ołówkami
dokonali dyrektorzy: Zbigniew Długosz (Brzezinki) i Marcin Ga-

wron (Masłów). Każde z przedszkolaków otrzymało drobny upominek oraz dyplom. Na zakończenie dzieciaki wraz ze swoimi
najbliższymi zostały zaproszone na słodki poczęstunek.
WP

Ślubowały nasze pierwszaki

We wszystkich szkołach w gminie Masłów, w których działają pierwsze klasy
odbyły się uroczyste ślubowania.
MASŁÓW
Pierwszaki swój ważny dzień przeżywały obecności wychowawców, zastępcy wójta Moniki-Dolezińskiej Włodarczyk, zaproszonych gości oraz swoich rodziców, dziadków, rodzeństwa. Dyrektor szkoły Marcin Gawron dokonał symbolicznego pasowania na
ucznia. Wcześniej dla wszystkich nowi uczniowie zaprezentowali
ciekawy program artystyczny.

MĄCHOCICE KAPITULNE
Pierwszaki za sobą mają już najważniejszy dzień w szkole. Po okolicznościowych programie artystycznym, który wypełniły radosne
śpiewy, wiersze i tańce przyszedł czas na pasowanie na uczniów.
Dokonała go dyrektor Aneta Januchta. Na gościach uroczystości
wielkie wrażenie robiła pomysłodowa dekoracja, na której pierwszaki zasiadły w pociągu. Na zakończenie wszystkich zaproszono
na wspólny poczęstunek.

MĄCHOCICE-SCHOLASTERIA
Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły z wizerunkiem
patrona Stefana Żeromskiego. Uroczystego pasowania na uczniów
dokonała dyrektor placówki Joanna Broniek. Każde dziecko otrzymało także drobny upominek. Wszystkim pierwszakom życzono wspaniałych przyjaźni, owocnej nauki oraz wielu sukcesów
w szkolnych murach.

WOLA KOPCOWA
Moment ślubowani poprzedził występ artystyczny pierwszaków.
Uroczystego pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły Janina Dyamentowska. Po części oficjalnej na wszystkie dzieci czekał
pyszny tort oraz drobne upominki wręczone przez sekretarza gminy Masłów Zbigniewa Zagdańskiego oraz radnego Marka Dudzika, którzy życzyli świeżo upieczonym uczniom samych sukcesów
w nauce oraz wspaniałych przyjaźni z ławki szkolnej.
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„Czyste serca”
dla Janusza Domagały i Andrzeja Janowskiego
Janusz Domagała i Andrzej Janowski, mieszkańcy naszej gminy, znaleźli się w gronie laureatów nagrody „Czyste serce”
przyznawanej przez wojewodę
świętokrzyskiego za bezinteresowną pomoc potrzebującym.
W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego
Domu Kultury w Kielcach odbyła się gala
wręczenia „Czystych serc”. Na zaproszenie wojewody Agaty Wojtyszek odpowiedzieli nominowani, którzy swoją postawą
i działalnością od lat bezinteresownie niosą
pomoc potrzebującym. Nie bez powodu
nagroda nosi nazwę „Czyste serce” nawiązując tym samym do działalności Marka
Kotańskiego, założyciela ruchu czystych
serc.
Nagroda przyznawana jest w kilku
kategoriach: instytucja, wydarzenie/akcja,
innowacje społeczne, organizacja pozarządowa, osoba fizyczna. W gronie nagrodzonych znalazło się dwóch mieszkańców
naszej gminy, którzy od lat nie tylko wspomagają potrzebujących, ale również inicjują cenne wydarzenia i motywują do działania.
W kategorii wydarzenie/akcja nagrodę „Czyste serce” otrzymał Janusz Domagała. W naszej gminie nie trzeba go
szczególnie przedstawiać. Jest trenerem
i prezesem Klubu Sportowego Skalnik Wiśniówka, działa charytatywnie od początku
założenia klubu, czyli już 10 lat. Prowadzi
treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży,
a także dla pełnoletnich zawodników klubu, pozyskuje atestowany sprzęt i środki na
wyjazdy i zawody. Jego podopieczni biorą

Janusz Domagała ze statuetką i pamiątkowym dyplomem.

udział w wielu zawodach sportowych osiągając liczne sukcesy.
Dodatkowo poza salą treningową organizuje swoim podopiecznym czas wolny
w postaci pieszych wycieczek na terenie
województwa świętokrzyskiego, czy wyjazdów na basen. Warto również dodać, że Janusz Domagała często angażuje się razem
ze swoimi zawodnikami i członkami klubu
w akcje charytatywne, podczas których
zbierane są środki pieniężne na ratowanie
zdrowia i życia potrzebujących.
Jest inicjatorem wydarzenia sportowego o nazwie RUN BOXING, organizowanego co roku przy udziale Gminy Masłów,

Andrzej Janowski odbiera nagrodę od wojewody Agaty Wojtyszek.

w Wiśniówce. Jest to impreza sportowa
podczas, której uczestnicy rywalizują w ekstremalnych konkurencjach: biegach z przeszkodami, rowerach górskich oraz motocrossie. Co ważne są to zawody podzielone
na różne kategorie wiekowe tak, aby mógł
w nich wziąć udział każdy, kto ma chęć
sprawdzenia się w sportach ekstremalnych.
W kategorii osoba fizyczna „Czyste
serce” otrzymał Andrzej Janowski, który jest
organizatorem licznych zajęć i zawodów
sportowych dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzi szkolenia dla sędziów oraz
wolontariuszy, a dodatkowo, projektuje
sprzęty ułatwiające niepełnosprawnym
funkcjonowanie poza domem. Jest trenerem
i instruktorem, a także inicjatorem Świętokrzyskiego Turnieju Bocci, który co roku
odbywa się w Masłowie. Jak sam podkreśla
chciałby też zarazić tą dyscypliną kolejne
osoby, których niepełnosprawność uwięziła w domu by mogły poczuć, że nadal są
sprawne choć może w innej formie niż dotychczas.
Wojewoda Agata Wojtyszek zaznaczała, że w tym roku wybór jednego laureata
spośród wielu nominowanych, którzy wyróżniają się swoją działalnością był trudny,
a do konkursu wpłynęło aż 18 wniosków.
Podczas gali wicemarszałek Renata
Janik podkreślała, że nagrodzeni zostają
ludzie, którzy działają w sposób bezinteresowny i na rzecz osób które naprawdę tego
potrzebują. Dzięki temu nie tylko świat staje się lepszy, ale również my sami co pokazuje, że naprawdę warto pomagać.
WP
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Z Dworku Żeromskich (22)

