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Nowa droga dojazdowa do pól
powstała w Woli Kopcowej
Zakończyła się budowa ulicy Polnej w Woli Kopcowej. Wszystkie prace
związane z jej budową odbywały się zgodnie z planem, droga jest już gotowa do użytkowania.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
W nowy 2020 rok weszliśmy pełni optymizmu i wiary w realizację zadań
ważnych dla rozwoju naszej gminy. Wraz
z radnymi staramy się sukcesywnie realizować inwestycje oczekiwane przez Państwa.
Jednogłośnie uchwalony został budżet naszej
gminy na bieżący rok. O szczegółach przeczytacie na kolejnych stronach tego wydania
„Kuriera Masłowskiego”.
Dobrą wiadomością na początek roku
jest informacja o podpisaniu umowy na budowę dwóch nowych pompowni ścieków,
które realizować będą Wodociągi Kieleckie.
To inwestycja opiewająca na blisko 5 milionów złotych.
Ostatnie tygodnie były czasem finalizacji budowy boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych oraz uruchomienia nowych kotłowni w szkole w Brzezinkach i hali
sportowej w Mąchocicach-Scholasterii. To
również czas podejmowania wielu inicjatyw
przez mieszkańców naszej gminy, czego dowodem są podpisane umowy na unijne dofinansowania dla realizacji projektów przez
Stowarzyszenia Nasza Dąbrowa oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji.
Za nami ważne integrujące wydarzenia. Już po raz 18. odbył się Noworoczny Tort
Kultury, w czasie którego podziękowaliśmy
osobom zaangażowanym w tworzenie kultury na terenie gminy Masłów. Po raz pierwszy
w „Szklanym Domu” działał sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, dziękuję za
okazane serce dla tej akcji. Wspólnie udało
nam się zebrać mnóstwo pieniędzy.
Życzę Państwu na kolejne miesiące
2020 roku wiele pomyślności i radości z każdego dnia.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Zakończyła się ważna inwestycja dla
rolników – budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Woli Kopcowej. Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom finansowym pochodzących z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 50%. Dotacja
wyniosła blisko 76 tys. zł. przy całkowitych
kosztach budowlanych, które stanowiły ponad 151 tys. zł. Wsparcie województwa
dla tego typu przedsięwzięć wynika z realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie finansowego wsparcia
gmin w 2019 roku.
Długość drogi wynosi 581 mb, ulica
posiada nawierzchnie z kruszywa budowlanego (tłuczeń). Szerokość pasa drogowego wynosi 6,0 m, szerokość drogi to 4,5 m,
natomiast pobocza mają szerokość po
0,75 m. Wykonawcą inwestycji był Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak.

Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom
finansowym pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Nowo wybudowana droga ma za
zadanie służyć przede wszystkim lokalnej
społeczności, ułatwiając tym samym dojazd do gruntów rolnych – mówi wójt Tomasz Lato.

350 kg artykułów spożywczych
w prezencie dla potrzebujących
Kolejny raz paczki żywnościowe trafiły do osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy. W sumie wsparcie przed świętami otrzymało
25 osób.
Zebrana żywność pochodzi z przedświątecznej zbiórki organizowanej pod
koniec listopada minionego roku podczas,
której udało się zebrać rekordową ilość
350 kg artykułów spożywczych! Produkty
trafiły do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej gdzie zostały podzielone na paczki

i rozdane osobom najbardziej potrzebującym. Udało się wesprzeć 25 osób z terenu
naszej gminy. Pakunki z żywnością i środkami czystości przekazywali wójt Tomasz
Lato, Aneta Kułak, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Michał Kot,
koordynator akcji i jednocześnie prezes
Stowarzyszenia Żeromszczyzna z Mąchocic-Scholasterii
oraz pracownicy GOPS.
Zbiórka żywności po
raz kolejny była wspierana
przez Bank Żywności z Kielc,
oraz naszych wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II z Masłowa
Pierwszego wraz z opiekunami: Joanną Nogaj, Mariolą Sztanderą i siostrą Marią
Łuszczyńską. Akcję ponownie wsparł Jarosław Dudzik,
który po raz kolejny przekazał produkty żywnościowe
dla potrzebujących.
Nad pakowaniem paczek czuwała kierownik Aneta Kułak
KD
ze swoimi pracownikami.
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Dwie nowe pompownie ścieków
powstaną do jesieni
To dobra wiadomość dla mieszkańców. Na terenie naszej gminy powstaną dwie nowe pompownie ścieków. Wodociągi Kieleckie podpisały umowę z wykonawcą na realizację inwestycji wartej prawie 5 milionów złotych, która
będzie realizowana w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego.
Nowe pompownie powstaną w ciągu drogi powiatowej
nr 0314T Mąchocice Kapitulne-Ciekoty pierwsza obok mostku nad
Lubrzanką, druga obok parkingu przed Ameliówką. Prace obejmą
między innymi budowę: pompowni ścieków wraz ze zjazdem
z drogi powiatowej, ogrodzenia, zbiorników retencyjnych ścieków,
ponadto powstaną także studnie z zasuwą regulacyjną i studnie
przed pompownią z separatorem ciał stałych oraz kanały grawitacyjne,a także zagospodarowanie terenu.
Warto zaznaczyć, że oczyszczalnia w Sitkówce już teraz zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z najwyższymi światowymi
standardami. - To kontynuacja owocnej współpracy z Wodociągami Kieleckimi, dzięki której konsekwentnie zmieniamy gospodarkę
wodno-ściekową w naszej gminie. Otwieramy kolejny etap inwestycji, która zapewni odprowadzenie ścieków z północnej części
gminy – mówi wójt Tomasz Lato.
Ze względu na górzysty teren naszej okolicy podczas budowy
pompowni zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania, które
pozwolą pokonać trudne ukształtowanie terenu i odprowadzenie
ścieków do oczyszczalni w Sitkówce. Dzięki temu płynne odpady będą mogły być odprowadzane nawet z najbardziej odległych
miejsc z terenu naszej gminy bez względu na wzniesienia.
Inwestycję zrealizuje firma Mariusz Kozera Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” z Buska-

Umowę na realizację inwestycji podpisał Henryk Milcarz,
prezes Wodociągów Kieleckich.

