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Wesołych Świąt!
Niech każdy dzień będzie Bożym Narodzeniem,
a pomyślność sprzyja w Nowym 2020 Roku!
Przewodniczący
Rady Gminy Masłów
Piotr Zegadło

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato

Obraz autorstwa Władysławy Szproch ze zbiorów Centrum Kultury i Edukacji „Szklany Dom” w Ciekotach.
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W uroczystość Bożego Narodzenia obchodzimy tajemnicę Wcielenia Słowa
Bożego, o której Jan ewangelista pisze: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę (J 1,14).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Mija 2019 rok. To 12 miesięcy pracy
na rzecz społeczności naszej gminy. Wiele
udanych i wspólnie realizowanych inwestycji
i planowania kolejnych działań zarówno na
nadchodzący 2020 roku jak i tych sięgających w przyszłość. Tak, by w gminie Masłów
żyło nam się wszystkim jeszcze lepiej. Przede
mną, ale też Radą Gminy wiele wyzwań, ale
wyzwań czekających na samorządy w całej
Polsce w 2020 roku.
Ostatnie tygodnie mijającego roku to
czas finalizowania ważnych inwestycji. Zakończyły się prace oczekiwanego zagospodarowania terenu Lasu Wolskiego nad zalewem
Cedzyna. Na finiszu są prace przy budowie
boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych, które zyskuje kompletnie nowy blask.
Niemal gotowy jest już plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy szkole w Masłowie
Pierwszym. Jesteśmy wspólnie z Powiatem
Kieleckim w końcowej fazie remontu ulicy
Krajobrazowej w Masłowie Drugim. O wielu
działaniach przeczytacie Państwo w tym wydaniu „Kuriera Masłowskiego”.
Dziękuję za liczny udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. To ważne, że potrafimy być
razem i cieszyć się z tego niezwykle ważnego dla Polaków faktu. Patriotyzm to również
udział w pomocy drugiemu. Kłaniam się
wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbiórki
żywności w Masłowie. Z pomocą masłowskich uczniów uzbierano aż 350 kg dla potrzebujących!
Przed nami święta Bożego Narodzenia.
Przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia dla
Was, Waszych rodzin i gości, z którymi będziecie świętować. Niech będą to spokojne,
zdrowe i radosne święta, a nowy 2020 rok
przyniesie pomyślność i realizację zamierzonych planów. Wszystkiego najlepszego!
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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W tym roku dedykowanym Eucharystii - wielkiej tajemnicy wiary,
kierujemy nasze spojrzenie nie tyko w stronę leżącego w żłóbku Dzieciątka Jezus, Słowa, które historycznie stało się ciałem, ale przenosimy to
nasze świąteczne spojrzenie także dalej, w stronę Ciała Chrystusa, którym
jest Eucharystia. Chleb staje się w Niej Ciałem Chrystusa.
Obyśmy, poczynając od Bożego Narodzenia, na nowo odkryli i stale uczyli się odkrywać czym jest Najświętsza Eucharystia. Wszak w niej zawiera
się całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy Chrystus … który daje życie
ludziom (Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów nr 5).
Obyśmy umieli odkrywać że Kościół, my wszyscy, żyjemy dzięki Eucharystii (por. Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 1).
Niech Boże Narodzenie stanie się dla każdego z wierzących oglądaniem chwały Wcielonego
Słowa, które swoim bóstwem chce obdarzyć ludzkość. Prawdziwy pokój niech zagości w naszych sercach, domach, rodzinach, wszędzie… A pokarmem dla tych wartości niech staje się
Eucharystia.
O spełnienie tych życzeń modlą się dla swoich podopiecznych Duszpasterze Dekanatu Masłowskiego: proboszczowie: ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek, ks. kan.
Piotr Motyka, ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. kan. Dariusz Sieradzy, ks. Leszek Struzik,
rezydenci: ks. Tadeusz Wojtasiński, ks. Piotr Muszyński, ks. Adrian Bydliński, wikariusze:
ks. Adrian Buczkowski, ks. Dariusz Tarka, ks. Krzysztof Tkaczyk.

Zebrali 350 kg żywności!
Za nami kolejna przedświąteczna zbiórka żywności, która odbyła się w markecie SPAR w Masłowie Pierwszym. Tym razem udało się zebrać aż 350 kg
żywności dla potrzebujących!

Wolontariusze z Masłowa spisali się na medal.

Przedświąteczna zbiórka żywności
powoli staje się już tradycją. Dzięki niej
osoby potrzebujące otrzymują niezbędne dla nich wsparcie w tym pięknym, ale
jednocześnie trudnym finansowo okresie
tuż przed świętami. Po raz kolejny klienci
marketu SPAR w Masłowie Pierwszym podczas swoich codziennych zakupów mogli
podzielić się produktami żywnościowymi,
które trafią dla osób najbardziej potrzebujących. W zbiórce czynnie uczestniczyli
uczniowie ze szkoły podstawowej w Masłowie Pierwszym, działający w Szkolnym

Kole PCK, którzy pełnili rolę wolontariuszy
i z uśmiechem zbierali kolejne artykuły,
pomagali klientom przy pakowaniu zakupów oraz dziękowali za okazane wsparcie.
Dzięki hojności wszystkich robiących codzienne sprawunki udało się zebrać 350 kg
żywności!
Wszystkie zebrane produkty zostały
już przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie skąd trafią
dla osób potrzebujących.
KD

 Członkowie Szkolnego Koła PCK, pracownicy Kieleckiego Banku Żywności

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „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.
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Umowa na 1,5 mln zł dofinansowania zawarta
Umowa dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
na projekt termomodernizacji
Hali Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach podpisana.
Nasza gmina otrzyma wsparcie
na ponad 1,5 mln zł!
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano
umowy na realizację projektów termomodernizacyjnych i unowocześniających
oświetlenie. Wśród nich znalazły się placówki oświatowe z terenu naszej gminy. Marszałek Andrzej Bętkowski oraz
wicemarszałek Renata Janik podpisali dokumenty z przedstawicielami naszej gminy:
zastępcą wójta gminy Moniką Dolezińską-Włodarczyk oraz skarbnikiem Małgorzatą
Kumór na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

Pozyskanych pieniędzy gratulowali wicewójt Monice Dolezińskiej-Włodarczyk
i skarbnik Małgorzacie Kumór, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

nalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3
„Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Całkowita kwota dofinansowania wynosi
1 558 307,97 zł.

W ramach przeprowadzanych prac zostaną docieplone ściany, wymieniony strop,
pojawi się nowa instalacja odgromowa,
wymieniona stolarka drzwiowa i okienna,
schody zewnętrzne, panele fotowoltaiczne
i instalacja oświetleniowa. Projekt zostanie
zakończony w lutym przyszłego roku.
RED

Gminy wspólnie przeciwko
zanieczyszczeniom powietrza
Mając na uwadze pogłębianie wiedzy wśród społeczności lokalnych na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, zorganizowano „Dzień Czystego
Powietrza”! W ramach otwarcia Gminy KOF (Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego) podpisały deklarację na rzecz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo zaplanowano również szereg działań edukacyjno-informacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Deklarację podpisał wójt Tomasz Lato.

W Kieleckim Centrum Kultury został
podpisana deklaracja na rzecz ochrony powietrza. Podpisali ją prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz burmistrzowie i wójtowie
gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
w tym wójt gminy Masłów Tomasz Lato.
Przedstawiciele gmin: Kielce, Chęciny,
Chmielnik, Daleszyce, Masłów, Górno, Miedziana Góra, Morawica, Sitkówka-Nowiny,
Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk jednogłośnie wyrazili chęć współpracy w zakresie
podejmowania wspólnych działań na rzecz
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Mając na uwadze istotę wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych
uważamy, że koniecznością staje się propagowanie działań inwestycyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami – czytamy w deklaracji.
Gminy KOF wyraziły gotowość do
stworzenia kompleksowych systemowych
działań naprawczych umożliwiających za-

Wszyscy włodarze z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego deklarują wspólne działania
na rzecz czystego powietrza.

rządzanie procesem poprawy jakości powietrza w skali regionalnej oraz zadeklarowali
spójność i ciągłość realizacji zadań inwestycyjnych i edukacyjno-informatycznych związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
Podczas spotkania na małej scenie
KCK mogliśmy zapoznać się z raportem

„Oceny jakości powietrza w województwie
świętokrzyskim w roku 2018” oraz obejrzeć
przedstawienie przygotowane przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Kielcach, zatytułowane „Balonik”.
RED
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XIII sesja Rady Gminy Masłów: Jakie uchwały podjęto?
Wśród listopadowych uchwał znalazły się m.in. te dotyczące
wprowadzenia zmian w budżecie, uporządkowania kwestii wsparcia inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z Powiatem Kieleckim oraz ustalenia stawek podatków na 2020 rok.
Radni obradowali w sali samorządowej w Urzędzie Gminy Masłów. Wójt Tomasz Lato przedstawił informację dotyczącą działalności między sesjami.

Radni głosowali m.in. nad wprowadzeniem do budżetu nowych zadań
inwestycyjnych.

O stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za
rok szkolny 2018/2019 mówiła Irena Kundera, kierownik Centrum
Usług Wspólnych w Woli Kopcowej. W obszernym dokumencie
znalazły się najważniejsze informacje dotyczące m.in. kosztów
funkcjonowania szkół, liczby uczniów, ale również wyników
sprawdzianów i egzaminów podsumowujących naukę zarówno
w szkole podstawowej jak i ostatnim roku funkcjonowaniu gimnazjów.
Warto zaznaczyć, że gmina Masłów na funkcjonowanie szkół
w roku 2018 przeznaczyła 11 576,537 zł. Była to kwota wyższa
o 875 000 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Do szkół uczęszczało 1021 osób, z czego w gimnazjum 72, a w podstawówkach
647, w oddziałach przedszkolnych “zerówkach” 123, a w oddziałach przedszkolnych od trzech do “zerówki” 179. Z pełną informacją
można zapoznać się w portalu www.maslow.esesja.pl.
W bloku oświatowym znalazła się uchwała dotycząca zmiany uchwały Nr V/72/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Masłów. Zmiana dotyczyła punktu odnoszącego się do możliwości
dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz zwiększenia katalogu
form wsparcia. To szansa dla pedagogów, którzy studiowali podyplomowo w ostatnich dwóch latach i dotąd nie mogli ubiegać się
o ponowne wsparcie dotyczące kształcenia w podobnym kierunku.
Radni uchwalili Roczny Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok. Dokument szczegółowo określa zasady współpracy ale również formy dofinansowania.
Ważnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020
rok oraz udzielania pomocy de minimis. Przedstawiony przez
skarbnik Małgorzatę Kumór projekt zakładał zwiększenie podatków średnio o ok. 4 procent. Zmiana została spowodowana tym, że

wzrastają koszty bieżącego utrzymania samorządu i konieczne jest
zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny na inwestycje drogowe realizowane z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ważną przyczyną jest również obecna sytuacja społecznogospodarcza w kraju. Podatki pozostawały na tym niezmienionym
poziomie przez 4 lata.
Radni zdecydowali również o stawce opłaty targowej, która
pozostała bez zmian i wynosi 8 zł dziennie.
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany budżetowe. Dotyczyły one zarówno tegorocznego budżetu jak i zadań realizowanych w planie wieloletnim i łączyły się m.in. z omawianym
zmianami inwestycji realizowanych wspólnie z Powiatem Kieleckim. Radni zdecydowali o zmianach w zadaniu budowy drogi wewnętrznej w Brzezinkach wraz z udrożnieniem istniejącego
rowu odwadniającego oraz przebudowy odwodnienia ul. Szkolnej
w Mąchocicach Kapitulnych. Zmiany dotyczyły również aktualizacji kwot inwestycji w związku z zakończonymi przetargami.
Zmniejszono kwotę na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym przy ul. Północnej, mniej pieniędzy
przeznaczone zostanie również na trwałość projektu termomodernizacji z OZE w budynkach użyteczności publicznej.
Rada Gminy uporządkowała uchwały dotyczące udzielania
wsparcia finansowego na szereg zadań dla Powiatu Kieleckiego.
Wśród nich były zadania drogowe m.in. umocnienie rowu odwadniającego drogę powiatową w Domaszowicach. Zmieniono czas

Rada Gminy zebrała się już po raz 13. w tej kadencji.

realizacji przygotowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na trasie “Szklany Dom” (granica gminy Masłów- Bodzentyn).
Z racji opóźnienia uzyskania map geodezyjnych i uzyskania
uzgodnień w instytucjach zewnętrznych spowodowany zmianami
warunków technicznych (doprojektowanie kanałów technologicznych) termin przesunięto na 2020 rok. W związku z konieczną
przeprojektowania lokalizacji chodnika w Mąchocicach Kapitulnych ul. Górna konieczne okazało się przesunięcie terminu na rok
2020 oraz zwiększenie kwoty dofinansowania.
Ze względu na brak możliwości wykonania zadań przez
Powiat Kielecki z realizacji zdjęto m.in. wykonanie odwodnienia
fragmentu drogi powiatowej w Domaszowicach (ul. Przyborowskiego), uregulowanie spływu wód w Dolinie Marczakowej przy
jednej z działek.
Kolejnym punktem było przyjęcie regulaminu korzystania
z terenu rekreacyjno–wypoczynkowego wokół zalewu Cedzyna na
terenie Gminy Masłów. Ostatnią sprawą, jaką zajmowali się radni
była kwestia ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków w Dąbrowie, Masłowie Drugim, Woli Kopcowej i Domaszowicach.
WP
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Wspólnie dla tradycji i mieszkańców gminy Masłów
Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji we współpracy
z Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w bieżącym roku zrealizowało kilka inicjatyw w ramach
naboru wniosków o powierzenie grantów ogłaszanych
przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.
Pierwszym z nich był projekt „Dąbrowa i Ciekoty - historie
mniej lub bardziej znane”. Był on kontynuacją działań, które podjęli mieszkańcy miejscowości Dąbrowa w roku 2016 w ramach
programu Dom Kultury +. Zbierali oni archiwalne dokumenty,
informacje, zdjęcia swojej miejscowości, które potem wykorzystali do organizacji wystawy w miejscowej świetlicy. Informacje
dotyczyły wspomnień mieszkańców z różnych dziedzin życia społecznego: historie wojenne, ważne wydarzenia i postacie związane
z miejscowością. Dodatkowo robione były współczesne fotografie
Dąbrowy autorstwa młodzieży. Całość społecznej inicjatywy przestawiona została w formie wystawy. Natomiast w obecnej chwili
został wydany folder o miejscowości Dąbrowa, w którym znalazły
się najważniejsze informacje i zdjęcia przedstawione podczas wystawy. Drugim naszym działaniem było wydanie przewodnika po
Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Przewodnik po Dworku opowiada o latach dzieciństwa i młodości pisarza spędzonych
w Ciekotach. Odnosi się do poszczególnych eksponatów, konterfektów znajdujących się we Dworze. Turysta biorąc przewodnik
do ręki może indywidualnie zwiedzić Dworek, bez obecności
przewodnika. Przygotowaniem tekstu oraz zdjęć do przewodnika
zajęła się honorowa kustosz Dworu – Pani Kazimiera Zapałowa.
Drugim projektem były „Warsztaty muzyczne dla Zespołów
ludowych z gminy Masłów” skierowany był do 48-osobowej grupy osób dorosłych, głównie kobiet po 50-roku życia skupionych
w czterech zespołach ludowych na terenie gminy Masłów. Warsz-

taty trwały 5 miesięcy – 8 godzin miesięcznie dla każdego zespołu.
Na zakończenie warsztatów odbył się wspólny koncert zespołów.
Kolejne nasze działanie to „Cykl koncertów muzyki kameralnej”. Koncerty odbywały się w Szklanym Domu, skierowane były
do mieszkańców gminy Masłów, turystów przebywających na terenie LGD, a zwłaszcza do osób lubiących muzykę i sztukę. Zgodnie
z wnioskowanym projektem odbyły się 3 koncerty w miesiącach
marzec-maj i były poświęcone różnym stylom muzycznym, ale nawiązującym do muzyki której słuchał Stefan Żeromski. Pierwszy
koncert był poprzedzony słowem wstępu do całego cyklu i wygłosił
je Artur Jaroń.
Następnym projektem był „Dzień z kulturą francuską”. Wydarzenie rozpoczęła prelekcja na temat związku Żeromskiego z Francją. Następnie porwała wszystkich uczestników grupa muzyków
z Francji, którzy zakończyli swój koncert owacjami na stojąco. Na
koniec nastąpiła prezentacja zaprzyjaźnionego miasteczka Naucelle
– wernisaż wystawy malarskiej. Stefan Żeromski, który spędził
w Ciekotach najpiękniejsze lata swojego życia po opuszczeniu
ciekockiego Dworu podróżował po świecie. Miejsce które ukochał
podobnie jak Ciekoty to Bretania i Paryż. Ukazując naszym mieszkańcom i turystom kawałek Francji przybliżyliśmy postać Żeromskiego jako obywatela nie tylko Ciekot, Polski ale także świata. Wydarzenie „Dzień z kulturą francuską” miało charakter nowatorski
i innowacyjny. Było to pierwsze takie działanie na terenie Gminy
Masłów.
Ostatnim tegorocznym działaniem był projekt „Dworek Stefana Żeromskiego – ikoną regionu świętokrzyskiego” w ramach którego wydane zostały materiały promocyjne (ołówki, notesy z długopisem, torby prezentowe oraz zakładki do książek. Wszystkie są
z wizerunkiem Dworu Żeromskich lub z podpisem pisarza.
W kolejnym roku zaplanowane zostały następne działania
w ramach naborów grantowych: II Ogólnopolski Festiwal Pieśni
Maryjnej Laudate Mariam oraz W Masłowie dbają o zdrowie.

Od 10 lat informują turystów.
Dyplom dla
Punktu Informacji Turystycznej
w Ciekotach
System Informacji Turystycznej w województwie świętokrzyskim działa już od 10 lat. Z tej okazji specjalne podziękowanie trafiło do Punktu
Informacji Turystycznej działającej w Ciekotach. Gmina Masłów zaznaczyła swój udział również w targach Agrotravel i Slow Life.
Reprezentacja „Szklanego Domu”
z dyrektorem Wojciechem Purtakiem
dla Punktu Informacji Turystycznej
i Marzeną Biskupską w towarzystwie Pawła
w Ciekotach. To podziękowanie za
Milewicza ze Starostwa Powiatowego
wkład w rozwój Systemu Informacji
oraz Magdaleną Weber z CIT
Turystycznej Województwa Świętokrzyw Końskich.