PORTRET
SIÓSTR STEFANA
Gdy odtwarzałam ciekocki dworek Żeromskich, często towarzyszyła mi myśl, że jestem niesprawiedliwa, bo staram się
pokazać jak wyglądało życie ojca, matki i ich sławnego syna,
a nie sygnalizuję, że oprócz wymienionych osób były tu przecież dwie siostry Stefana: starsza odeń o trzy lata Aleksandra urodzona w Strawczynie 12 maja 1861 roku i młodsza od
brata o pięć lat Bolesława, która przyszła na świat 31 sierpnia 1869 roku w Krajnie.
Dziewczynki trzymały się
razem. Oleńka, widząc słabość matki oraz liczne jej
zajęcia domowe i gospodarskie, opiekowała się Bolunią jak najlepsza piastunka. Brat Stefan – wydaje się
– wolał chadzać własnymi
ścieżkami. Po latach pisał
w liście do narzeczonej
Oktawii, że był „dzieckiem
dziwnym,
dziwacznym,
błąkającym się samopas.”
Między siostrami, mimo
sporej różnicy wieku, wytworzyła się bardzo silna więź emocjonalna. Miały wspólne
marzenia, zainteresowania, lęki, tajemnice. Na tym samym
kawałku ziemi obserwowały zmieniające się pory dnia i roku,
kwitnienie i dojrzewanie roślin, głosy ptaków i zwierząt, kolory i aromaty folwarcznej łąki Gawronkami zwanej, prace
w polu, ogrodzie i lesie. Z ulubionymi psami Trezorem czy
Rozbojem spacerowały wokół ciekockiego stawu, wędrowały na Radostową, gdzie zajadały smakowite jagody i maliny.
W czerwcowe poranki zrywały do koszyków baldachy kwitnącego czarnego bzu, łagodzącego – jak mówiła mama –
zimowe przeziębienia. Razem poznawały każdy zakręt drogi, każdy kamień, każde drzewo, tropy zwierząt na śniegu,
szmery i ciekoty licznych strug wpływających do stawu. Cieszyły się z narodzin dzikich kacząt, które żółtym sznurem za
dumną rodzicielką sunęły po wodzie. Nuciły dziewczyńskie
piosenki zasłyszane od pastuszek na Malince czy Kamionce:
„Kary konik kary
siodełecko niesie
cekaj mie Jasieniu
w kalinowym lesie…”,
czy tę, którą śpiewała mama:
„Wilija naszych strumieni rodzica
dno ma złociste i niebieskie lica…”,
lub: „U prząśniczki siedzą
jak anioł dzieweczki…”,
plotły wianki z bławatków, rumianków i różowej koniczyny.
Mocno trzymały się za ręce w czasie letnich burz, gdy wiatr
i deszcz łamał gałęzie wiekowych lip, szarpał gonty dachu,
wprost pomiatał starym dworem.
Porozumienie między siostrami nie wymagało słów, wystarczały spojrzenia; rozdzielenie było oceanem smutku. Dla Boluni nastał czas samotności, gdy Oleńkę umieszczono w Kielcach na tak zwanej „pensji niższej” prowadzonej przez panią