-Zdroju, która wygrała przetarg. Koszt budowy pompowni wyniesie prawie 5 mln złotych. Zakończenie prac przewidywane jest na
wrzesień bieżącego roku.
RED

Boisko gotowe. Pierwsze mecze wiosną!
Zakończyły się prace przy budowie nowego boiska do
gry w siatkówkę przy Szkole Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych
Szkoła w Mąchocicach Kapitulnych zyskała pełnowymiarowe
boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową typu EG.
Nowy sportowy obiekt został wyposażony w urządzenia towarzyszące takie jak: cztery piłkochwyty oraz zestaw demontowalnych
słupków do siatkówki. W ramach prac została także wykonana
utwardzona nawierzchnia z kostki brukowej łącząca już istniejącą z powstałym boiskiem. Koszt budowy obiektu wyniósł prawie
180 tys. złotych

Nowy sportowy obiekt został wyposażony w urządzenia towarzyszące.

Tak prezentuje się boisko.

Inwestycja była realizowana z projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach, którego został również m.in. zbudowany podjazd dla osób
niepełnosprawnych oraz dostosowane łazienki szkolne. W ramach
projektu zostaną jeszcze doposażone pracownie szkolne w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu to ponad pół miliona złotych.
KD
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XIV sesja Rady Gminy Masłów: Budżet i porządkujące uchwały
Grudniowa sesja Rady Gminy Masłów przebiegała pod znakiem budżetu. Zarówno uchwalenia tego na 2020 rok jak i porządkowania tego z 2019 roku.
Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu na
2020 rok. O szczegółach uchwały budżetowej piszemy w osobnym artykule. Dochód gminy zaplanowano na 56.206,229.00 zł.
Wydatki ustalono na poziomie 55.859.675,00 zł. W przyszłorocznym budżecie nie ma deficytu. Uchwalenie budżetu jest ściśle
związane z przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2029. To dokument, który szczegółowo
określa dochody i wydatki wykraczające poza uchwalony rok budżetowy 2020.
Zanim radni zajęli się uchwałą budżetową podjęli uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Masłów, w roku szkolnym 2019/2020. Ustala ona średnią cenę
jednostki paliwa dla rodziców przewożących, we własnym zakresie, dzieci niepełnosprawne do szkół i placówek oświatowych.
Rada wyraziła zgodę w sprawie nabycia w drodze darowizny działek nr 130/24 i nr 130/26 położonych w Domaszowicach. Zostaną
przeznaczone pod poszerzenie drogi. Radni zgodzili się również
na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii im. Stefana Żeromskiego. Oznacza, że przez kolejne dwa lata
funkcjonować będzie tu Filia nr 2 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach.

Kolejnym punktem było przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego – 2019. Uchwała szczegółowo określa, które
zadania inwestycyjne zostały przesunięte do realizacji w roku 2020
z różnych przyczyn np. warunków technicznych, terminów opracowania dokumentacji. Kolejne punkty dotyczyły zamykania roku
budżetowego. Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej miał
na celu uporządkowanie zadań inwestycyjnych, co oznacza że nie
wprowadzono żadnych nowych zadań zamykając tym samym rok
budżetowy.
Podobne działania porządkujące dotyczyły Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. W związku z porządkowaniem budżetu radni podjęli uchwałę Nr XLIV/443/2017 Rady
Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018, 2019 i 2020
roku. Dotyczy działań drogowych i projektowania budowy chodnika w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka.
Ostatnią uchwałą podjętą przez radnych w 2019 roku było
przystąpienie do realizacji programu “Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” realizowanego w ramach Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznych osób niepełnosprawnych.
WP

Radni zajęli się porządkowaniem w związku z przełomem roku.

 XV sesja Rady Gminy Masłów: Dwie uchwały dotyczące budżetu
Zmiany budżetowe były tematem nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów. Radni obradowali w sali samorządowej Urzędu Gminy. Spotkali się, by wprowadzić zmiany do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020 – 2029.
Porządek obrad był krótki i skupił się na przyjęciu dwóch
uchwał. Obie zmiany dotyczyły głównie dróg. Najważniejsze to

Radni przyjęli dwie uchwały.

przesunięcie terminu realizacji zadania z 2019 roku polegającego na budowie ścieżki rowerowej w przełomie
Lubrzanki. Ma to ścisłe powiązanie
z wydłużeniem się czasu zakończenia
prowadzonej inwestycji.
W uchwale zwiększono również
limity środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę ulicy świętego
Floriana w Mąchocicach Kapitulnych
o 100 tysięcy zł oraz ulicy Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym o 310 tysię- Gościem sesji był starosta
Mirosław Gębski.
cy zł w bieżącym roku. Było to konieczne po otwarciu ofert przetargowych.
Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Funduszu
Dróg Samorządowych. Finalnie na rozbudowę ul. św. Floriana
przeznaczone zostanie ponad 1,5 mln złotych z czego dofinansowanie wyniesie prawie 850 tysięcy, a ul. Modrzewiowej ponad
2 mln zł z ponad milionowym wsparciem z Funduszu.
WP
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 XVI sesja Rady Gminy Masłów: Uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego
Zmiany budżetowe, ale również wsparcie dla inwestycji realizowanych wspólnie z Powiatem Kieleckim to tematy uchwał podjętych przez radnych w czasie styczniowej sesji Rady Gminy Masłów.
Obrady odbywały się w sali samorządowej Urzędu Gminy.
W programie znalazło się wiele uchwał. Istotnym elementem sesji
było głosowanie w sprawie uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Dąbrowa, Mąchocice
Kapitulne, Domaszowice i dla części sołectwa Brzezinki, która nie
miała dotąd aktualnego planu. Warto zauważyć, że plany otwierają możliwości poszerzenie terenów budowlanych. Chwilę później
radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
na terenie gminy Masłów. Szczegółowa wysokość stawek znajduje
się w uchwale dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Masłów oraz portalu www.maslow.esesja.pl
W jednym z punktów obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze
Gminy Masłów, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest
dotacja w roku kalendarzowym 2020. Przypomnijmy, że na terenie
gminy Masłów działają dwa podmioty zapewniające opiekę nad
dziećmi do lat trzech. Są to samorządowy żłobek „Raj Maluszka”
oraz niepubliczny klub dziecięcy. Dysponują one łącznie 49 miejscami. Według przyjętej uchwały dofinansowanie z budżetu gminy dla klubu dziecięcego wynosi 120 zł miesięcznie na dziecko
będące mieszkańcem gminy, w skali roku dofinansowanie będzie
wynosiło 4800 zł dla czworga dzieci korzystających z klubu.
Kolejnym ważnym momentem sesji było wyrażenie zgody
radnych na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Porozumienie zamierza zawrzeć 14 gmin
z terenu powiatu kieleckiego. Ma to związek z możliwością
zmniejszenia kosztów dostawy energii elektrycznej do poszczególnych jednostek.
Tak jak podczas każdej sesji radni wprowadzili także zmiany
budżetowe. Dotyczą one m.in. finalizacji termomodernizacji hali
w Mąchocicach-Scholasterii oraz szkoły w Brzezinkach. Wpro-