Podczas gali z okazji 10-lecia Systemu Informacji Turystycznej w województwie świętokrzyskim organizowanej przez
Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego Wojciech
Purtak, dyrektor CEIK „Szklany Dom”
odebrał od prezesa Marcina Piętaka i dyrektor Małgorzaty Wilk-Grzywny dyplom

skiego za wszystkich, którzy pracowali
i pracują w ciekockim punkcie.
Wcześniej w Centrum Kongresowego
Targów Kielce odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona kreowaniu
i wzmacnianiu marki turystycznej.
Tu również nie zabrakło reprezentacji gminy Masłów. W warsztatach dla pracowników informacji turystycznej wzięła
udział Kinga Kruk, a w bezpośrednich spo-

tkaniach B2B z operatorami turystycznymi
uczestniczył Wojciech Purtak, który zachęcał do poszerzenia swojej oferty o przyjazd
do naszej gminy.
Gala była jednym z punktów wydarzeń
zorganizowanych w ramach targów Agrotravel oraz Slow Life. Na jednym z wielu
stoisk można było spotkać Agnieszkę Borycką, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Gminy Masłów. Można było dowiedzieć się
wszystkiego o atrakacjach naszej gminy, ale
również poczęstować się ciastami z cukierni
Bajaderka Aleksandry Bazak z Brzezinek.
RED
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Pracownie będą doposażone w nowe sprzęty
W Urzędzie Gminy Masłów podpisano jedną z umów na wyposażenie pracowni dydaktycznych i sali gimnastycznej
w szkole w Mąchocicach Kapitulnych.
Już niedługo uczniowie
mu Operacyjnego Wojewódzszkoły w Mąchocicach Kapitultwa Świętokrzyskiego na lata
nych będą mogli korzystać z no2014-2020.
wego wyposażenia w sali gimnaCo ważne w ramach prostycznej i salach dydaktycznych.
jektu szkoła zyska także nowe
Dziś wójt Tomasz Lato w obecsprzęty pracowni dydaktycznych
ności dyrektor szkoły Podstawom. in matematycznej, biologii, fiwej w Mąchocicach Kapitulnych
zyki, chemii, geografii dzięki czeAnety Januchty oraz kierownika
mu uczniowie będą przyswajać
referatu Promocji i Rozwoju
wiedzę w jeszcze lepszych waGminy Masłów Agnieszki Borunkach.Cieszyć mogą się także
ryckiej, podpisał umowę z Momiłośnicy sportu bowiem nowe
niką Kowalczyk - Prezesem Zawyposażenie trafi także do sali
Chwila po podpisaniu umowy. Czas na rozpoczęcie zadania.
rządu oraz Jolantą Stawiarzgimnastycznej- kosze naścienne,
Prokurentem firmy „CEZAS” na
bramki do unihokeja, bieżnia czy
jedno z realizowanych zadań. W pierwszej kolejności sale zostaną platforma do balansowania to tylko jedne z licznych sprzętów jakidoposażone w nowe meble. Wartość to prawie 13 tysięcy złotych. mi doposażona zostania sala do wychowania fizycznego. Ponadto
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infra- w szkole pojawią się także nowe komputery i sprzęty multimedialne.
struktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych”. Projekt współUmowy na kolejne zadania będą podpisywane w najbliżfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego szym czasie. Całkowity koszt doposażenia wyniesie ponad 143 tyw ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szko- siące złotych.
leniowej” oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego PrograKD

Cztery nowe przystanki ustawione
Oczekiwanie na autobus będzie teraz odbywało się
w dużo lepszych warunkach.
Wiaty mają pełnić nie tylko
funkcję typowego schronienia dla
pasażerów, ale mają być również
znakiem rozpoznawczym naszej
gminy. Architekturą nawiązują do
pozostałych przystanków rozmieszczonych po Gminie Masłów. Nowe
perony są przystosowane do lokalizacji w której się znajdują. Firma
zajmująca się małą architekturą
miejską najpierw zdemontowała stare przystanki oraz wybrukowała nawierzchnie. Obecnie zamontowane
są już wszystkie nowe wiaty.
Nowo postawione wiaty wyposażone są w nazwę przystanku, tabliczkę z rozkładem jazdy, ławeczkę
oraz kosz na śmieci. Zamówienie na
montaż nowych wiat przyjęła firma
A2HM Trade Sp. z o.o z Koźmina
Wlkpolskiego. Koszt nowych wiat to
nieco ponad 32 000 zł., sfinansowany z budżetu gminy.
Nowe wiaty będą wykorzystywane przez dojeżdżających do
szkół uczniów, ale również wszystkie osoby podróżujące publicznym transportem. Bardzo prosimy
wszystkich mieszkańców, gości i turystów o szanowanie nowych wiat
przystankowych.
MŁ

Ul. Leśna pętla - Dąbrowa

Ul. Lotnicza – Masłów Pierwszy

Ul. Górna – Mąchocice Kapitulne
Ul. Ks. J. Marszałka – Masłów Pierwszy
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Wybudują chodnik wzdłuż drogi powiatowej
pomiędzy Domaszowicami, a Wolą Kopcową
Jest zielone światło do budowy chodnika w Woli Kopcowej. Umowa oznaczająca początek prac przy budowie została
podpisana w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
		
Oczekiwany i co najważniejsze bardzo potrzebny chodnik powstanie w Woli Kopcowej w kierunku Domaszowic na drodze powiatowej czyli na ul. Kieleckiej od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Umowę na budowę podpisał starosta Mirosław Gębski.
Długość chodnika to około 1295 m, szerokość 2,0 m z lokalnymi zawężeniami chodnik usytuowany po stronie północnej.
Na odcinku około 150 metrów bieżących jest chodnik dwustronny,
obsługujący przystanek autobusowy dla wysiadających.
Zapewni to bezpieczne dojście do Woli Kopcowej. Bezpiecznie będzie również dzięki nowym czterem oznakowanym
przejściom dla pieszych. W projekcie znalazł się również rów odwadniający otwarty przydrożny częściowo umocniony oraz kryty
w rejonie włączenia się do ul. Świętokrzyskiej.
Co ważne chodnik całkowicie mieści się w pasie drogowym,
a jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m.
Chodnik został zaprojektowany z budżetu gminy Masłów
i przekazany do realizacji Powiatowi Kieleckiemu, który jest właścicielem drogi. Zadanie jest dofinansowane z rządowym wspar-

Umowę na budowę podpisał starosta Mirosław Gębski
w towarzystwie wójta Tomasza Lato.

ciem w wysokości 50 %. Druga połowa to kwestia podziału 25 %
na 25 % pomiędzy Powiatem Kieleckim i Gminą Masłów.
WP

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna niemal gotowe
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna
niemal gotowe.
Prace przy budowie nowej siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie są
już na finiszu.
Plac zabaw dla dzieci powstaje tuż
przy szkole i przedszkolu w Masłowie
Pierwszym. W zakresie prac znalazło się
m.in. przygotowanie podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy czy wykonanie
odprowadzenie wody z dachu od strony
hali sportowej do istniejącego rowu. Ponadto od strony przedszkola powstał krótki
chodnik, dzięki któremu dzieci będą mogły swobodnie wchodzić na plac zabaw.
Udogodnieniem będą gumowe obrzeża
wyznaczające strefy bezpieczeństwa oraz
ogrodzenie i ławki.
Dobrą wiadomością jest także to, że
tuż przy placu zabaw dla najmłodszych
powstała również ogrodzona siłownia zewnętrzna dla dorosłych. Zainteresowani
ruchem na świeżym powietrzu będą mogli

Do dyspozycji dzieci będą zjeżdżalnie i mała karuzela.

korzystać z takich urządzeń jak: sztanga, drabinka fitness, biegacz, orbitrek, motyl ściskający, wahadło, wioślarz, kolarz, krzesło, wyciąg górny, ławka stalowa z oparciem + rowerek
wolnostojący z hamulcem. Koszt inwestycji wynosi blisko 160 000,00 zł.
KD

Będzie to doskonałe miejsce zabaw dla najmłodszych mieszkańców.

Dorośli będą mogli skorzystać z siłowni napowietrznej.
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Nowy blask boiska.

Będzie szkolny sportowy kompleks
z prawdziwego zdarzenia
Niebawem boisko przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Mąchocicach Kapitulnych zyska nowy blask, trwają bowiem prace przy
budowie nowego obiektu do gry w siatkówkę.
To dobra wiadomość dla uczniów.
Przy szkole podstawowej w Mąchocicach
Kapitulnych powstanie pełnowymiarowe
boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią
poliuretanową typu EG wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak: cztery
piłkochwyty oraz zestaw demontowalnych
słupków do siatkówki. W ramach inwestycji zostanie także wykonana utwardzona
nawierzchnia z kostki brukowej łącząca już
istniejącą z powstającym boiskiem.
W harmonogramie prac są m.in. położenie podbudowy, ułożenie warstwy stabili-

zującej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, montaż urządzeń (piłkochwytów oraz
słupków), wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej oraz uzupełnienie nawierzchni trawiastej. Przewidywany termin zakończenia
prac to koniec grudnia tego roku. Koszt budowy boiska wynosi prawie 180 tys. złotych.
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury
szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, oś 7 „Sprawne usługi

Prace potrwają do końca tego roku.

publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Dotychczas w ramach projektu dla
potrzeb osób niepełnosprawnych zostały przystosowane łazienki szkolne. Prace
obejmą także budowę podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku szkoły oraz doposażenie pracowni szkolnych
w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu to ponad
pół miliona złotych.
KD

Asystenci pomogą osobom niepełnosprawnym
Gmina Masłów przystąpiła do Programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – „Asystent Osób Niepełnosprawnych” – edycja
2019-2020.
Podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim,
umowę o dofinansowanie w obecności wojewody Zbigniewa Koniusza podpisał wójt Tomasz Lato oraz skarbnik Małgorzata Kumór.
Celem programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej
jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego
wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Umowę z wojewodą Zbigniewem Koniuszem podpisali
wójt Tomasz Lato i skarbnik Małgorzata Kumór.

Do programu przystąpiło 20 gmin w tym nasza i dwa powiaty
z województwa świętokrzyskiego.
Red

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Masłów,
w okresie 2019/2020 prowadzi firma:
F.U.H. „SPAPEX” Piotr Stokowski
ul. Walerego Przyborowskiego 139
25-351 Domaszowice
tel.: 601-545-839
Telefon do Urzędu Gminy w Masłowie - 41-311-00-93 / 882-059-937
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Masłów odpowiada
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KIELCACH
Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować pod następujące nr telefonów:
Informacji o przejezdności dróg powiatowych udzielają dyżurni Obwodów Drogowych.
Drogi powiatowe na terenie naszej gminy należą do Obwodu Drogowego Nr 3 w Stachurze– tel. 41-303-87-77 oraz w dni robocze
w godz. 7.30 do 15.30 - dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach pod numerem telefonu: 41-200-17-48.
Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Masłów odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach
Telefon zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: 41-346-58-40
Obok przedstawiamy mapę z oznaczeniem dróg, które przebiegają przez teren naszej gminy.

Kurier Masłowski
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 Remonty w naszych świetlicach
Zakończyły się prace remontowe w świetlicach
w naszej gminie.
Sprawdźcie, co się zmieniło.
Ciekoty: wymieniono zewnętrzne parapety, w kotłowni położono płytki na
podłodze i na ścianach. Pomalowano
ściany i sufit. Wartość zadania to ponad
8 tys. zł z finansowaniem z funduszu sołeckiego.