Florkiewiczową – daleką powinowatą Żeromskich. Ta edukacja zakończyła się dość szybko, bo po półtora roku. Utrzymanie w szkołach dwojga dzieci przekraczało możliwości
administratorów Ciekot. Kształcenie syna uznano na ważniejsze, Oleńka wróciła do domu (ku wielkiej uciesze młodszej siostry). Była tu potrzebna, pomocna, uczyła się i uczyła
Bolunię praktycznych zajęć: tkactwa, szycia, haftu, prasowania, gotowania, pieczenia ciast,
suszenia owoców i ziół.
Stanisław Piołun-Noyszewski –
kuzyn i pierwszy biograf autora
„Przedwiośnia” w swej książce
„Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość”, opierając
się na rodzinnych wspomnieniach (ale też znając ciocię Bolesławę w starszym wieku) pisał,
że siostry Stefana były dziewczętami bardzo ładnymi.
Pragnęłam zatrzymać je w wyobraźni takimi właśnie jakie
były za życia matki: jeszcze
pogodne, jeszcze bezpieczne,
jeszcze nie przeczuwające trosk, ubóstwa, samotności i bezradności, które zgotował im los później. Czasem myślałam,
że szkoda by ten obraz trwał tylko w mojej przemijającej pamięci. Więc może kolejny wizerunek imaginacyjny?
Latem 2018 roku przyjechała odwiedzić Ciekoty, utalentowana kuzynka mojego męża – malarka, rzeźbiarka i konserwatorka Barbara Wójtowicz-Flądro (która wcześniej dała się
tu poznać z najlepszej strony, jest bowiem – jak pamiętają
bywalcy dworu – autorką bardzo dobrego olejnego portretu
dziadka Józefa Katerli, wiszącego w pokoju pani Żeromskiej
oraz prac renowacyjnych przy samowarze i towarzyszących
utensyliach). W czasie spaceru wokół ciekockiego stawu
opowiedziałam o Oleńce i Boluni – i o swoim pragnieniu…
Ciotkom się nie odmawia. Basia przyjęła kolejne zadanie. Pro
publico bono. Obiecała w pierwszej wolnej dobie rozpocząć
malowanie. Czekałam z ogromnym zaciekawieniem.
Portret sióstr Żeromskiego dotarł do nas w sierpniu 2019
roku aż z Karlsruhe, gdzie autorka obecnie mieszka i przygotowuje indywidualną wystawę prac malarskich (mam
nadzieję, że zechce ją w przyszłości zaprezentować w Ciekotach). Osadzony jest w świętokrzyskim pejzażu. Za dziewczętami widzimy ciekocki staw, zieloność łąk, zarośla, na
horyzoncie Łysicę. Miejsca miłości… Jakby wracały do domu
z popołudniowego niedzielnego spaceru, w jasnych sukienkach, ciemnowłose – po Katerlach, o ładnych, wyrazistych
twarzach, smolistych, dużych, „włoskich” – jak mówił Stefan
– oczach, w których dostrzec można ciekawość świata, zachwyt jego urodą, może odrobinę nieśmiałości…
Gdy po oprawieniu przywieźliśmy portret do dworu, gdy
powiesiliśmy go w pokoju matki, uśmiechnęłam się z ulgą:
wreszcie najbliższa rodzina jest w komplecie. Tak jak była
przed stu czterdziestoma laty. Jeszcze szczęśliwa…
kustosz Kazimiera Zapałowa
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T-bone cielęcy smakował najlepiej!
W Dąbrowie spotkali się mistrzowie grillowania
Za nami V jubileuszowe Mistrzostwa Sołectwa Dąbrowa w Grillowaniu, które odbyły się przy świetlicy samorządowej.
Jurom najbardziej smakowały dania grillowane przez Elżbietę Czerwińską, która serwowała t-bone cielęcy z ziemniakiem faszerowanym twarogiem ze szczypiorkiem i rozmarynem.
Sołeckie grillowanie już na dobre wpisało się w kalendarz wydarzeń sołectwa Dąbrowa. Organizacją tegorocznych mistrzostw
zajęli się: sołtys Aniela Cedro z Radą, Stanisław Doleziński, Ryszard Filipowicz, radni sołectwa Dąbrowa, Stowarzyszenie Nasza
Dąbrowa z prezesem Władysławem Pawłowskim, Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji z prezes Zofią Kowalczewską, KGW
„Dąbrowianki” oraz CEiK „Szklany Dom” w Ciekotach. Wsparcia
udzielili również darczyńcy z Dąbrowy.
Zaproszenie na grillowanie przyjęli m.in. wójt Tomasz Lato,
wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy, Krystyna Nowakowska, dyrektor CEiK
„Szklany Dom” w Ciekotach, Marian Zarzycki oraz Grzegorz
Michta – dzielnicowy na teren Gminy Masłów. Imprezę poprowadzili wspólnie sołtys Aniela Cedro i radny Ryszard Filipowicz.
Mistrzostwa były okazją nie tylko do kulinarnej rywalizacji,
ale również wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Dopisała pogoda oraz
mieszkańcy Dąbrowy i okoNagrodzeni, jurorzy i goście specjalni
licznych miejscowości.
tegorocznych mistrzostw.
Wydarzenie rozpoczęła część artystyczna, w któJako następne zaśpiewały gosporej wystąpili: zespół dzieciędynie z Dąbrowy czyli KGW „Dący „MY 5” czyli Zosia Anioł,
browianki”, a w dalszej kolejności
Hania Jakubczyk, Klaudia
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra
Kaleta, Michalina Cedro,
Dęta z Masłowa pod kierunkiem
Sandra Grabowska z MłoArkadiusza Kasperka. W klimat
dzieżowego Domu Kultury
muzyki country wprowadził zaw Kielcach. Dziewczynki
przyjaźniony zespół Andrzej
mają na swoim koncie wiele
i Przyjaciele działający od wielu
nagród zdobytych w konlat w gminie.
Przy rusztach swoje umiejętności
kursach ogólnopolskich oraz
kulinarne prezentowali uczestnicy
międzynarodowych.
grillowych mistrzostw. Do konkurNa scenie zaprezenElżbieta Czerwińska, nasza mistrzyni grillowania.
su zgłosili się: Marta Gawrońska,
towały swoje umiejętności
wokalne, ale ich pasją jest również gra na instrumentach muzycz- Elżbieta Czerwińska, Łukasz Kumor i Bartosz Kowalczyk.
Oceny przygotowanych przez nich grillowanych potraw donych. Kolejny talent wokalny pokazała Apolonia Jakubczyk. Choć
ma dopiero 6 lat to już zdobywa nagrody na konkursach ogólno- konało specjalnie powołane jury pod kierunkiem Mariana Zarzyckiego w składzie Piotr Zegadło, Władysław Pawłowski. Ocenie
polskich i międzynarodowych, gra na skrzypcach.
podlegały walory smakowe i estetyczne potraw, ich oryginalność,
dobór składników, finezja a także dekoracja. Po degustacjach komisja konkursowa zdecydowała jednogłośnie, że miano mistrza
w grillowaniu otrzymuje Elżbieta Czerwińska, która przygotowała
t-bone cielęcy czyli polędwiczka + schab z ziemniakiem faszerowanym twarogiem ze szczypiorkiem i rozmarynem. Drugie miejsce zajął Łukasz Kumor, trzecie Marta Gawrońska, czwarte Bartosz
Kowalczyk. Wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań otrzymali
cenne nagrody.
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych, dzieci chętnie brały udział w konkursach przygotowanych przez instruktorki z CEiK
„Szklany Dom” w Ciekotach.
Imprezie towarzyszyły również konkurencje sprawnościowe dla
dorosłych. Nad bezpieczeństwem całego wydarzenia czuwał
Grzegorz Michta, sierżant sztabowy Policji i dzielnicowy Gminy
Masłów.
Spotkanie zakończyła wspólna zabawa pod gwiazdami, którą
poprowadził Kamil Kumor z Dąbrowy.
KK
Zaśpiewały Dąbrowianki.
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Autor poniższego tekstu Pan Janusz
Lenartowicz z Warszawy (ur. 1937 roku
w Kielcach) jest wnukiem Jarosława Lenartowicza (1864-1944), kolegi ze szkolnej ławy
Stefana Żeromskiego. Do 1945 roku ta linia
Lenartowiczów była administratorami majątków Deskurów w Sancygniowie i Buszkowie. Bratem Jarosława był m. in. malarz
i archeolog Zdzisław Leopold i Jan Aleksander. Ten ostatni był dzierżawcą majątku rządowego w Woli Kopcowej. Rodzina Lenartowiczów miała od 1931 roku w centralnej
części cmentarza w Masłowie swój grobowiec z podziemną ceglaną kryptą. Po 1955
roku grobowiec ten ulegał systematycznemu

zniszczeniu i w 2017 roku był zwykłą mogiła ziemną z krzyżem i tablicą nagrobną.
Samorzutnie 16.10.2017 roku powstał
Komitet Odbudowy Nagrobka Rodziny Lenartowiczów w składzie: Edward Bugajski,
Janina Dyamentowska, Czesław Kozubek,
Bogusław Krukowski, Edward Mazur, Andrzej Pedrycz, Kazimierz Stachura, wszyscy
z Woli Kopcowej i Piotr Olszewski z Kielc.
Komitet podjął energiczne działania i wiosną 2018 roku, na 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz
100. rocznicę powstania Parafii Masłów,
grób rodziny Lenartowiczów uzyskał należyty wygląd.