wadzono również nowe zadania m.in. projektowanie budowy
drogi gminnej ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym gdzie
przewidywane środki na to zadanie wyniosą ok. 300 tys. złotych,
ponadto przewidziano również projektowanie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w Woli Kopcowej na ul. Polnej w kierunku ul. Jeziorkowej, budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
nr 162 w Mąchocicach-Scholasterii, czy wykonanie odwodnienia
pomiędzy posesjami nr 80 i nr 82 w Dąbrowie.Dodatkowo Rada
zdecydowała także o przeznaczaniu 300 tys. zł na zakup wozu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ciekoty. Radni dokonali
również aktualizacji kwot w budżecie.
Podczas sesji zmieniono uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”. Jest to
wynikiem próśb Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów.
Nowa uchwała zmienia m.in. zapis dotyczący terminu składania
wniosku i ustala ją od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku oraz
uszczegóławia zasady przyznawania nagrody o charakterze specjalnym.
W kolejnym punkcie radni dokonali zmiany inkasenta podatków lokalnych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Mąchociach-Scholasterii. Miało to związek ze złożoną rezygnacją
z pełnienia tego obowiązku przez osobę zajmującą się tymi zadaniami dotychczas. W uchwale wskazano również nazwisko nowego inkasenta.
W ostatnim bloku uchwał radni decydowali o udziale w inwestycjach realizowanych wspólnie z Powiatem Kieleckim. W tej
kwestii dotyczą one: wykonania odwodnienia drogi powiatowej
ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w kierunku ul. Sandomierskiej, uregulowania spływu wód w Dolinie Marczakowej. Jedna
z uchwał dotyczy wsparcia programu „Powiat Kielecki przyjazny
dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”
w formie rzeczowej.
Dodatkowo przyznano dotację dla gminy Górno w kwocie
5000 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego urządzenia i zagospodarowania miejsca ogólnodostępnego wyznaczonego do kąpieli nad zalewem w Cedzynie.
Na zakończenie sesji rada przyjęła sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Masłów oraz przyjęła plany pracy
na 2020 roku.
WP