Dolina Marczakowa: zmiany polegały na
rozbudowie pomieszczenia kuchennego o
dodatkowe 8 m2. To inwestycja oczekiwana
przez mieszkańców, w związku z tym część
prac sfinansowano z funduszu sołeckiego
(14 tys. zł), reszta pochodziła z budżetu gminy. Całość prac wyniosła 50 tys. zł.

Barcza: wymieniona została podłoga na
korytarzu i w dwóch pomieszczeniach.
Dotąd była ona drewniana, w ramach
zmian wykonano wylewkę i położono płytki. Zostały pomalowane ściany.
Wartość prac wyniosła nieco ponad 16
tys. zł i była finansowana z funduszu sołeckiego.

Ulica Krajobrazowa w przebudowie
Kończą się prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej w Masłowie Drugim, łączącej gminę Masłów z drogą
krajową. Mimo problemów ze zjazdami do posesji inwestycja jest realizowana zgodnie z planami.
remont przepustów pod drogą i zjazdami do posesji, przebudowę skrzyżowania
z drogą gminną 344001T Podwiśniówka Wiśniówka (ul. Panoramiczna w Masłowie
Drugim).
Remont wykonywany jest w ramach
rządowego Programu Rozbudowa Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019. Kilka dni temu inwestycję
doglądali starosta Mirosław Gębski i wójt
Tomasz Lato.
Całość inwestycji wyniesie ponad
4 mln zł, 50 % wydatków będzie pochodzić z budżetu państwa natomiast pozostała część po połowie z budżetów Gminy
Masłów i Powiatu Kieleckiego.

Inwestycję doglądali starosta Mirosław Gębski i wójt Tomasz Lato.

Przebudowa jest realizowana przez Powiat Kielecki na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy, o długości ok. 2 km.
Projekt zakładał położenie nowego dywanika asfaltowego,
budowę chodnika dla pieszych o szerokości dwóch metrów oraz
modernizację rowów odwadniających wraz z umocnieniem elementami betonowymi, ażurowymi, a także profilowanie jednostronnego pobocza, powstanie także przejście dla pieszych z aktywnym znakiem D-6 z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem
solarnym przy szkole podstawowej oraz przeprowadzony zostanie

Część prac przy ul. Krajobrazowej została już wykonana.
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Świętowali Dzień Pracownika Socjalnego
Niezawodna ekipa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowie przyjęła serdeczne
życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Podczas wizyty w GOPS-ie wójt Tomasz Lato dziękował za sumienne i wytrwałe wykonywanie swoich obowiązków
oraz za pomoc dla drugiego człowieka.

- Niezwykle doceniam wykonywaną przez
pracowników socjalnych pracę, która jest
bardzo trudna i wymaga wielu umiejętności
i poświęceń. Aby udzielić właściwej pomocy trzeba umieć dostrzec drugiego człowieka wraz z jego problemami, a jednocześnie
posługiwać się obowiązującymi normami
oraz przepisami prawa, wykazując się przy
tym nie lada wyczuciem i empatią. Jest to
niezwykle trudne i obarczone ogromną

Kierownik Aneta Kułak za życzenia dziękowała
wójtowi Tomaszowi Lato.

Pracownicy GOPS-u na codzień służą pomocą mieszkańców gminy Masłów.

odpowiedzialnością.- mówił wójt Tomasz
Lato. Kierownik GOPS-u - Aneta Kułak podziękowała za życzenia w imieniu wszystkich pracowników, którzy na zakończenie
tego krótkiego spotkania otrzymali od wójta
symboliczne upominki.
KD

To świadek historii naszego sołectwa
Jan Sobecki przez 28 lat był sołtysem Mąchocic Kapitulnych. Mimo zrezygnowania z ubieganie się o kolejną kadencję nie wycofał się z życia społecznego
gminy. Kilka miesięcy temu odnowił krzyż stojący na
skrzyżowaniu ul. Górnej i św. Floriana. - To świadek
historii naszego sołectwa – mówi.

Jan Sobecki odnowił krzyż z własnej inicjatywy.

Krzyż z piaskowca został ufundowany przez młodzież z Mąchocic Kapitulnych wiosną 1939 roku. - Poświęcenie krzyża nastąpiło w ostatnią niedzielę przed wybuchem II wojny światowej.
Przez tyle lat krzyż był świadkiem historii Mąchocic Kapitulnych.
Tu odbywały się uroczystości religijne, śpiewano majówki, tu też
mieszkańcy żegnali swoich bliskich i sąsiadów w ich ostatniej, pogrzebowej drodze – opowiada Jan Sobecki.
Czas spowodował, że krzyż niszczał, a elementy piaskowca
po prostu zaczynały się sypać. - Postanowiłem, że odnowię krzyż.
To świadek historii naszego sołectwa i nasza wizytówka. Pojawiły się propozycje, żeby podmurówkę wykonać inaczej, ale chciałem, żeby nadal był to piaskowiec. Tak też się stało. Odnowieniem
krzyża zajęła się profesjonalna firma odpowiadająca ze renowację
zabytkowych nagrobków. Został on gruntownie odczyszczony.
Gotowy był dokładnie na 4 czerwca tego roku – wspomina pan Jan.
Odnowienie krzyża było doskonałą okazją do zmiany otoczenia wokół niego. Zrezygnowano z ogrodzenia, położono kostkę
brukową. - To wszystko moja inicjatywa i moje pieniądze. Chociaż
czasami mnie pytają, ile pieniędzy dostałem z Unii na ten cel – dodaje z uśmiechem były sołtys.
Dziś z perspektywy czasu bardzo dobrze ocenia swoją działalność jako sołtysa. - Udało mi się zrobić wiele dobrych rzeczy
dla mieszkańców np. działać na rzecz sprowadzenia komunikacji
autobusowej czyli 10-tki łączącej Mąchocice z Kielcami. Razem
budowaliśmy też drogę i rondo – wspomina. Jak zaznacza to, że
nie jest już sołtysem nie oznacza zmniejszenia swojej aktywności.
Nadal uczestniczy w wielu wydarzeniach na terenie gminy i oczywiście śpiewa w Chórze Masłowianie.
WP
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Idealna obywatelska postawa.
Porządkują
groby i miejsca pamięci
To już tradycja związana z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Uczniowie naszych szkół wraz ze swoimi nauczycielami wyruszyli na cmentarze parafialne, by posprzątać groby i miejsca pamięci. - Jest
Uczniowie szkół z gmito bardzo cenna inicjatywa. Kształtuje obywatelską postawę, uczy o naszej
ny Masłów jak co roku
Małej Ojczyźnie, wybitnych postaciach i anonimowych bohaterach, którzy
przed Dniem Wszystbudowali jej historię. Co roku wspieramy naszych uczniów w tych działakich Świętych sprzątali
niach – opowiada wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.
groby i miejsca pamięci
Wybór miejsc nie jest przypadkowy. Harcerze ze szkoły w Masłowie
nierozerwalnie związaposprzątali pomnik oraz teren wokół niego na zboczu Białej Góry w Dąne z naszą historią.
browie. To miejsce związane ze zbrodniami dokonywanymi w czasie
II wojny światowej. Harcerze ze szkół w Brzezinkach i Mąchocicach-Scholasterii, na cmentarzu w Brzezinkach, posprzątali groby bohaterów
walk o wolność i niepodległość Polski. Druhowie ze Scholasterii byli też
na cmentarzu w Leszczynach, gdzie porządkowali miejsce przy tablicy upamiętniającej
Józefę i Wincentego Żeromskich, rodziców Stefana Żeromskiego, patrona swojej szkoły.
Uczniowie szkoły w Mąchocicach Kapitulnych również pojawili się na cmentarzu
w Leszczynach. Posprzątali grób Salomei Skłodowskiej, babki Marii Skłodowskiej-Curie,
patronki szkoły, a uczniowie szkoły w Woli Kopcowej odwiedzili rodzinne groby Państwa
Lenartowiczów oraz grób ks. Józefa Marszałka na cmentarzu w Masłowie.Na każdym
ze sprzątanych miejsc i grobów uczniowie
złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pamięci.
WP

Uczniowie z Masłowa i Woli Kopcowej
odwiedzili grób rodziny Lenartowiczów
na cmentarzu w Masłowie.

Harcerze z Mąchocic-Scholasterii przed tablicą
pamiątkową rodziców Stefana Żeromskiego
na cmentarzu w Leszczynach.

Uczniowie z Mąchocic Kapitulnych przed grobem
babki Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynach.

Harcerze z Masłowa przed pomnikiem
w Dąbrowie.

Harcerze z Brzezinek porządkowali groby żołnierzy
na miejscowym cmentarzu.
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101 lat od odzyskania niepodległości.
Piękne świętowanie w Masłowie!
Bardzo radośnie i uroczyście świętowano w Masłowie 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Ciesząc się z wolności pokazujemy to, co mamy w naszej gminie najlepsze: różnorodność, utalentowanych mieszkańców i przywiązanie do tradycji – mówił wójt Tomasz Lato.

Na finał do pamiątkowego zdjęcia pozowali wszyscy zaangażowani w gminne obchody.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Przemienienia Pańskiego odprawiona przez ks. proboszcza Piotra Motykę
i ks. Adriana Buczkowskiego. Proboszcz w homilii zwracał szczególną uwagę na patriotyzm i jego postrzeganie w teraźniejszości,
przeszłości i przyszłości. Kapłan wiele mówił również o sile modlitwy. Za swoje kazanie został doceniony oklaskami. Uroczystą liturgię śpiewem oprawił Chór Masłowianie pod kierunkiem Michała

Kopcia. Wśród uczestników mszy świętej byli m.in. goście: Henryk
Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, phm. Olga Zawodnik-Purtak, komendantka Hufca ZHP Kielce-Powiat.
Po modlitwie sprzed kościoła ruszył przemarsz do hali sportowej. Poprowadziły go poczty sztandarowe wszystkich jednostek
OSP z gminy Masłów, poczet masłowskiego oddziału PSL oraz SP
im. Jana Pawła II w Masłowie. Widoczni byli również harcerze
z drużyn w Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych.
Uczestników wydarzenia w hali sportowej witali wspólnie
wójt Tomasz Lato wraz z Piotrem Zegadło, przewodniczącym
Rady Gminy, radnymi, sołtysami. W swojej przemowie wójt podkreślał szczególne znaczenie patriotyzmu przytaczając przy tym
rolę bohaterów walczących o niepodległość.
Później już scena należała do artystów z gminy Masłów.
Część artystyczną poprowadził Wojciech Purtak, dyrektor Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, które odpowiadało za organizację wydarzenia. Jako pierwsza wystapiła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta pod batutą Arkadiusza Kasperka. Młodzi muzycy zaprezentowali nową odsłonę swojego patriotycznego repertuaru. Wzbogaco-

Uroczystości rozpoczął wójt Tomasz Lato w towarzystwie Piotra Zegadło,
przewodniczącego Rady Gminy....