Według ksiąg parafialnych spoczywają w nim bracia Zdzisław Leopold (18621940) i Jan Aleksander (1863-1931), syn
ostatniego Antoni Stefan (1897-1953) i jego
córka Danuta (1933-1935). Okoliczności
śmierci żony Antoniego Stefana i matki Danuty, Haliny Marii z domu Panuszewskiej
urodzonej w 1909 roku, z braku dokumentów są dotychczas niewyjaśnione. Jednak
z dużą dozą prawdopodobieństwa należy
przypuszczać, że była pochowana z mężem i córką w grobowcu rodzinnym w Masłowie.
Piotr Olszewski

Zdzisław Leopold Lenartowicz – malarz i archeolog świętokrzyski z przełomu XIX i XX wieku
Zdzisław Lenartowicz urodził się
2 XI 1862 roku, a wiec niemal w przeddzień Powstania Styczniowego. Był synem
Aleksandra Feliksa Lenartowicza herbu
Pobóg i Joanny z Cybichowskich, małżeństwa posiadającego trzynaścioro dzieci. Na
świat przyszedł w miejscowości Sadłowice
w powiecie sandomierskim, gdzie ojciec
był dzierżawcą majątku rolnego. Tutaj
Zdzisław spędził wczesne dzieciństwo. Po
upadku Powstania Styczniowego rodzina
Lenartowiczów przeprowadziła się w 1865
r. do miejscowości Złota położonej w bliskim sąsiedztwie Sandomierza. Tam Aleksander Feliks wziął w dzierżawę donacyjny,
kilkudziesięciohektarowy majątek ziemski.
Przed powstaniem majątek ten był własnością kurii biskupiej w Sandomierzu. Po
powstaniu władze carskie skonfiskowały te
dobra, przekazując je baronowi kurlandzkiemu Kronholmowi, oficerowi carskiemu
pozostającemu w armii imperatora. Nowy
właściciel nie mieszkał jednak w nowo nabytych majętnościach i przekazał je w administrowanie na zasadzie dzierżawy donacyjnej.
Z okresu dzieciństwa Zdzisława Lenartowicza nie przechowały się w przekazach rodzinnych żadne wiadomości. Natomiast wiadomym jest, że Zdzisław będąc
w wieku młodzieżowym wykazywał duże
uzdolnienia artystyczne, zwłaszcza w dziedzinie rysunku i malarstwa. Po ukończeniu
gimnazjum w Kielcach, rodzice uznali, że
syn powinien kształcić się właśnie w tym
kierunku.
Na podstawie dokumentów udało się
ustalić, że Zdzisław Lenartowicz w latach
1883-1884 uczył się w dwuletniej Szkole Rysunku w Warszawie, a następnie od
1884 do 1889 roku studiował w Szkole
Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Jana Matejki. Potwierdzenie studiów
krajowych znajduje się w Materiałach do
dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895, wyd. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1959.

Żona artysty, Z. Lenartowicza – Teodozja
z d. Werner (rysunek, ołówek).

Za namową Jana Matejki Zdzisław Lenartowicz w 1889 r. wyjechał na studia do
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
Dokładnego czasu pobytu w tej akademii
niestety nie udało się ustalić pomimo podjętych zabiegów.
Skąpe są informacje dotyczące prób
artystycznych z okresu studiów w Krakowie
i Monachium. Z zachowanych obrazów
z tego okresu w posiadaniu rodziny znajduje się tylko jeden obraz olejny: Portret
woźnego akademii monachijskiej z datą
10.5.1890 r., podpisem malarza i napisem
Monachium. Z faktu studiów w ASP w Krakowie i Monachium można wnioskować,
że Zdzisław Lenartowicz był człowiekiem
pracowitym i artystycznie uzdolnionym.
Dalsze jego życie i działalność potwierdziły
to w całej rozciągłości.
Zinwentaryzowane
przez
Panią
Z. Szczawińską z Instytutu Sztuki w Warszawie prace Zdzisława Lenartowicza
wskazują, że w swej twórczości malarskiej
był raczej portrecistą. Pozostawił on bowiem po sobie kilkanaście portretów oraz
kilka obrazów przedstawiających świętych
(np. św. Izydora i św. Teresę oraz renowację św. Michała), a także obraz Pan Jezus
w Ogrójcu. Większość portretów znajduje
się w posiadaniu rodziny lub znajomych

malarza. Część obrazów zaginęła lub uległa zniszczeniu w czasie wojny.
Lenartowicz malował głównie dla
swej rodziny oraz częściowo dla znajomych
i często swych dzieł nie sygnował. Z tych
względów jako artysta malarz był mało znany. Możliwe, że gdyby mieszkał w większym ośrodku niż ówczesne prowincjonalne
Kielce, byłby wolny od trosk materialnych
i więcej czasu poświęcał malarstwu, z biegiem czasu mógłby uzyskać większy rozgłos
i lepszą pozycję zawodową.
Parę portretów przedstawia sylwetki
swoich braci bądź sióstr, a także bratanków, jak np. portret brata Bolesława Lenartowicza (olej, sygn. 1890), portret babki
artysty Grocholskiej (olej, sygn. 1998), portret siostry artysty Kazimiery Kozłowskiej
(zaginął), 3 portrety bratanków: Gustawa,
Jana, Antoniego (wszystkie olej sygn. 1927),
portret żony artysty (rysunek ołówek), portret kuzyna artysty Bielnickiego (olej) i bodajże najlepszy portret najstarszego brata
– księdza infułata Stanisława Lenartowicza
– proboszcza parafii w Sobótce i Klimontowie k/ Sandomierza. Ponadto artysta namalował portret Stary chłop (olej), Młoda wieśniaczka (olej 1910), portret starego Żyda
z Działoszyc (olej) oceniany jako jeden
z najlepszych pędzla artysty (uległ spaleniu
w trakcie bombardowania folwarku Knyszyn k/ Działoszyc w sierpniu 1944 r.)
Po powrocie do kraju z Monachium
Zdzisław Lenartowicz zawarł związek
małżeński z Teodozją Werner i rozpoczął
pracę w szkole w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako nauczyciel rysunku. Następnie
przeniósł się wraz z żoną do Kielc, gdzie
w latach 1903 do 1910 uczył również rysunku. W Kielcach mieszkał w sumie 35 lat,
przebywając w kilku domach, głównie zaś
w zaprzyjaźnionej z nim znanej w mieście
rodziny państwa Gierowskich przy ul. Wesołej. Niechęć do ustabilizowanego trybu
życia, charakterystyczna dla jego usposobienia niezależność i nieskrępowana swoboda sprawiły, że często zmuszony był do