Radni podjęli uchwały ważne dla wielu mieszkańców planujących budowę domów.
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Budżet na 2020 rok uchwalony jednogłośnie
Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Gminy było uchwalenie budżetu gminy Masłów na 2020 rok. Radni
byli jednogłośni i zgodnie zagłosowali za przyjęciem uchwały budżetowej.
Dochód gminy zaplanowano
westycyjnych dotyczących budowy dróg i chodników oraz innych
na 56.206,229.00 zł. Wydatzadań - zaznacza wójt.
ki ustalono na poziomie
Jeden z pozytywnych aspektów to wzrost wpływów z tzw.
55.859.675,00 zł. W buPiTów o kwotę 1,4 mln zł zgodnie z prognozą Ministerstwa
dżecie nie ma deficytu.
Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Gmina liczy również na
Uchwalenie
budżetu
wpływ ze sprzedaży gruntów w kwocie 3 mln zł. Na funkjest ściśle związane
cjonowanie komunikacji autobusowej na terenie gminy
z przyjęciem uchwały
przeznaczone zostanie 1,3 mln zł. Planowana jest spłata
w sprawie Wieloletniej
około 2 mln zł kredytu. Ze szczegółami budżetu można
Prognozy Finansowej
zapoznać się na stronie BIP Gminy Masłów oraz portalu
na lata 2020-2029. To
eSesja.
dokument, który szczeW roku 2020 Wodociągi Kieleckie będą realizować
gółowo określa dochody
ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochroi wydatki oraz wolne środki
ny Środowiska i gospodarki Wodnej budowę
Budżet omówił
wykraczające poza uchwalokanalizacji w północnej części gminy
wójt Tomasz Lato.
ny rok budżetowy i zamyka się
na odcinku 35 km: Ciekoty, Mąchow roku, w którym następuje spłata
cice-Scholasteria, Barcza, Masłów
ostatniej raty zaciągniętych kredytów.
Drugi, Dolina Marczakowa, MąUchwalony budżet zapewnia środki finansowane na
chocice Kapitulne oraz wodociąg
funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych
w Mąchocicach Kapitulnych
gminy. Podczas sesji Rady Gminy podsumował go wójt
(Ameliówka), Dolinie MarczakoTomasz Lato.
wej i Wiśniówce. Łączna kwoBudżet był szczegółowo omawiany na komita inwestycji to ponad 43 mln
sjach. Radni zadawali bardzo dużo pytań. Były to dyszłotych. Ponadto Wodociągi
kusje bardzo twórcze, które przełożą się w ciągu roku
Kieleckie przekazały do MZWIK
na działania z mojej strony. Budżet na rok 2020 zakłada,
O szczegółach
4 mln zł dofinansowania do realiże będziemy dysponować środkami finansowymi
opowiadała skarbnik
zacji ponad 700 przyłączy dla mieszpowyżej 56 milionów złotych, jednak jeżeli od
Małgorzata Kumór.
kańców Gminy Masłów.
tej kwoty odejmiemy 18 milionów złotych
WP
na pomoc społeczną i ponad 15 milionów
złotych na oświatę to już widzimy, że ten
budżet nam się kurczy. Na inwestycje
przeznaczamy kwotę około 7,5 mln zł
Dochód gminy zaplanowano na 56.206,229.00 zł.
z czego dofinansowanie z Unii EuroWydatki ustalono na poziomie 55.859.675,00 zł.
pejskiej wynosi 1,8 mln zł, natomiast
W budżecie nie ma deficytu. Uchwalenie budżetu jest ści1,9 mln zł to pieniądze z Funduszu Dróg
śle związane z przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej
Samorządowych.
Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
Ten budżet jest jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach stąd też Rada Gminy poIle na inwestycje?
dejmowała wiele działań, żeby zmniejszyć koszty
Na inwestycje przeznaczono kwotę około 7,5 mln zł z czego dofinansobieżącego utrzymania, to np. zawieszenie funduszu
sołeckiego na 2020 rok. Pomimo wprowadzenia
wanie z Unii Europejskiej wynosi 1,8 mln zł, natomiast 1,9 mln zł to
podwyżki podatków o 4 procent wpływ z podatpieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych.
ków w roku 2020 będzie mniejszy niż w roku 2019,
w budżecie uwzględniono większe koszty jeśli chodzi o płace, związane jest to z podwyżkami dla nauczycieli oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia – zaznaczał
Tomasz Lato.
W budżecie znalazły się takie zadania jak: rozbudowa ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym i ul. św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych, budowa chodnika pomiędzy Domaszowicami
i Wolą Kopcową. Zabezpieczono również środki na przebudowę
odwodnienia ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych i projekty
chodników na ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym i ul. Górnej w Mąchocicach Kapitulnych.
Istotne jest to, że zapewniono środki na rozliczenie inwestycji
termomodernizacji szkoły w Brzezinkach i hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii oraz na kontynuację budowy ścieżki rowerowej ze wsparciem ze środków unijnych. - Prognozy wskazują, że
gmina będzie dysponowała wolnymi środkami z roku 2019, które
Radni byli jednomyślni.
będziemy mogli uruchomić na wprowadzenie nowych zadań in-

Budżet

w liczbach
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Bezpieczniej na dwóch skrzyżowaniach
W Wiśniówce i Dąbrowie powstały dwie sygnalizacje
świetlne. Poprawi to znacznie komfort i bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych mieszkańców naszej gminy.
Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogą gminną i dojazdową w Wiśniówce oraz Dąbrowie na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 73 z drogą powiatową i dojazdową powstały dwie
sygnalizacje świetlne. Przetarg na realizację zadania był ogłoszony w roku ubiegłym przez kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. W drodze przetargu wyłoniony został
wykonawca: spółka AMP CT. W ramach zadania zaprojektowano,
zaprogramowano, oraz zbudowano sygnalizacje świetlne. Ponadto
przeprowadzono prace ziemne, wykonano instalację elektryczną,
przyłącza, montaż sygnalizatorów i urządzeń sterujących, wprowadzono organizację ruchu i oznakowania w związku z sygnalizacją,
przeprowadzono także testy i uruchomiono sygnalizację.

Dąbrowa

Wiśniówka

Dzięki wykonanym pracom kierowcy z dróg podporządkowanych mają możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu,
a piesi bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Na to rozwiązanie
czekali szczególnie kierowcy, którzy chcieli bezpiecznie skręcić
w lewo z dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach w Dąbrowie i w Wiśniówce w dwujezdniową drogę krajową nr 73 w kierunku Kielc. Także piesi mieszkańcy naszej gminy, którzy długo
oczekiwali na przejście przez drogę o dużym natężeniu ruchu
mogą czuć się bezpieczniej i sprawniej korzystać z „zebry”. Warto
zaznaczyć, że obie sygnalizacje świetlne zostały zaprogramowane
jako wzbudzane (akomodacyjne), co oznacza, że dla dróg głównych zostanie zapewniona jak największa, w miarę możliwości,
płynność ruchu, a światło zielone dla dróg podporządkowanych
lub dla pieszych zapala się wtedy, gdy ktoś oczekuje na przejazd
lub przejście. Cel budowy sygnalizacji to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Należy dodać, że w ramach inwestycji realizowanej jako
jedno zadanie przez GDDKiA, taka sama sygnalizacja została wykonana również w Woli Jachowej. Łączny koszt wyniósł ponad
998 tys. złotych
KD

Powstaje książka o naszej gminie.
Przejrzyjcie domowe archiwa!
Jeszcze w tym roku swoją premierę będzie miała wyjątkowa książka
„Z dziejów samorządu i administracji
w Gminie Dąbrowa-Masłów”. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do
przejrzenia swoich domowych archiwów i udostępnienia nam np. zdjęć czy
pamiątkowych dokumentów.
Książka autorstwa dr. Piotra Olszewskiego zostanie wydana jeszcze
w tym roku. Będzie opowiadać historię
funkcjonowania samorządu na przełomie lat od początku istnienia gminy
Dąbrowa, a później gminy Masłów,