...oraz radnych oraz sołtysów, którzy przyjęli zaproszenie na obchody.

Strażacy poprowadzili przemarsz do hali sportowej.
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Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna.

no go m.in. o występy solistek Sylwii Bartkiewicz, Patrycji Dudy.
Młodzieńcza energia i talent to znaki rozpoznawcze orkiestry, co
doskonale udowodnili w czasie koncertu.
Zgodnie z masłowską tradycją nie zabrakło szkolnych występów. W tym roku zaprezentowali się uczniowie z SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, którzy przeprowadzili publiczność przez historyczne koleje prowadzące do wolności. Nad
występem pracowali nauczyciele: Jadwiga Pedrycz, Ewa Staszewska, Daniel Kozłowski.
Na finał z premierowym występem zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna, który od kilku miesięcy działa w „Szklanym Domu” pod kierunkiem choreografek Magdaleny
Tambor i Doroty Stawiarskiej oraz instruktora Grzegorza Mich-

Mszę świętą odprawił
ks. proboszcz Piotr Motyka.

ty. Zespół wystąpił w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego
i zrobił prawdziwą furorę swoim żywiołowym śpiewem i tańcem.
Nic więc dziwnego, że artyści zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.
To jednak nie wszystko. Licznie zgromadzona publiczność
mogła oglądać wystawę „To jest mój rok” z okazji 200. rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki. To wynik współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Masłowie. Co ciekawe wystawę można oglądać w siedzibie biblioteki jeszcze do 22 listopada.
Organizatorzy za pomoc w realizacji wydarzenia dziękują
Związkowi Gór Gmin Świętokrzyskich oraz Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Kielcach.
WP

Czerwone Jagody ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.

Podczas liturgii zaśpiewał Chór Masłowianie.

W uroczystościach wzięło udział wielu mieszkańców.
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To był drugi występ Żeromszczyzny.

Duet Gabriela Durlik i Arkadiusz Kasperek bardzo podobał się publiczności.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Arkadiuszem Kasperkiem,
wójtem Tomaszem Lato i dyrektorem „Szklanego Domu” Wojciechem Purtakiem.

Świętowanie w Wiśniówce
Uroczystość pod pomnikiem i patriotyczne śpiewy w świetlicy.
Druga część świętowania 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
w gminie Masłów, odbyła się w Wiśniówce.
Zgodnie z wieloletnią tradycją mieszkańcy
sołectwa spotkali się przed pomnikiem poświęconym pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wójt Tomasz Lato w swoim przemówieniu nawiązywał do postrzegania patriotyzmu w wielu aspektach. Głos zabrali
również goście: Marek Jończyk z kieleckiej
delegatury Instytutu Pamięci Narodowej
oraz Henryk Milcarz i Mieczysław Gębski,
wiceprzewodniczący Sejmiku. Panowie
zwracali szczególną uwagę na wyjątkowy
patriotyzm mieszkańców Wiśniówki, który
wyróżnia ich od lat.
Po przemówieniach modlitwę odmówił
ks. Leszek Struzik, proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Wiśniówce. Następnie Wojciech Purtak, dyrektor CEiK „Szklany Dom”
w Ciekotach zaprosił delegacje do złożenia
kwiatów pod pomnikiem. Wśród nich byli
wymienieni wcześniej goście, reprezentacja
samorządowców gminy Masłów z wójtem

Delegacje przed pomnikiem.

Tomaszem Lato i Piotrem Zegadło, przewodniczącym Rady Gminy, radnymi i sołtysami,
reprezentacje sołectwa Mąchocice Kapitulne
i gminnych jednostek OSP.
Po uroczystościach wszyscy przenieśli
się do miejscowej świetlicy, gdzie gości witała sołtys Maria Bysiak. Okolicznościowe
wiersze recytowali Jadwiga i Stanisław Wasikowie, Nadia Zapała, Grzegorz Adam-

czyk. Następnie uczestników spotkania do
wspólnego śpiewania zaprosiła grupa Andrzej i Przyjaciele. Publiczności nie trzeba
było długo namawiać i szybko podchwyciła wiązankę patriotycznych przebojów.
Na zakończenie na poczęstunek zaprosiły panie z Klubu Babiniec. Serwowano
m.in. domowe ciasta i grochówkę.
WP
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Brzezinianki nagrały teledysk.
Pokazali go w „Teleexpressie”!
Teledysk ludowej grupy Brzezinianki do piosenki „Gaiczek zielony” odtworzono już w serwisie You Tube ponad
2,5 tysiąca razy. To debiutancki klip zespołu działającego przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w gminie Masłów.

Kadr z teledysku „Gaiczek zielony”.

Jest już premierowy teledysk, który nagrały Brzezinianki.
– Zdecydowaliśmy się na nagranie teledysku do tradycyjnej piosenki „Gaiczek zielony”. Wcześniej oczywiście grupa gościła w studiu nagraniowym, gdzie po raz pierwszy stanęła przed profesjonalnymi mikrofonami i zmierzyła się z zarejestrowaniem piosenki
– opowiada Michał Kopeć, instruktor pracujący z Brzeziniankami,
a jednocześnie autor aranżacji i harmonii nowej wersji „Gaiczka
zielonego”. - Ogromne podziękowania należą się Bogusławowi
Polakowi ze Studio Koliber u którego nastąpiła rejestracja śladów,
Michałowi Ściwiarskiemu, wybitnemu specjaliście, który nadał
brzmieniu ostateczny kształt, całej ekipie Rakoczy Film za nagranie i zmontowanie teledysku, Emilii Głobińskiej za ślicznie zagraną
partie skrzypiec i wszystkim życzliwym ludziom, którzy mieli swój
udział w powstaniu tego klipu – dodaje Michał.
Brzezinianki w swoim repertuarze mają piosenki ludowe,
również inspirowane folklorem Gór Świętokrzyskich. Nic więc
dziwnego, że zdjęcia do teledysku zostały zrealizowane w plene-

Do Ciekot, gdzie powstał teledysk przyjechała redaktor Monika Gałązka,
by porozmawiać z zespołem.

rach gminy Masłów m.in. nad malowniczym stawem w Ciekotach
na terenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. – Zachęcam do obejrzenia teledysku, który jest świetną wizytówką gminy
Masłów. Pokazuje nasz największy potencjał: talent i inicjatywy
naszych mieszkańców, wiernych ludowej kulturze oraz piękno Żeromszczyzny i naszych plenerów – mówi wójt Tomasz Lato.
Teledysk w ciągu tygodnia odtworzono w serwisie You Tube
już ponad tysiąc razy. Obecnie ma już 2,5 odsłon. Wideo spotkało
się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Fragment
„Gaiczku zielonego” można było zobaczyć nawet w „Telexpressie”
w TVP1 oraz w TVP Info w „Wiadomościach rolniczych”. - Cieszymy się z takiego zainteresowania naszym teledyskiem. Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości, że się podoba. To nas zachęca
do jeszcze większej pracy nad naszych repertuarem – mówi Teresa
Sokołowska z Brzezinianek.
WP

Wideo promowano na antenach TVP.
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Pomaganie jest fajne!
Oddawali krew dla potrzebujących
Prawie 18 litrów krwi oddali mieszkańcy Mąchocic
Kapitulnych i sąsiednich miejscowości, którzy odpowiedzieli na apel szpitali i przybyli na zorganizowaną przez sołtysa Mirosława Kuzkę i radnego Mateusza
Fąfarę akcję zbiórki krwi.
To już druga tegoroczna akcja, która odbyła się w Centrum
MDP w Mąchocicach Kapitulnych.
- Pierwsza zbiórka odbyła się na początku sierpnia. Udało
nam się wtedy zebrać 11 litrów krwi, dziś poprawiliśmy wynik.
W tym roku odbyły się dwie akcje, podczas których udało się zebrać
W naszą akcję włączyło się 47 osób z czego, aż 39 oddało krew
blisko 30 litrów krwi.
i udało się zabrać 17,5 litra krwi – mówi sołtys Mirosław Kuzka.
- Jest to również okazja do integracji
oni są tu najważniejsi. - Miło spędzamy niedzielnaszych mieszkańców. Nasze żony i panie
WARTO ZAPAMIĘTAĆ ne przedpołudnie, pomagamy potrzebującym
z Rady Sołeckiej pieką na tę okazję ciasta, zai rozmawiamy o wszystkim, co dotyczy naszego
TĘ DATĘ!
pewniamy kawę, herbatę i napoje, a dla najsołectwa. Pragnę serdecznie podziękować każKolejna zbiórka krwi w Mąchomłodszych, którzy pojawiają się w naszej jeddemu, kto pojawił się dziś w naszej jednostce –
nostce mamy cukierki. Jest okazja do rozmowy cicach Kapitulnych zaplanowana
mówi Sołtys.
i do zacieśniania więzi, przy okazji pomagania
- W tym roku odbyły się dwie akcje, podczas
jest na 1 marca 2020 roku.
innym ludziom – dodaje radny Mateusz Fąfara.
których udało się zebrać blisko 30 litrów krwi.
Organizatorzy już teraz gorąco
Jest to wspólna inicjatywa sołtysa i radnePlanujemy organizować je cyklicznie. Pomagana nią zapraszają i liczą
go ale ogromnie w działaniach wspierają ich
nie jest fajne – podsumowuje radny Fąfara. - Jena poprawienie rekordu.
druhowie z miejscowej jednostki OSP. Zapewstem wdzięczny i pełen podziwu dla organizatoniają odpowiednie zaplecze dla lekarza i pielęgniarek i co najważ- rów i uczestników akcji. W ten sposób możemy pomagać innym
niejsze oddają krew. Szczególne podziękowania należą się jednak oddając część siebie- mówi wójt Tomasz Lato.
wszystkim, którzy przychodzą, by podzielić się częścią siebie. To
.
RED

Jako pierwszy krew oddał jeden z inicjatorów akcji sołtys Mirosław Kuzka.