27

Kurier Masłowski
zmian zamieszkiwania. Po 1928 r. opuścił
Kielce i mieszkał u dość licznej swej rodziny na wsi kieleckiej. Przenosił się z miejsca
na miejsce, spędzając po kilka lub kilkanaście miesięcy u swoich bratanków w Złotej, Woli Kopcowej, Chmielowicach oraz
u swej rodzonej siostry Wandy Brojewskiej
w jej małym ośrodku w Hucie Nowej koło
Bielin.

Portret Bolesława Lenartowicza
– brata artysty (1890 r.)

Jako rezydent przebywał też w dworach ziemiańskich i na plebaniach u księży,
gdzie prowadził wiele prac renowacyjnych
i malarskich w szeregu kościołów na terenie Kielecczyzny, a głownie w rejonie
Sandomierza. Prawdopodobnie pierwszym
malowanym obiektem sakralnym w 1898 r.
był zabytkowy kościół w Goleniowach
k/ Włoszczowej. Namalował tam też wspomniany obraz św. Izydora oraz odnowił
obraz św. Michała. Wykonał też malowidła
w kościołach: w Leszczynach k/ Kielc, Opatowie, Obrazowie i Samborcu k/ Sandomierza oraz kaplice w Woli Kopcowej i Włostowie k/ Sandomierza (spalona w czasie
II wojny światowej), natomiast polichromie
w kościołach: w Sobótce k/ Sandomierza
(1899), Rzeczniowie k/ Iłży (1905), kaplicy NMP w kościele św. Trójcy w Kielcach
(niezachowana) oraz Wzdole Rządowym
(w części zachowana). Odnowił także malowidła w kościele w Szydłowcu.
Malując w 1912 roku kościół we
Wzdole Rządowym Zdzisław Lenartowicz
zobaczył na chórze bęben 4 Pułku Piechoty
Liniowej z 1830 roku. Postanowił przekazać go bez zgody proboszcza do Muzeum
PTK w Kielcach. Gdy się on o tym dowiedział interweniował u naczelnika Straży
Ziemskiej. Bęben proboszczowi zwrócono,
ale po niedługim czasie przepadł.
Przebywając na wsi namalował
m.in. Wiatrak k/ Brzóstowej obok Ćmielowa, rzekę Kamienną, Owce w owczarni
(ok.1890 r.), Chałupkę wiejską (olej 1903),
Budynki majątku Złota (olej na palecie),
Cmentarzysko popielnicowe kultury łużyckiej z epoki brązu w Łopusznie (olej 1903)
oraz Ratusz (olej).
Spośród obiektów związanych bezpośrednio z Kielcami na uwagę zasługują dwa
małe olejne obrazy z 1903 r., tj. Ruiny zamku w Chęcinach i Wapiennik na Kadzielni.

Choć malarstwo było dla Zdzisława
Lenartowicza zawodem wyuczonym, to
drugą jego pasją była archeologia. Znamiennym jest, że potrafił te dwa zainteresowania godzić ze sobą. Archeologią zajmował się w sposób amatorski, jednakże
w jego dokonaniach odegrała ona bardzo
istotną rolę. Zainteresował się nią jeszcze
w trakcie studiów w Krakowie, gdzie na
Uniwersytecie Jagiellońskim istniała już od
pewnego czasu katedra archeologii, łącząca archeologię ze sztuką.
Prace wykopaliskowe rozpoczął Lenartowicz w 1888 roku w Złotej obok Samborca.
Miały one początkowo charakter dorywczy,
prowadzone były samodzielnie i w dodatku
w sposób amatorski. Z biegiem lat prace te
zostały zintensyfikowane, stały się bardzo interesujące i przyniosły owocne efekty.
Rejon Złotej okazał się obszarem
licznych i dość obficie występujących grobów szkieletowych. Większość znalezisk
znajdowało się na obszarze pól zwanych
Grodzisko oraz Nad Wawrem, w sąsiedztwie zabudowań dworskich. Początkowo
Zdzisław Lenartowicz koncentrował się na
wydobyciu z grobów elementów wyposażenia (zwłaszcza ceramiki), zaś szczątki
ludzkie pozostawiał na miejscu. Wydobyte przedmioty przekazywał jako dary różnym muzeom lub poszczególnym osobom,
a także sprzedawał je. Kilka zabytkowych
znalezisk (2 amfory, misa, kościany krążek
oraz krzemienny grot) wysłał do Gabinetu
Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część materiałów archeologicznych pochodzących z kilku późniejszych
lat została w 1892 roku zakupiona przez
hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego i znalazła się w zbiorach Muzeum im.
Dzieduszyckich we Lwowie. Okazy te to
dobrze zachowana ceramika, kilka narzędzi krzemiennych oraz ozdoby z kości,
muszli i bursztynu, a także pełna zawartość
grobu szkieletowego wraz z dwoma szki-

Portret brata artysty – infułata
ks. Stanisława Lenartowicza.

cami tego grobu sporządzonymi przez odkrywcę.
W latach 1907-1915 Lenartowicz kontynuował na szeroką skalę prace wykopaliskowe w Złotej oraz w rejonie pobliskiego
Samborca. Odnajdowana tam duża część
zbiorów jak urny, ozdoby, wyroby kamienne
i szczątki kostne trafiała z reguły do Muzeum
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
w Kielcach. Została tam zinwentaryzowana
i opisana wraz z datą ich odkrycia i przekazania do zbiorów muzealnych. W 1908 roku
Zdzisław Lenartowicz był współzałożycielem , a później aktywnym członkiem Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Pomagał przy organizowaniu
muzeum PTK, a później w latach 1908-1913
był w nim kustoszem działu przyrodniczego
i archeologicznego. W 1913 roku był członkiem Zarządu Oddziału PTK w Kielcach.
Jego żona Teodozja sprawowała opiekę nad
pierwszym schroniskiem PTK w Górach
Świętokrzyskich, otwartym 28 VIII 1910 roku
w Świętej Katarzynie. Jednoizbowe schronisko dla dwóch osób mieściło się w domu
rolnika Andrzeja Janickiego.
Janusz Lenartowicz
c.d.n.