a więc od 1809 roku do lat współczesnych.
Impulsem do stworzenia publikacji o takiej
tematyce była m.in. 30. rocznica pierwszych w pełni demokratycznych wyborów
samorządowych.
Właśnie zbierane są jeszcze dodatkowe materiały, które na pewno wzbogacą
publikację. W związku z tym zachęcamy
wszystkich mieszkańców gminy Masłów
do podzielenia się zasobami domowego
archiwum i zasilenia publikacji w swoje
wspomnienia. Różnego rodzaju zapiski,
fotografie czy dokumenty z tamtego okresu
będą na pewno mile widziane i za zgodą

właściciela wykorzystane w książce,
która będzie doskonałym źródłem pokazującym zwłaszcza młodym ludziom
i młodzieży „jak to dawniej było”.
Każdego kto zechce udostępnić
swoje pamiątkowe materiały z domowych archiwów zapraszamy do
Urzędu Gminy Masłów. Zostaną one
zeskanowane i niezwłocznie zwrócone. Szczegóły pod numerem telefonu
41 311 00 74 oraz bezpośrednio w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy.
KD
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Zmodernizowane kotłownie już działają
Lepsze ogrzewanie obiektów to efekt prac wykonanych w ramach projektu „Termomodernizacja Hali Sportowej
w Mąchocicach-Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach”
Kotłownie w hali sportowej w Mąchocicach- Scholasterii oraz szkole w Brzezinkach zostały gruntownie zmodernizowane. Prace polegały przede wszystkim na doborze
nowych kotłów kondensacyjnych olejowych, wymianie już
istniejących pomp oraz innych podzespołów wspomagających pracę instalacji centralnego ogrzewania, wymianie
wewnętrznej instalacji (orurowania) C.O. wykorzystując
nowoczesne rozwiązania systemowe, oraz wymianie skorodowanych instalacji w użytkowanych budynkach. Ponadto
zamontowano nowe liczniki zużycia ciepła, a także grzejniki
płytowe stalowe, charakteryzujące się energooszczędnością
i zwiększoną efektywnością oddawania ciepła wraz
z termostatami.
Dodatkowo za wszystkimi grzejnikami zlokalizowanymi na ścianach
zewnętrznych i obudowanymi lub znajdującymi się
we wnękach zastosowano
również ekrany za-grzejnikowe oraz wykonano stacje
uzdatniania wody z funkcją
filtrowania i zmiękczania
wody dla lepszej ochrony
i zwiększenia żywotności
urządzeń
wchodzących
w skład instalacji C.O. i ciepłej wody użytkowej.
Prace modernizacyjne przeprowadzone w kotłowniach zostały wykonane w ramach projektu
Brzezinki
„Termomodernizacja Hali

Mąchocice-Scholasteria
Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach”. Przyczyni się to do oszczędności zużycia energii oraz zmniejszenia wielkości emisji
zanieczyszczeń do atmosfery i ilości produkowanych
popiołów. Ponadto wykonana modernizacja korzystnie
wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania obiektów
oraz znacznie poprawi komfort osób, które z nich korzystają.
KD

Duże zainteresowanie spotkaniem szkoleniowym
O możliwościach pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, rocznym rozliczaniu Kół Gospodyń
Wiejskich i wypełnianiu zeznania podatkowego CIT
rozmawiano w „Szklanym Domu”.

Uczestników witała wicemarszałek Renata Janik.

Gościem spotkania była wicemarszałek Renata Janik, a organizatorami Stowarzyszenie Porozumienie Na Rzecz Rozwoju „Progres” i wójt Tomasz Lato. Szkolenie spotkało się z wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Masłów. Jak podkreślali
organizatorzy było ono jednym z najbardziej licznych odbytych
w ramach szkoleń z tego zakresu.
WP

Szkoleniu miało również motywacyjny charakter.
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 PŁAĆ PODATKI TAM GDZIE MIESZKASZ!
Jednym z głównych źródeł dochodów gmin są podatki
płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Im więcej ich wpłynie do gminnej kasy tym więcej jest możliwości na realizację kolejnych przedsięwzięć. Są to fundusze
przeznaczane na kolejne inwestycje, które pozwalają podnieść
standardy życia mieszkańców gminy. To z rozliczeń PIT trafia
prawie 40% do budżetu gminy. Oznacza to, że jeżeli wysokość
naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci
około 400 złotych od jednego mieszkańca. Pieniądze te przeznacza się między innymi na: budowę i remonty dróg i chodników,

budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację
szkół i świetlic, ochronę środowiska, kulturę, oraz wiele innych
inwestycji
Każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania
wskaże Gminę Masłów, będzie miał udział w jej rozwoju. Nie
trzeba zmieniać miejsca zameldowania! Wystarczy uaktualnić
faktyczny adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, wypełniając właściwy formularz. Jest to bardzo proste
i bezpłatne.
Miej udział w rozwoju swojej gminy. Płać podatki w miejscu zamieszkania.
RED

Stowarzyszenia z unijnym wsparciem
na ciekawe wydarzenia. Co będzie się działo?
Projekty dwóch stowarzyszeń z Gminy Masłów znalazły się w gronie najlepszych, które otrzymały unijne dofinansowanie w konkursie grantowym rozstrzygniętym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry”.
W Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich
w Bielinach odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów
pomiędzy grantobiorcami, a zarządem Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania Wokół Łysej Góry”.
Dofinansowanie uzyskał projekt „Szlachetne zdrowie, ile
cię cenić trzeba,ten tylko się dowie, kto cię stracił”, który realizowany będzie przez Stowarzyszenie- Nasza Dąbrowa. Umowę
podpisali prezes Władysław Pawłowski oraz wiceprezes Ryszard
Filipowicz. Dzięki wsparciu przeprowadzone zostaną działania
promujące zdrowy styl życia. Projekt został skierowany do grupy
60 osób, które wezmą udział w serii spotkań w formie prelekcji
prozdrowotnych na temat: wpływu ruchu na zdrowie człowieka,
korzyści jakie płyną z aktywnej formy wypoczynku i zapobiegania
schorzeniom układu ruchu. Zajęcia będą prowadzone przez lekarza specjalistów, a także fizjoterapeutów i rehabilitantów. Na zakończenie cyklu wykładów zostanie przeprowadzony wewnętrzny
test w ramach, którego zostanie wyłonionych 20 osób. Nagrodą dla
najlepszych będzie wyjazd do Solca-Zdroju do basenów siarczkowo-solankowych. Kwota dofinansowania wyniesie 10 000 zł.
W gronie najlepszych projektów znalazły się dwa, które realizowane będą ze wsparciem „Szklanego Domu”. Umowy podpisały przedstawicielki masłowskiego stowarzyszenia prezes Zofia
Kowalczewska i skarbnik Halina Różyc.
Dzięki dofinansowaniu odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej Laudate Mariam. Przypomnijmy, że

Stowarzyszenie Nasza Dąbrowa reprezentowali prezes
Władysław Pawłowski i wiceprezes Ryszard Filipowicz.