Chęć pomagania i uśmiech to klucz powodzenia tej akcji.

Senioralne Andrzejki

Pamiątkowa fotka uczestników spotkania.

O zabawę zadbał Krzysztof Kis Kisiała.

Seniorzy z gminy Masłów bawili się w „Szklanym Domu” na Andrzejkach Senioralnych.
O oprawę wydarzenia zadbał Krzysztof Kis Kisiała, lubiany wokalista z Woli Kopcowej, uczestnik muzycznych programów telewizyjnych m.in. „Szansy na sukces” i „Śpiewajmy razem. All together now”. Spotkanie otworzyli wójt Tomasz Lato, dyrektor Wojciech
Purtak wraz z Zofią Kowalczewską, prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Tradycji. Później przyszedł już czas na taneczną zabawę,
ale również andrzejkowe wróżby!
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Dzieci rozpoczęły świąteczny sezon w „Szklanym Domu”
Wielkie zainteresowanie towarzyszyło mikołajkowej
zabawie w Ciekotach.
Na zaproszenie odpowiedziało mnóstwo dzieci z gminy Masłów od najmłodszych do tych już starszych. Na wszystkich czekała dwugodzinna zabawa taneczna w rytm zarówno świątecznych
przebojów jak i znanych piosenek do tańca. Spotkanie rozpoczął
występ Formacji Tanecznej Tup Tup Dance działającej w „Szklanym Domu”. Później był już czas na animacje i zabawy. Bardzo

dużo dzieciaków pojawiło się na zabawie w świątecznych przebraniach np. w strojach śnieżynek, mikołajek czy elfów. Na wszystkie
dzieciaki czekał zdrowy poczęstunek złożony z owoców. W nowym roku zaprosimy na wielki bal karnawałowy z profesjonalnymi animatorami i oczywiście Mikołajem. Termin znajdziecie
już wkrótce na www.szklanydom.maslow.pl. Wcześniej, bo już
26 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 - 17.00 na zabawę karnawałową zaprasza Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie.
WP

Mikołaj rozdawał paczki pełne słodyczy
Mikołajki w gminnych świetlicach w Dolinie Marczakowej i Wiśniówce to już tradycja, którą wspiera Kopalnia Eurovia
z Wiśniówki. W pierwszą grudniową niedzielę najmłodsi mieszkańcy obu sołectw mogli cieszyć się z nadchodzącego
Bożego Narodzenia, spotkać się z Mikołajem i oczywiście odebrać prezent.
W Dolinie dzieciaki obejrzały świąteczne przedstawienie,
a w Wisniówce wzięły udział w zabawie tanecznej. Nad sprawnym
przebiegiem wydarzeń czuwali profesjonalni animatorzy. Na finał
każde dziecko otrzymało prezent wypełniony słodyczami. Nie zabrakło oczywiście wspaniałej atmosfery oraz pamiątkowych zdjęć
z Mikołajem.
W obu świetlicach Mikołajowi towarzyszyli pomocnicy: wójt
Tomasz Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy, radny
Janusz Obara, Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”. Mi-

Dzieciaki i goście pozowali z Mikołajem w Dolinie Marczakowej.

Pamiątkowa fotka z Mikołajem i pomocnikami w Wiśniówce.

kołajowi w przygotowaniu wydarzeń pomagały opiekunki świetlic
Anna Karyś i Wioletta Domagała. Na wszystkich uczestników spotkań czekały pyszne domowe ciasta upieczone przez miejscowe
gospodynie.
Zakup paczek był możliwy dzięki wsparciu kopalni Eurovia
z Wiśniówki i zaangażowaniu Janusza Obary, radnego i sołtysa
Doliny Marczakowej oraz Marii Bysiak, sołtys Wiśniówki, która do
współpracy zachęciła sponsorów. Byli wśród nich: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, senator Jacek Włosowicz,
Lodziarnia Bosko, Kielce – Rynek – Grażyna Mazur, sklep odzieżowy Modus w Kielcach – Kamil Kumor, Elbudex – Sławomir Krawczyk, sklep ABC w Wiśniówce - Michał Bugajski, Osiedlowy Klub
Babiniec.
WP
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Z Dworku Żeromskich (23)

MECHERZYŃSCY
Wśród ciekockich portretów rodzinnych, prezentowanych w pokoju jadalno-gościnnym dworku, zwraca uwagę barwny, wykonany na płótnie wizerunek Heleny z Żeromskich Mecherzyńskiej
autorstwa znanego krakowskiego malarza Józefa Brodowskiego.
Dziewiętnastowieczny oryginał na szczęście zachował się w zbiorach prywatnych; udostępniono mi go
przed laty do zreprodukowania w kolorach
w książce „Rodzina Stefana Żeromskiego
w Świętokrzyskiem”. Gdy przystąpiłam do
urządzania dworku – stało się oczywiste, że
portret seniorki rodu, ciotki Wincentego Żeromskiego, umieszczę we wnętrzu.
Była najstarszym dzieckiem Jana i Róży Żeromskich – pradziadów pisarza. Urodzona
– według Stanisława Piołun-Noyszewskiego
– na Litwie w 1775 roku, dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Drzewicy, Przysusze, Brzeziu k. Wodzisławia, a następnie
w Krakowie, gdzie w 1798 roku poślubiła za
zgodą ojca (matka już nie żyła) Mateusza
Mecherzyńskiego herbu Nowina, związanego z kręgami inteligencji miasta, nauczyciela filozofii i prawa, profesora II klasy
i prefekta Drukarni Akademickiej, a także
kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Małżonkowie zamieszkali w domu przy ul. Wiślnej (ówczesny
numer 274), posiadali też folwarczek pod Krakowem w bliskości
Michałowic (prawdopodobnie tam mieszkał młody Wincenty Żeromski, pracując w Komorze Celnej Michałowice).
Helena urodziła i wychowała pięcioro dzieci: Hieronima (uczestnika Powstania Listopadowego), Karola (o którym więcej
za chwilę), Julię (później Brzezińską), Sewerynę (później Schmidtową) i Emilię (niezamężną).
Była kobietą piękną, roztropną i bardzo energiczną. Doceniała znaczenie nauki i kultury. Kształciła synów i córki. Dom Mecherzyńskich, ich
salon odwiedzali wybitni ludzie tamtego czasu: naukowcy, pisarze, malarze, weterani
walk narodowowyzwoleńczych. Utrzymywała żywe kontakty z braćmi: Józefem (dziadkiem Stefana Żeromskiego), Antonim i Kajetanem (czego ślady odnalazłam w zapisach
parafialnych przy aktach chrztów, ślubów,
zgonów, w protokołach rad familijnych, umowach, listach, kwitach – udostępnionych mi
w archiwum domowym rodu Schmidtów).
Po śmierci męża Mateusza (zmarł 19 listopada 1815 r.), wdowa wniosła w lutym 1816 roku
prośbę do władz Uniwersytetu i uzyskała zgodę
na dzierżawę Drukarni Akademickiej, którą prowadziła przez dwadzieścia dwa lata. Wydawała prace
Jerzego Samuela Bandtkiego, Alojzego Estreichera, Jędrzeja
Śniadeckiego, Karola Mecherzyńskiego, poszyty „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, „Roczniki Towarzystwa Dobroczynności”,
periodyki: „Rozmaitości Naukowe”, „Tygodnik Krakowski”, „Kurier Krakowski” i inne. Napotykała na liczne trudności związane ze stanem finansów prowadzonej manufaktury. Zarobek
z druku i rozpowszechniania prac naukowych (podobnie jest
i dziś – niestety!) był znikomy. Władze poważnej uczelni bardzo