Zdzisław Lenartowicz – Owce w owczarni. (ok. 1890-1900 r.)
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Festyn dla całych rodzin zakończył ciekawy projekt
W ramach projektu „Historia wyryta w Diabelskim
Kamieniu” - Towarzystwo Biblioteki Masłowskiej oraz
Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiły dziś na festyn,
który odbył się w Mąchocicach Kapitulnych.
Festyn rodzinny, będący zwieńczeniem wakacyjnych zajęć
dla dzieci w GBP w Masłowie rozpoczął się od podziękowań, które skierowane były przede wszystkim do dzieci, biorących udział
w projekcie i ich rodziców. To dzięki najmłodszym czytelnikom
mogliśmy podziwiać wspaniałą wystawę obrazów, sfotografować
się w stworzonej przez dzieci fotobudce. Część scenografii- kamienie oraz wielki napis również stworzyli mali uczestnicy warsztatów
plastycznych pod okiem pani Kamili Uciechowskiej. Talenty dzieci
docenił wójt Tomasz Lato oraz przedstawiciel Towarzystwa Biblioteki Masłowskiej - Marian Zarzycki, którzy wręczyli laureatom konkursu plastycznego „Diabełek na wakacjach w Masłowie” nagrody
i dyplomy.
Na początku festynu uczestnicy obejrzeli inscenizację legendy
o Diabelskim Kamieniu w wykonaniu dzieci. Scenariusz był autorskim pomysłem pani Alicji Rozborskiej, która ćwiczyła z dziećmi
w czasie sierpniowych warsztatów. Aktorzy zagrali rewelacyjnie,
pomysłowe stroje były ich dodatkowym atutem. Po zakończeniu
przedstawienia rozpoczęła się zabawa z animatorami.
Studio Artystyczne Ochy i Achy przygotowało dla dzieci
liczne atrakcje: pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy, ćwiczenia w kręceniu talerzami, modelowanie balonów, fotobudki,
dmuchany mini zamek, drużynowe układanie wieży z klocków

za pomocą specjalnej konstrukcji ze sznurków, zabawy i konkursy przy muzyce, wyścig w podwójnych spodniach, łowienie rybek
i inne. Panie z koła Czarcie Babki przygotowały poczęstunek dla
dzieci. Najmłodszym rozdawano również cukierki i soczki. Spółka
Wodociągi Kieleckie oferowała wszystkim watę cukrową. Dziękujemy wszystkim uczestnikom festynu za obecność i życzliwe słowa.
Anna Obara

Nie brakowało atrakcji dla dzieci, ale też rodziców.

Wiele osób obejrzało specjalnie przygotowane przedstawienie.

Najlepsi otrzymali nagrody.

Oskar Kołomański z tytułem
Wicemistrza Polski Młodzików w Boksie!
W dniach 16-21 września 2019r. w Łomży odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie. Łącznie w turnieju wzięło udział 155 zawodników z Polski,
ale również z innych państw dopuszczonych przez organizatorów Mistrzostw
Polski. Wśród startujących w wadze 68 kg był Oskar Kołomański.
Oskar spisał się znakomicie, wywalczył tytuł Wicemistrza Polski Młodzików
w Boksie na 2019 r. W drodze do finału
pokonał 3 zawodników. W pierwszej walce
wygrał przed czasem przez rsc w II rundzie
(walka przerwana przez sędziego ringowego na skutek dużej przewagi zawodnika).
Drugą walkę wygrał na punkty jednogłośnie. W następnej zwyciężył Ormianina
jednogłośnie na punkty (w III rundzie Ormianin był liczony). Dopiero w finale został
pokonany nieznacznie punktową decyzją
sędziów. Jest to niewątpliwie duży sukces
zawodnika ze Scholasterii, który boks trenu-

je od 9 roku życia i jak oświadczył chciałby
kontynuować dalej swoją przygodę z boksem.
Oskar jest zawodnikiem Kieleckiego
Klubu Bokserskiego RUSHH Kielce - Filia
Mąchocice-Scholasteria i na co dzień trenuje w Mąchocicach-Scholasterii, gdzie
Kielecki Klub Bokserski prowadzi zajęcia
sportowe w Szkole Podstawowej codziennie w godz.15.30-17.00.
RED
Oskar jest zawodnikiem Kieleckiego Klubu Bokserskiego
RUSHH Kielce - Filia Mąchocice Scholasteria.

29

Kurier Masłowski

Nasi na drugim miejscu
w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej

Fot. Starostwo Powiatowe

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach. Nie mogło zabraknąć drużyny reprezentującej naszą gminę,
która finalnie zajęła wysokie drugie miejsce na podium.

Nasza drużyna zajeła wysokie, medalowe miejsce.

To już ósma edycja tego sportowego wydarzenia. W sportowe szranki stanęło dwanaście drużyn reprezentujących urzędy
miast oraz gmin w powiecie kieleckim, a także Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, czy VII Liceum
Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Wśród drużyn nie mogło zabraknąć także tej reprezentującej Gminę Masłów
w składzie: Wojciech Haba, Piotr Gębka, Jarosław Januchta, Piotr
Januchta, Filip Krawiec, Kamila Płatek.
Trwający kilka dobrych godzin turniej pełen był sportowych
emocji i przebiegał w duchu zdrowej rywalizacji. Wszystkie zespoły z oddaniem i pasją walczyły o zajęcie pierwszego miejsca. Spotkanie poprowadził sędzia główny turnieju Jan Mitek. Ostatecznie
puchar zdobyła drużyna z Sitkówki-Nowiny, natomiast reprezentacja Gminy Masłów zajęła wysokie drugie miejsce na podium,
a brąz wywalczył Strawczyn. Jednak to nie jedyny nasz sukces.
Najlepszą zawodniczką turnieju została grająca w naszej drużynie
Kamila Płatek. Licznie zebrana publiczność z entuzjazmem kibicowała wszystkim reprezentacjom.
Podczas oficjalnej dekoracji zwycięzcy otrzymali puchar,
medale, dyplomy oraz pamiątkowe piłki.
Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Kielcach, przy współpracy z Urzędem Gminy w Zagnańsku oraz Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.
KD