Reprezentacja Stowarzyszenia Wspólnie dla Tradycji
prezes Zofia Kowalczewska i skarbnik Halina Różyc odbierała gratulacje.

do pierwszej zgłosiło się 25 podmiotów wykonawczych, co dało liczbę blisko 200 osób. Byli to wykonawcy nie tylko z gminy Masłów, ale
całego województwa świętokrzyskiego. W tym roku festiwal potrwa
dwa dni: pierwszego odbędą się przesłuchania, a drugiego w czasie
koncertu galowego poznamy laureatów. Wydarzenie odbędzie się na
scenie „Szklanego Domu”.
Skierowane jest do IV kategorii uczestników: chóry, zespoły ludowe, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, soliści:
klasyczni, estradowi, ludowi. Kwota dofinansowania wyniosła 9
000,00 zł.
Drugi projekt, który znalazł się w gronie najlepszych to „W
Masłowie dbają o swoje zdrowie”. Jest skierowany do 60-osobowej
grupy osób w tym 15 kobiet i 15 osób po 50-roku życia. W programie znajdą się zajęcia jogi oraz wyjazdy na basen do Solca Zdroju
dla wszystkich uczestników projektu. Projekt właśnie ruszył. Kwota
dofinansowania to 20 880,00 zł.
Realizacji projektu realizacji na starcie przedstawicielom naszych stowarzyszeń gratulowali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Jońca oraz wójt Tomasz Lato.
Finansowanie projektów odbywa się w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
WP
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Szkolna kuchnia zmodernizowana
Dobiegła końca modernizacja kuchni szkolnej w Mąchocicach-Scholasterii. Nowa kuchnia została doposażona w nowoczesne sprzęty, dzięki którym dzieciaki ze szkoły będą mogły jeść zdrowsze, a także bardziej urozmaicone posiłki,
przygotowywane, co ważne bez tłuszczu!
Zakończyła się realizacja projektu
„Posiłek w szkole i w domu”, w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. Środki finansowe,
pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w kwocie 80 000 zł, przeznaczone zostały na doposażenie i modernizację kuchni
szkolnej.
Zakupiono trzy piece konwekcyjno parowe, dwie zmywarki, taboret gazowy,
kuchnię gazową, obieraczkę do warzyw,
mikser przemysłowy, talerze, kubeczki,
sztućce, zamontowano nowe zlewy z bateriami prysznicowymi, zmodernizowano

Dyrektor Joanna Broniek
prezentowała kuchnię kuratorowi
Kazimierzowi Mądzikowi.

wentylację kuchni. Zakup sprzętów i modernizacja kuchni pozwala na przygotowywanie zdrowych i urozmaiconych posiłków
dla dzieci, bez tłuszczu, gotowanych na parze, co pozwala na zachowanie wszystkich
składników pokarmowych.
Wykonanie zadania podsumowano
w obecności Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty, Kazimierza Mądzika, dyrektora
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Promocji Kuratorium Oświaty w Kielcach, Zbigniewa Wojciechowskiego, wójta Tomasza
Lato, dyrektor szkoły Joanny Broniek.
RED

Obiady przygotowane na takim sprzęcie
smakują jeszcze lepiej!

ZAPRASZAMY DO „SZKLANEGO DOMU”
• 29 lutego (sobota)
Razem dla Ady i Pawełka

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspomóc leczenie rodzeństwa Ady i Pawełka Gilów z Masłowa, chorujących na encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. To bardzo rzadka
i ciężka choroba genetyczna, na którą nie ma lekarstwa. Koncert
to wspólna inicjatywa Rady Rodziców SP w Woli Kopcowej,
OSP Wola Kopcowa oraz „Szklanego Domu”. Na scenie pojawią się goście specjalni wokalistka Nikola Heromońska i tenor
Michał Steciak, uczestnik 9. edycji The Voice of Poland. Ze specjalnym programem wystąpią uczniowie i przedszkolaki z Woli
Kopcowej oraz Formacja Taneczna Tup Tup Dance. Wydarzeniu towarzyszyć będą animacje dla dzieci, pokazy strażackie,
ale również wiele form wsparcia rodzeństwa Gilów. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do koncertu i przekazać coś
od siebie np. fanty czy ciasta prosimy o kontakt pod adresem:
szklanydom@maslow.pl Zbiórkę przeprowadzimy wspólnie
z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

• 7 marca (sobota)
Dzień Kobiet

Na scenie „Szklanego Domu” z zaskakującym repertuarem,
specjalnie dla Pań wystąpią nasi instruktorzy muzyczni. Początek godz. 18.00

• 13 marca (piątek)
VIII Gminny Konkurs Recytatorski

W ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka na scenie
„Szklanego Domu” rywalizować będą najlepsi recytatorzy

ze szkół z terenu gminy Masłów. Wydarzenie
organizowane jest wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną. Początek o godz. 10.00.