niechętnie patrzyły na wydawanie akcydensów, zbiorów pieśni
weselnych, modlitewników, kalendarzy, a nawet podręczników
szkolnych, które dzierżawczyni firmowała jako „Typografia Akademicka Heleny Mecherzyńskiej”. Trzeba było wiele sprytu, uroku osobistego a często i protekcji, by drukować także to, za co
klient szybko płacił.
Ostatnie lata życia spędziła pod opieką najmłodszej swej córki Emilii. Zmarła 3 sierpnia 1847 roku w Krakowie (akt zgonu znalazłam w Liber mortuorum parafii Świętego
Mikołaja). Pochowana została na Rakowicach w dobrze zachowanym (ostatnio odnowionym) grobowcu rodzinnym.
Poniżej portretu Heleny mamy w ciekockim
dworku wizerunek jej sławnego w kręgach
filologów i historyków syna Karola. Jest to
konterfekt autorstwa Henryka Pillatiego
w owalnej, ciemnej drewnianej ramie. Karol
Mecherzyński to według genealogicznego
drzewa wuj Stefana Żeromskiego. Związany całe życie z Krakowem, po studiach jako
nauczyciel gimnazjalny, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, redaktor
„Rocznika” tego Towarzystwa. Współpracował z wieloma czasopismami naukowymi,
gdzie zamieszczał artykuły i rozprawy z zakresu historii i teorii
literatury oraz języka. W latach 1849-71 wykładał literaturę polską w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu w 1855 roku uzyskał tytuł
profesora zwyczajnego. Był członkiem – założycielem Akademii
Umiejętności i pierwszym dyrektorem jej Wydziału Filologicznego. Opublikował jako druki zwarte „Historię języka łacińskiego w Polsce” (Kraków 1833), trzytomową „Historię
wymowy w Polsce” (Kraków 1856-60), pięciotomowy
przekład „Dziejów Polski Jana Długosza” (Kraków
1867-70), podręcznik „Stylistyka czyli nauka
obejmująca prawidła dobrego pisania” (Kraków 1870), który (co pragnę podkreślić) nauczyciel Stefana Żeromskiego – Antoni Gustaw Bem polecał do czytania i stosowania
w praktyce swoim zdolniejszym uczniom.
Profesor Karol Mecherzyński zmarł 9 sierpnia 1881 roku. Pochowany na Cmentarzu
Rakowickim.
Myślę, że młody Stefan Żeromski nie poznał
wuja Karola osobiście, ale od swego ojca
i ciotki Józefaty Saskiej, zarówno o Helenie Mecherzyńskiej, jak i jej synu – profesorze, z pewnością słyszał. Czytał jego prace. A fakt, że ktoś
pisze i publikuje naukowe księgi, posiada uniwersyteckie tytuły, jest znanym autorytetem – dodawało
(i niewątpliwie do dziś dodaje) splendoru całej familii.
I jeszcze refleksja: gdy w telewizji oglądałam z zaciekawieniem serial „Korona królów”, myślałam o czasach Kazimierza
Wielkiego przedstawionych w „Historiae Polonicae” przez Jana
Długosza, ale też o przetłumaczeniu tego cennego dzieła z łaciny (znanej tylko wybrańcom) na szlachetną polszczyznę. Uśmiechałam się z szacunkiem pomna, że uczynił to światły wuj naszego pisarza – Karol Mecherzyński.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Złote i Diamentowe Gody
pełne dobrych życzeń i wzruszeń
Serdeczne życzenia płynęły ze sceny „Szklanego Domu” podczas wyjątkowego spotkania. 17 par z gminy Masłów
obchodziło Złote Gody, a dwie Diamentowe Gody. Ogromne brawa, ale też szczery śmiech wzbudziła premiera filmu
dokumentalnego zrealizowanego z udziałem jubilatów.
Jak co roku jesienią w gminie Masłów świętują małżonkowie,
którzy przeżyli ze sobą 50 i więcej lat. Świętowanie rozpoczęła
msza święta w kościele Przemienienia Pańskiego w Masłowie. Liturgię sprawował ks. proboszcz Piotr Motyka, a okolicznościową
homilię wygłosił ks. Adrian Buczkowski. W słowach skierowanych
do jubilatów skupiał uwagę na rolę pracy w ich życiu w odniesieniu do wielu aspektów. Ważnym punktem było odnowienie przez
jubilatów przyrzeczeń małżeńskich. Msza święta miała swój wyjątkowy wymiar dzięki oprawie muzycznej przez Chór Masłowianie.
Po zakończeniu modlitwy pary zostały zaproszone do tradycyjnego
już pamiątkowego zdjęcia z kapłanami.

Złote Gody obchodzi w tym roku 17 par: Aniela i Wła-

dysław Borek, Helena i Teodor Borowiec, Jadwiga i Jerzy
Chojnaccy, Anna i Janusz Cieślińscy, Helena i Mieczysław
Januchta, Helena i Edward Kołodziej, Maria i Stefan Majcherczyk, Helena i Władysław Pedrycz, Janina i Józef Pedrycz, Halina i Józef Różyc, Anna i Sebastian Rutkiewicz,
Wanda i Marian Skrok, Maria i Stanisław Sobierajscy, Helena i Stanisław Stachura, Ewa i Ireneusz Stefańscy, Wanda
i Stanisław Telka, Maria i Tadeusz Zacharscy. Szczególnie
uhonorowano dwie pary obchodzące Diamentowe Gody
(60 lat). Aniela i Stefan Gołąbek oraz Irena i Marian Kobus
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Do wszystkich par trafiły
m.in. kwiaty i ciepłe koce na zimowe wieczory.

Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Tu wszystkich wspólnie witali prowadząca wydarzenia Joanna Radek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie oraz wójt Tomasz Lato i przedstawiciele
Rady Gminy: przewodniczący Piotr Zegadło i wiceprzewodniczący Andrzej Pedrycz. Wójt w słowach skierowanych do jubilatów

Wójt Tomasz Lato gratulował wszystkim jubilatom. Aniela i Stefan
Gołąbkowie obchodzący Diamentowe Gody cieszyli się z wyróżnienia
okolicznościowym dyplomem.

Tradycyjne już zdjęcie przez ołtarzem masłowskiego kościoła wszystkich
jubilatów oraz zaproszonych gości.

Odznaczeni pozowali do zdjęcia na scenie „Szklanego Domu”.
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podkreślał szczególną więź łączącą małżonków, o którą w dzisiejszych czasach bardzo trudno. Składając życzenia mówił o miłośći,
szacunku i zaufaniu budujących nie tylko pozytywne relacje, ale
i trwałe wartości rodzinne przechodzące na kolejne pokolenia.
Głównym punktem było odznaczenie jubilatów obchodzących Złote Gody specjalnymi Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Dekorował nimi wójt
Tomasz Lato w asyście przewodniczącego Piotra Zegadło, wiceprzewodniczącego Andrzeja Pedrycza, skarbnik Małgorzaty Kumór, sekretarza Zbigniewa Zagdańskiego.
W części artystycznej na scenie wystąpiły dwa zespoły ludowe: Domaszowianki i Kopcowianki, które dały wspaniały popis
swoich umiejętności zachęcając publiczność do wspólnego nucenia. Zgodnie z przewidywaniami hitem okazał się pokaz filmu
dokumentalnego przygotowanego przez Anetę Januchtę, dyrektor
SP w Mąchocicach Kapitulnych i nauczyciela Daniela Kozłowskiego. Głównymi bohaterami byli oczywiście jubilaci opowiadający
o wspólnym życiu i wspominający m.in. ślub czy pierwsze spotkania. Ich szczerość i naturalność wywoływała serdeczny śmiech
i gromkie brawa. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali
zaproszeni na poczęstunek.
WP

Na scenie Domaszowianki.



Zaśpiewały Kopcowianki.

Podczas mszy świętej zaśpiewał Chór Masłowianie.

O świętokrzyskich smakach

Wiele działo się w świetlicy w Dąbrowie. Panie z zespołu Dąbrowianki gościły grupę z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Opolu Lubelskim.
Goście przyjechali, by uczestniczyć w warsztatach kulinarnych i spróbować świętokrzyskich smaków. Dąbrowianki zdradziły swoje przepisy na popisowe dania i oczywiście przygotowały je odpowiadając na wszystkie pytania gości. Serwowano
m.in. flaki wołowe z kaszą jaglaną, prazoki z grzybami, świeżo

Centrum wydarzeń była kuchnia!

wypieczony chleb ze swojskim smalcem, paszteciki, ciasteczka
dyniowe, ciasto marchewkowe, jabłecznik. Gościem spotkania
był Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
RED

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.
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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 syste-

matycznemu 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
cz. II (ciąg dalszy z poprzedniego „Kuriera Masłowskiego”
W badaniach archeologicznych prowadzonych w 1909 roku
Lenartowiczowi czynnie towarzyszył dyrektor muzeum Tadeusz
Włoszek. Jeden z odkrytych wówczas pochówków dla potrzeb
ekspozycji muzealnej został dokładnie zrekonstruowany. Był to
grób szkieletowy w prostokątnej obstawie kamiennej, wyposażony w 3 duże naczynia ceramiczne, liczne muszelki, paciorki
bursztynowe oraz 3 krzemienne ostrza. W 1910 roku Lenartowicz
poznał warszawskiego przemysłowca Erazma Majewskiego, który był również zapalonym archeologiem i miał własne, prywatne
muzeum. Wiedząc o znaleziskach w Złotej pragnął zdobyć okazy
cmentarzyska z tej miejscowości. Według wskazówek Majewskiego, Zdzisław Lenartowicz zastosował bardziej nowoczesną metodę
prowadzenia badań terenowych. Polegało to na sporządzaniu dokumentacji rysunkowej i opisowej wszystkich pochówków wyposażenia grobowego. Wydobyte tam znaleziska i zakupione przez
Majewskiego, określone zostały przez specjalistów archeologii jako
groby wczesnej fazy neolitu. Również kolejne wykopaliska w Złotej z pochówków szkieletowych, określano jako groby neolityczne.
Oprócz grobów szkieletowych Lenartowicz natrafiał w Złotej na
jamy mieszkalne, które nazywał siedliskami przedhistorycznymi
lub grobami jamowymi. Zawartość tych stanowisk została opisana
przez Lenartowicza.

Wapiennik w Kadzielni. (1903 r.)