Zawodnicy MSS Masłów sekcji piłki ręcznej na czele
w Turnieju o Puchar Sołtysa Masłowa Pierwszego
Za nami turniej zawodników MSS Masłów sekcji piłki ręcznej. Organizatorem turnieju był Mariusz Wiktorowski nauczyciel i trener piłki ręcznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie.
W tym roku nabór objął dzieci z rocznika 2009 i 2010, które to będą tworzyły
drużynę Masłowskiego Stowarzyszenia
Sportowego w Piłce Ręcznej. Turniej miał
na celu zachęcenie dzieci do uprawiania
tej dyscypliny na poziomie profesjonalnym.
Do udziału w turnieju zostały zaproszone
drużyny z Sichowa Dużego.
Cały turniej obserwowali z trybun rodzice oraz główny sponsor nagród i pucharów Małgorzata Kozubek, sołtys Masłowa
Pierwszego i radna tej kadencji. Masłów nie
okazał się „gościnny” dla przeciwników,
wyniki jak i gra naszych małych szczypiornistów nie okazały się łaskawe dla gości.
Do rozgrywek przystąpiło 5 drużyn 5-cio
osobowych w tym trzy z Masłowa i dwie
z Sichowa Dużego. Pierwsze starcie dwóch
drużyn czwartoklasistów zakończyło się
wynikiem 8:0 dla Masłowa(a to nie był
jeszcze najsilniejszy skład jakim Masłów
może dysponować). Podobnie trzecioklasiści z Masłowa pokonali niespodziewanie
czwartoklasistów z Sichowa 4:3. Ci byli

dużą niespodzianką. Następnie przystąpili do „bratnich” pojedynków wygrywając
ze swoimi rówieśnikami z klas trzecich 8:3
i remisując 3:3 z drużyną naszych czwartoklasistów.
RED

W składzie Masłowa wystąpili:
Masłów I (4 klasa Sp ): Maja Bandrowska, Wiktor Białek, Filip Januchta, Filip
Borek, Adam Radek.
Masłów II (3 klasa): Igor Szymonek,
Filip Borowiec, Jakub Stępnik, Piotr Radek i Karol Pietrzak.
Masłów III: Filip Michta, Maja Sylwar,
Nikodem Dukęba, Bartosz Ksel, Adam
Skrzypek. Trenerem małych szczypiornistów i sędzia głównym był Mariusz
Wiktorowski.

Radość ze zdobytego pucharu udzieliła się wszystkim.
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Młodzi strażacy z Mąchocic Kapitulnych
najlepsi w XIII Turnieju Pięciu Strażnic
Wielki finał rozegrano nad zalewem w Cedzynie biegiem patrolowym, który rozpoczął się w Woli Kopcowej. Rywalizowali w nim członkowie młodzieżowych
drużyn pożarniczych z gminy Masłów.
Już od 13 lat co roku o zwycięstwo walczą ze sobą młodzieżowe drużyny pożarnicze działające na terenie gminy Masłów.
Turniej Pięciu Strażnic rozgrywany jest przez kilka miesięcy, tak by
ekipy mogły wykazać się jak najlepszą sprawnością fizyczną, a także wiedzą na temat swojej gminy. Nasi młodzi druhowie spotykali
się pod opieką druhów strażaków i konkurowali w wielu dyscyplinach sportowych. Trzeba było wykazać się zarówno umiejętnością
gry zespołowej podczas rozgrywek w piłkę nożną ale również siłą
i sprytem w czasie zawodów strong man.
Zwieńczeniem był niedzielny bieg patrolowy. Rozegrano go
w Woli Kopcowej. Start zlokalizowany był przy ulicy Granicznej,
a później wiódł Lasem Wolskim i swoją metę miał nad zalewem
Cedzyna. Druhowie musieli wykazać się umiejętnościami rzutu
„granatem” do celu, używania hydronetki. Na wszystkich czekały
testy wiedzy o gminie Masłów oraz ochronie przeciwpożarowej.

Finał rywalizacji odbył się w Lesie Wolskim.

To właśnie bieg patrolowy był decydujący w całym turnieju, stąd
też młodym druhom towarzyszyły zarówno wielkie emocje, ale też
skupienie.
Wyniki turnieju ogłosił Piotr Zegadło, prezes Związku Gminnego OSP RP
w Masłowie. Puchary i dyplomy wręczyli
zwycięskim drużynom wspólnie Ireneusz Żak, wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj.
Świętokrzyskiego, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich oraz wójt Tomasz Lato.
Najlepsza w kategorii chłopców była
MDP z Mąchocic Kapitulnych, drugie
miejsce zajęła drużyna MDP Masłów,
a trzecie MDP Ciekoty. Gratulacje należą
się również drużynom mieszanym z Woli
Kopcowej (dziewczęta i chłopcy), która
zajęła czwarte miejsce oraz ekipie z Brzezinek, która uplasowała się na piątym
miejscu. Szóste w kolejności były dziewczęta MPD z Masłowa, a siódme dziewczęta z MDP z Mąchocic Kapitulnych.
Pamiątkowe zdjęcie wszystkich drużyn z goścmi!
RED

K.S. „Skalnik” na Turnieju Boksu Olimpijskiego w Kutnie
Dobre wystąpienie podopiecznych Klubu Sportowego
„Skalnik” na tegorocznym Turnieju Boksu Olimpijskiego w Kutnie.
Międzynarodowy Turniej Boksu Olimpijskiego w Kutnie jest
już za nami. Nasi zawodnicy zdobywają cenne doświadczenie po
wakacyjnej przerwie. Chłopaki stoczyli dobre walki z godnymi sobie przeciwnikami. Natomiast Sylwia Marcisz walczyła z bardziej
doświadczoną od siebie przeciwniczką, która była medalistką tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorek. Najbardziej jestem zadowolony z Sylwii - wykonała bardzo dobrą pracę w ringu z lepszą
od siebie przeciwniczką i nie dała jej łatwo wygrać pojedynku.
Chłopaki zaboksowali poprawnie - to były ich pierwsze walki po
wakacyjnej przerwie - mówi trener Skalnika Wiśniówki Janusz Domagała.
Red