• 19 marca (czwartek)
VIII Piknik Profilaktyczny

Uczniowie ze szkół terenu gminy Maslów spotkają się, by powitać
wiosnę. Będą niespodzianki, program profilaktyczny oraz oczywiście konkurs na profilaktyczną marzannę. Początek o godz. 10.00

• 21 marca (sobota)
Wernisaż wystawy zdjęć Grzesia Stachery

O Grzesiu Stacherze usłyszała cała Polska dzięki udziałowi w The
Voice Kids. Jedenastolatek z Domaszowic śpiewał w drużynie Cleo.
Muzyka to jedna z jego pasji. Wraz z tatą Grzegorzem i siostrą Marysią zafascynowani są fotografią. W naszej galerii zaprezentujemy
zdjęcia przyrodnicze wykonane podczas wielu pasjonujących wypraw. Początek wernisażu o godz. 17.00

• 28 – 29 marca (sobota – niedziela)
V Maraton Pieszy Przedwiośnie

Już po raz piąty zapraszamy do Ciekot na Maraton Przedwiośnie, który wystartuje sprzed „Szklanego Domu” w sobotę 28 marca. Na liście
uczestników znalazło się 370 osób, a na liście rezerwowej blisko 50.
Wśród nich największą liczbę stanowią mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego, ale tradycyjnie już nie zabrakło piechurów z całego kraju. Początek o godz. 4:45 w sobotę, a finał z wręczeniem
nagród w niedzielę 29 marca o godz. 9.30. Zapraszamy. Podczas
koncertu zbierać będziemy pieniądze dla Ady i Pawełka.
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Z tytułami nauczyciela
mianowanego
Dwie nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie złożyły ślubowanie rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela
i opiekuna młodzieży.

Marta Myca i Kamila Jaśkowska
odebrały dyplomy.

Uroczyste ślubowanie rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży złożyły dwie nauczycielki: Marta Myca nauczyciel
wychowania przedszkolnego oraz pani Kamila Jaśkowska, nauczyciel języka angielskiego. Po ślubowaniu obie panie odebrały z rąk wójta Tomasza Lato, akt nadania
kolejnego stopnia awansu zawodowego. Obecni podczas ślubowania dyrektor szkoły
w Masłowie Pierwszym Marcin Gawron, oraz kierownik Centrum Usług Wspólnych
Irena Kundera złożyli serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów zawodowych.
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. Wiele miesięcy wytężonej
pracy oraz spełnienie wszystkich koniecznych warunków zaowocowało otrzymaniem
aktu nauczyciela mianowanego.
RED

Po raz pierwszy przed ciekockim dworem
Za nami pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy przed
dworem Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Na stoiskach można było zakupić m.in. ozdoby choinkowe,
stroiki, mydła, miody, rękodzieło, ale również niepowtarzalne dodatki idealne na bożonarodzeniowe prezenty. - Po raz pierwszy
jarmark odbył się przed dworem. To nawiązanie do tradycji kiermaszów, które od lat odbywały się w „Szklanym Domu”, a jednocześnie zaproponowanie nowej formy jarmarków odbywających
się na świeżym powietrzu, które z roku na rok w Polsce zyskują
coraz większą popularność – opowiada Wojciech Purtak, dyrektor
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Na zaproszenie odpowiedziały m.in. panie z Dąbrowianek, Brzezinianek
i Czarcich Babek.
Wiele działo się w „Szklanym Domu”. Świetna atmosfera panowała w czasie plastycznych warsztatów rodzinnych pod hasłem
„Stwórz swojego anioła”. Instruktorki zadbały, by każdy wyszedł

Brzezinianki

z nich ze swoim aniołem, który będzie ozdobą świątecznego stołu.
Na scenie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii SkłodowskiejCurie w Mąchocicach Kapitulnych zaprezentowali przedstawienie
„Dziewczynka z zapałkami” i przenieśli publiczność w iście świąteczny nastrój. Chwilę później Anna Obara, kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej rozstrzygnęła konkurs plastyczny dotyczący
świątecznych zwyczajów w zagranicznych krajach. Dyplomy i nagrody wręczali wójt Tomasz Lato i dyrektor Wojciech Purtak.
Na finał jarmarku wystąpił Chór Gospel Cathedral Voices.
Było to połączenie pasji, talentu i miłości do muzyki. Studenci Katedry Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach porwali publiczność znakomitymi interpretacjami świątecznych przebojów oraz kolęd.
WP

Uczniowie SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych.

Dąbrowianki

Czarcie Babki
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Świąteczne spotkanie w nastrojowym klimacie
W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach odbyło się spotkanie wigilijne, w którym udział
wzięli radni, sołtysi, strażacy, sportowcy, przedstawiciele zespołów oraz przyjaciele gminy.
Najlepsze świąteczne życzenia składali wójt Tomasz Lato,
Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy, ks. Zbigniew Kądziela oraz Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”, który poprowadził wigilijny wieczór.
Spotkanie rozpoczęło przekazanie Betlejemskiego Światła
Pokoju przez harcerzy z drużyn w Mąchocicach-Kapitulnych oraz
Brzezinkach na czele z phm. Olgą Zawodnik-Purtak, komendantką
Kolędę na trąbce zagrała Sandra Nowakowska.

Z „Opowieścią Wigilijną” wystąpili uczniowie
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach.

Hufca Kielce-Powiat oraz pwd. Katarzyną Kułagą, drużynową drużyny z Mąchocic Kapitulnych.
W części artystycznej wystąpili uczniowie SP w Brzezinikach,
którzy zaprezentowali teatralną wersję „Opowieści wigilijnej” przenosząc wszystkich w świąteczny nastrój. Okolicznościowy wiersz
wygłosiła poetka Jadwiga Wasik, a do wspólnego kolędowania zaprosili instrumentaliści Sandra Nowakowska (trąbka), Nadia Michta
(skrzypce) oraz Arkadiusz Kasperek (trąbka), którym towarzyszył na
akordeonie Grzegorz Michta.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się
opłatkiem.
WP

Harcerze podzielili się Betlejemskim Światłem Pokoju
Blisko 150 druhów wzięło udział w Gminnej Wigilii Harcerskiej, która odbyła się w szkole w Mąchocicach Kapitulnych. Takie spotkanie to już tradycja.