Rozszerzając swoje zainteresowania archeologiczne Zdzisław
Lenartowicz podjął także badania
powierzchniowe oraz wykopaliskowe w innych miejscowościach
guberni kieleckiej i radomskiej. I tak
w 1910 roku prowadził prace w
Koprzywnicy i Czechowie (powiat
pińczowski), zaś k/Wąchocka prowadził eksplorację grobów z cmentarzyska okresu lateńskiego.
Szczególnym
przedsięwzięciem było przeprowadzenie prac
w Ludwikowie k/Łopuszna. W 1913
Portret woźnego Akademii
roku przebadał tam cmentarzysko Monachijskiej (10.05.1890 r.
ciałopalne, gdzie odnalazł ponad z podpisem Z. Lenartowicza).
60 grobów popielcowych. Zawierały one przepalone szczątki ludzkie umieszczone w układzie anatomicznym, a naczynia pełniące funkcje popielnic były różnych
rozmiarów. W popielnicach tych znajdowały się też elementy wyposażenia w postaci ozdób wykonanych z brązowego drutu, jak np.
szpila z łabędzią szyją. Cmentarzysko to określone zostało na okres
kultury łużyckiej. Część spośród zabytków odkrytych w Ludwikowie
przekazane zostały przez odkrywcę do Muzeum PTK w Kielcach
i datowane były na epokę brązu. W 1917 roku Lenartowicz podjął
prace wykopaliskowe we wsi Piotrowice (powiat opatowski), gdzie
też odnalazł kilkanaście popielnic z wyposażeniem naczyń ceramicznych. W latach następnych kontynuował tam swoje prace. Wykopane zabytki przetrzymywał początkowo we własnych zbiorach
w Złotej, a z chwilą utworzenia w 1921 roku Muzeum PTK w Sandomierzu, również z jego inicjatywy, znaczną część zbiorów przekazał
do tego muzeum wraz z okazami badań w Koprzywnicy.
Podejmując współpracę z PTK Zdzisław Lenartowicz nawiązał współpracę z innymi działaczami tego Towarzystwa, a zwłaszcza z Józefem Milicerem, również malarzem z wykształcenia
i z podobnymi zamiłowaniami do archeologii. Z nim to w 1913
roku prowadził wspólnie badania w Święcanach, Węgrach Szlacheckich i Gorzyczanach (powiat sandomierski). Część wydobytych tam zabytków również przekazano do zbiorów Muzeum PTK
w Kielcach.
Już po zakończeniu I wojny światowej Lenartowicz kontynuował badania prowadzone wcześniej w Złotej oraz w 1919 roku
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podjął jako pierwszy prace na wzgórzu Gawroniec k/Ćmielowa.
Odnalazł tam osadę neolityczną kultury pucharów lejkowatych,
która miała ścisłe związki z kopalnią krzemienia pasiastego na obszarze tzw. Krzemionek k/Ostrowca Św.
Zdzisław Lenartowicz mieszkając przez szereg lat w domu
swojej rodziny w Złotej miał poniekąd szczęście przebywać w okolicy, która charakteryzowała się bardzo bogatymi pozostałościami
osadnictwa z epok pradziejowych i obfitowała w znaleziska. Zwróciły one uwagę świata nauki na wielokulturowe stanowiska archeologiczne. Choć sam Lenartowicz publikował raczej mało (ogłosił
artykuły sprawozdawcze ze swoich badań w Pamiętniku Fizjograficznym w 1917 roku i Przeglądzie Archeologicznym 1920/21), to
jednak kontakty z fachowcami i bardziej doświadczonymi archeologami, a także dokonywane przez niego szczególnie ciekawe
odczyty przyczyniły się w dużej mierze do poznania pradziejów
wschodnich rejonów Ziemi Świętokrzyskiej.
Po 1921 roku władze zabroniły prowadzenia poszukiwań
archeologicznych przez amatorów. Ówczesny konserwator wojewódzki Jerzy Remer, który nie lubił Zdzisława Lenartowicza z racji,
że ten kpił sobie z wielkości urzędowych, zawarł w Wiadomościach Archeologicznych t. VI z 1921 roku imienną notatkę zabraniającą mu wykopalisk pod sankcją karną.
Już jako samotnik (rozwiedziony) i człowiek w podeszłym
wieku Zdzisław Lenartowicz zamieszkał na stałe w Woli Kopcowej
u bratanka Antoniego Lenartowicza. W wolnych chwilach zajmował się tam rzemiosłem artystycznym. Wykonywał np. misternie
inkrustowane puzderka, szkatuły, kasetki i inne drobiazgi, którymi
obdarowywał swoich bliskich i znajomych. W pracach tych podobno był również uzdolniony.

Pobyt Zdzisława Lenartowicza w Woli Kopcowej w początkach okupacji hitlerowskiej tak wspominał Jerzy Kotliński: Znalazłem się w Woli Kopcowej u pana Antoniego Lenartowicza, dobrze
znajomego jeszcze sprzed wojny, przyjaciela mojego ojca. Majątek
w Woli Kopcowej był wyjątkowo ubogim zaściankiem szlacheckim. Tutaj wiele swoich chwil spędzał również pan Zdzisław Lenartowicz, jeden z ulubionych uczniów Jana Matejki, a którego ja
nazywałem zawsze wujem. Pan Zdzisław Lenartowicz po studiach
w Monachium nie kontynuował swojego wyuczonego zawodu
artysty i zajmował się wszystkim, tylko nie malarstwem. Preparował namiętnie ptaki i drobne zwierzęta, wybielał ich kości i składał
szkielety. Hodował także różne rośliny w tym produkował pomidory ogromnych rozmiarów. Wszyscy ubolewali nad tym, że tak
się marnuje wielki talent. A pan Zdzisław nic sobie z tego nie robił
i zawsze podśpiewywał tę samą piosenkę, a mianowicie:
Poszła baba do farosa
przewielebnie zmartwiona.
Powiedz ty mi mój farosie,
Czy ja będę zbawiona?
Zajrzał babie do paszczęki,
baba zębów nie miała.
A idźże ty głupia babo,
czymże byś tam zgrzytała.
Zdzisław Lenartowicz zmarł 14 kwietnia 1940 roku w Woli
Kopcowej. Pochowany został w grobowcu rodziny Lenartowiczów
w Masłowie.
Janusz Lenartowicz

Komplet publiczności oklaskiwał premierę
„Dziadów cz.II” w Szklanym Domu
Z legendarnym już arcydziełem polskiej literatury
zmierzyli się członkowie zespołu Lubrzanka.
Na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach odbyła się premiera spektaklu „Dziady cz. II”. Próby trwały
już od kilku tygodni pod kierunkiem instruktora Michała Kopcia,
a na ich finiszu do zespołu Lubrzanka dołączył Marcin Brykczyński, aktor przez wiele lat związany ze sceną Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Jak to w przypadku Lubrzanki bywa w czasie przygotowań
panowała niezwykle serdeczna, ale też twórcza atmosfera. – To
powrót zespołu do korzeni, bo w historii jego działalności teatr odgrywał ważną rolę. Wybór tekstu nie był przypadkowy, bo chcieliśmy przypomnieć zapomniane już obrzędy, które znakomicie
opisał wieszcz Adam Mickiewicz – mówi instruktor Michał Kopeć.
W niedzielny wieczór sala widowiskowa „Szklanego Domu” wypełniła się do ostatniego miejsca. Chętnych do obejrzenia przedstawienia nie wystraszył nawet ulewny deszcz!

Premierę obejrzał komplet publiczności.

Grupa Lubrzanka została nagrodzona głośnymi brawami.

Wśród publiczności obecni byli m.in. senator Krzysztof Słoń,
wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy
wraz z wiceprzewodniczącym Ryszardem Szymczuchem i radnymi Ryszardem Filipowiczem, Mateuszem Fąfarą, Wojciechem
Habą. Wszyscy z wielkim skupieniem obejrzeli widowisko zaserwowane przez Lubrzankę. – Początkowo nie byliśmy pewni, ale
z każdą próbą było lepiej. Myślę, że efekt finalny jest bardzo ciekawy, tym bardziej że to nasza próba przywołania tego wyjątkowego
tekstu – mówi Zofia Kowalczewska, kierowniczka Lubrzanki. Premiera została przyjęta przez widzów owacyjnie.
Na cały efekt złożyło się nie tylko aktorskie przygotowanie,
ale również scenografia potęgowana półmrokiem oraz tlącymi
się lampionami. Wielkie brawa otrzymał Jarosław Stachura , który wcielił się w główną rolę Guślarza. Spektakl zaprezentowano
ponownie dla młodzieży. Na bis obejrzeli go uczniowie klas siódmych i ósmych szkół z terenu gminy Masłów. Lubrzanka nie poprzestaje jednak na sukcesie „Dziadów cz. II”. Grupa zaczyna już
planować kolejne teatralne przedsięwzięcie.
WP
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Kurier Masłowski

10 drużyn rywalizowało w turnieju mikołajkowym
Drużyna Volturi Piotrów Mistrzem Turnieju Mikołajkowego o Puchar Wójta Gminy Masłów w piłce nożnej
halowej. Na kolejnych trzech pozycjach drużyny masłowskie.
Do historii przeszedł już Turniej Mikołajkowy o Puchar Wójta Gminy Masłów w piłce nożnej halowej. Do zawodów stanęło
10 drużyn: z Górna, Kielc, Piotrowa i Masłowa tj. około 100 zawodników. Rozgrywki trwały dwa dni w hali sportowej w Masłowie.
Sobotnie spotkania otworzyły drzwi do miejsc pucharowych
czterem drużynom: Hotel Przedwiośnie, Volturi Piotrów, Taktycznie Mocni i Hydras. Szczególnie zacięty był pierwszy niedzielny
półfinał w którym zmierzyły się drużyny Hydras i Taktycznie Mocni. Po pełnym emocji pojedynku zwyciężyła drużyna z Domaszowic, co było przepustką do walki o finał.
Niestety w finałowym spotkaniu uległa nie pokonanej drużynie Volturi Piotrów i zdobyła drugie miejsce w Turnieju. Trzecie miejsce powędrowało do Taktycznie Mocnych, natomiast na
czwartym rozgrywki turniejowe zakończył Hotel Przedwiośnie.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju bezkonkurencyjnie okazał się
Michał Cedro grający w barwach Hydrasa. Królem strzelców z ilością 13 bramek został zawodnik Volturi Mateusz Partyka. Tytuł
najlepszego bramkarza powędrował także do drużyny z Piotrowa
Kacpra Piątka młodego, obiecującego zawodnika.

Rywalizacja była zacięta.

Nagrody i dyplomy wręczali wójt Tomasz Lato, przewodniczący
Piotr Zegadło i Marzena Biskupska ze „Szklanego Domu”.

O prawidłowy przebieg dwóch dni rozgrywek piłkarskich
dbali sędziowie zrzeszeni w Kolegium Sędziów Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej: Krzysztof Piekarski, Daniel Detka, Damian
Niebudek i Marek Cedro. Nad bezpieczeństwem zawodników
czuwała firma Enduro Med.
Wójt gminy Masłów Tomasz Lato wraz z przewodniczącym
Piotrem Zegadło wręczając puchary i nagrody serdecznie dziękowali zawodnikom za udział i zapraszali na następne wydarzenia
sportowe odbywające się na terenie naszej gminy.
Szczególnie podziękowania za pomoc w przygotowaniu
i prawidłowym przebiegu rozgrywek kierujemy do Marka Cedro
i Karola Janickiego. Za gościnę dziękujemy dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Masłowie Marcinowi Gawronowi. Kibiców zapraszamy na kolejne sportowe potyczki w następnym roku.
MB

Pamiątkowe zdjęcie na finał turnieju.

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