Nasi bokserzy z trenerem Januszem Domagałą.
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Wojewódzka inauguracja
Europejskiego Tygodnia Sportu
W Masłowie zainaugurowano wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Sportu koordynowane przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. To wydarzenie obchodzone po raz piąty we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
W tegorocznej edycji wydarzenia
hasłem przewodnim jest #BeActive (bądź
aktywny), ponieważ kluczem do zdrowego
życia jest wysiłek fizyczny. Jak podkreślali
wojewoda Agata Wojtyszek oraz świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik
akcja ma propagować i zachęcać mieszkańców całego województwa świętokrzyskiego do podejmowania wszelkich inicjatyw sportowych.
Do Masłowa przyjechali również cenieni sportowcy – piłkarze ręczni Sławomir
Szmal i Radosław Wasiak. To przykład ich
zaangażowania i pasji, które przyniosły znakomite efekty wskazywał wójt Tomasz Lato,
zwracając się do uczestników masłowskich
rozgrywek życząc im sukcesów w wytrwałości w realizowaniu swoich celów.
Wśród gości byli również m.in. Zbigniew
Wojciechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Karol Kucharczyk, prezes Świętokrzyskiego Związku
Zapasów i Sumo.
W hali sportowej spotkały się drużyny
ze szkół SP nr 1 w Kielcach, SP nr 9 w Kiel-

W części arystycznej wystąpiły pierwszaki z Masłowa.

cach, SP w Masłowie, SP w Kostomłotach,
SP w Łącznej, SP w Mąchocicach Kapitulnych, które po uroczystym otwarciu przystąpiły do rozgrywek w piłce nożnej.
Wcześniej w części artystycznej wystąpiły pierwszaki z SP w Masłowie oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa
pod kierunkiem Arkadiusza Kasperka. Całość wydarzenia przygotowała Szkoła Pod-

Rywalizowało pięć drużyn.

stawowa im. Jana Pawła II w Masłowie,
a poprowadził jej gospodarz dyrektor Marcin Gawron.
Rozgrywki w piłce ręcznej wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 27 Kielce;
drugie miejsce w tej samej kategorii zajęła
drużyna z Masłowa Pierwszego, trzecie miejsce - Szkoły Podstawowej Wolica, czwarte
Masłów Drugi. W piłce nożnej klasyfikacja wygląda następująco: pierwsze miejsce
Szkoła Podstawowa Kostomłoty; drugie
Szkoła Podstawowa numer 9 Kielce; trzecie
Szkoła Podstawowa Masłów; czwarte Szkoła
Podstawowa Łączna; piąte Szkoła Podstawowa numer Kielce; szóste miejsce należy do
drużyny z Mąchocic Kapitulnych. Najlepszym zawodnikiem zawodów został Igor Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej Kostomłoty.
Warto pamiętać, że w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbywać będą
się wydarzenia w całym województwie
oraz oczywiście w szkołach gminy Masłów.
WP

Złoty Nikodem
Gratulujemy sukcesu uczniowi
szkoły w Woli Kopcowej.
W Skarżysku-Kamiennej odbył
się międzynarodowy turniej karate kyokushin. Udział w nim wzięli zawodnicy z 31 klubów z Ukrainy, Austrii,
Rosji i Polski. Poziom zawodów był
bardzo wysoki. Zwycięstwo wywalczył m.in. Nikodem Maciejec, uczeń
I klasy Szkoły Podstawowej w Woli
Kopcowej, który zdobywając złoto
i puchar zdeklasował rywali w swojej
kategorii wiekowej.
Niko

Uroczystość przyciągneła wielu gości.

Nikodem z pucharem i dyplomem.
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Gminne Zawody Pożarnicze. Kto wypadł najlepiej?
Na lotnisku w Masłowie rozegrano Gminne Zawody Pożarnicze. W konkurencjach sprawnościowych zmierzyli się
zarówno druhowie seniorzy jak i druhowie z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Z racji na niesprzyjające warunki atmosferyczne rozegrano
ćwiczenia bojowe, rezygnując ze sztafety z przeszkodami. Mimo
to zawodom towarzyszyło wielu kibiców, którzy dopingowali swoim drużynom. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała specjalna komisja na czele z sędzią głównym bryg. Szymonem Górskim. Uczestnicy zawodów musieli zmierzyć się z konkurencjami
wymagającymi nie lada umiejętności i sprawności fizycznej.
Pierwsze miejsce w kategorii drużyn młodzieżowych dziewcząt zajęła MDP Mąchocice Kapitulne, druga była ekipa MDP
Wola Kopcowa, a trzecia MDP Masłów. W kategorii chłopców
najlepsza była MDP Brzezinki, druga MDP Mąchocice Kapitulne,
a trzecia MDP Masłów.
W kategorii Kobieca Drużyna Pożarnicza bezkonkurencyjne
okazały się panie z KDP Wola Kopcowa, które jedyne stanęły do
zawodów i zdobyły pierwsze miejsce.
W kategorii seniorów najlepsza była drużyna OSP Mąchocice
Kapitulne, druga była OSP Wola Kopcowa, a trzecia OSP Masłów.
Do wszystkich trafiły pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
Druhnom i druhom gratulowali m.in. wójt Tomasz Lato oraz
goście: poseł Krzysztof Lipiec, starosta Mirosław Gębski, Henryk
Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich.

Za przygotowanie wydarzenia odpowiadała drużyna OSP
Mąchocice Kapitulne wraz z Piotrem Zegadło, prezesem Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz komendantem gminnym OSP
Sylwestrem Dudzikiem, którzy czuwali nad każdym szczegółem
wydarzenia.
WP

Połączone siły drużyn z Masłowa.

Druhny i druhowie z Woli Kopcowej.

MDP Brzezinki

Drużyny z Mąchocic Kapitulnych cieszyły się wraz ze swoimi kibicami!

Emocji nie brakowało,
choć początkowo pogoda nie sprzyjała organizacji zawodów.

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