Druhowie spotkali się w szkole w Mąchocicach Kapitulnych.

Co roku tuż przed Bożym Narodzeniem harcerze z gminy Masłów spotykają
się, by wspólnie złożyć sobie życzenia i kolędować. W każdym roku wigilia odbywa
się w innej szkole, w której działają drużyny. Są to: 8 DH „Wierni” z Mąchocic Kapitulnych z pwd. Katarzyną Kułagą, 29 DH
„Ogniki” im. Adama Żeromskiego „Złotego
Skauta” z Mąchocic-Scholasterii z dh Beatą
Adydan, 47 DH „Iskra” z Masłowa z pwd.
Beatą Nowakowską, 52 Gromada Zucho-

wa z Masłowa z dh. Kamilą Zając i 50 DH
„Zielony płomień” z Brzezinek z phm. Olgą
Zawodnik-Purtak, komendantką Hufca
Kielce-Powiat. Tym razem wszyscy spotkali
się w szkole w Mąchocicach Kapitulnych,
a do swojego grona zaprosili zaprzyjaźnioną gromadę zuchową z Bęczkowa.
Życzenia dla wszystkich drużyn złożyli goście na czele z wójtem Tomaszem
Lato. Wśród nich byli dyrektorzy szkół:
Aneta Januchta (Mąchocice Kapitulne),

Marcin Gawron (Masłów), Zbigniew Długosz (Brzezinki) oraz Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
Głównym punktem było przekazanie
Betlejemskiego Światła Pokoju, które z Zakopanego do gminy Masłów przywiozła grupa
ponad 50 druhów. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który
przygotowały poszczególne drużyny.
RED
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Nasze „Herody” najlepsze!
„Herody” ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, w gminie Masłów,
wygrały Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych.
Na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach rozegrano Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych.
Wydarzenie od lat organizowane jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przy współpracy ze „Szklanym Domem”. Tradycyjnie już odbywa się w popołudnie Święta Trzech Króli.
Na scenie wystąpiły cztery grupy kolędnicze z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Siedlcach (gmina Chęciny) w prezentacji
,,Kolędziorze”, „Herody” ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii (gmina Masłów), zespół ludowy,,Jaworzanki” (gmina Zagnańsk) w ich wykonaniu „Herody”
– spisano ze wspomnień lat 45-50 mieszkańców Jaworze, Siodła,
zespół Bębnowianki (gmina Gowarczów) prezentujący,,O Gwiazdo Betlejemska”.
Wszystkie występy oceniła komisja artystyczna w składzie:
Janina Skotnicka - etnograf, Aleksandra Imosa z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Michał Stachurski - muzyk reprezentujący Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Podczas występów niezwykle
żywiołowo reagowała publiczność, która widownię „Szklanego
Domu” wypełniła niemal do ostatniego miejsca. Wielkimi brawami
nagrodzono wszystkich, a długimi owacjami zespół Bębnowianka.
Pierwsze miejsce zajęły Herody z Mąchocic-Scholasterii,
drugiego miejsca nie przyznano, na trzecim uplasowały się dwa

„Herody” bardzo podobały się publiczności i jurorom.

zespoły: Jaworzanki i grupa z PSP w Siedlcach. Co ważne laureaci Przeglądu będą reprezentować województwo świętokrzyskie
w „Karnawale Góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz „Pastuszkowym Kolędowaniu” w Podegrodziu. Nagrody i dyplomy wręczali wójt Tomasz Lato oraz Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego
Domu”. Przegląd z humorem poprowadził Hubert Guza z WDK,
oczywiście w stroju anioła.
WP

Podium dla Dąbrowianek i Golicy
XXVII Świętokrzyski konkurs Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie okazał się szczęśliwy dla naszych zespołów.
Podczas koncertu, który odbył się w Domu Kultury we Włoszczowie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać najpiękniejszych bożonarodzeniowych pieśni. Świąteczne utwory prezentowali zarówno soliści jak i zespoły czy chóry. Udział w przeglądzie
kolęd wzięło 20 wykonawców, którzy zostali wyłonieni podczas
niedawno przeprowadzonych eliminacji w Skarżysku-Kamiennej
i Jędrzejowie. W sumie wystąpiło 240 artystów z całego województwa świętokrzyskiego!
Wśród nich nie zabrakło dwóch zespołów z terenu naszej
gminy: Zespołu Śpiewaczego Dąbrowianki oraz Grupy Artystycznej Golica, których występy spotkały się z ogromnym uznaniem
i gromkimi brawami. Uczestników oceniało pięcioosobowe jury
pod przewodnictwem dr. Jerzego Szczyrby, muzyka i kompozytora z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wysoki
poziom jaki prezentowali artyści nie ułatwiał wyboru jurorom. Fi-

nalnie decyzją Rady Artystycznej konkursu obydwa nasze zespoły
zdobyły podium: Dąbrowianki zajęły III miejsce – w kategorii zespołów ludowych, natomiast Grupa Artystyczna Golica zajęła III
miejsce – w kategorii chórów i zespołów wielogłosowych.
RED

Grupa Artystyczna Golica zaprezentowała się świetnie.

Chór Masłowianie wziął udział w eliminacjach do finału konkursu, które
odbyły się w Skarżysku-Kamiennej. Przypomijmy, że w ubiegłorocznym
konkursie chórzyści zajęli pierwsze miejsce.

Dąbrowianki cieszyły się ze swojego sukcesu.
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18. Noworoczny Tort Kultury:
Wyjątkowe podziękowanie dla osób
Krojenie tortu to jeden
z najważniejszych punktów spotkania.

Spotkanie rozpoczął
Chór Masłowianie.

Krystynie Nowakowskiej podziękowano
za pracę na rzecz kultury gminy Masłów.

Wyjątkowa chwila. Wszyscy artyści na scenie!

Już po raz 18. odbył się Noworoczny Tort Kultury będący
szczególnym podziękowaniem dla osób działających społecznie
na rzecz kultury w gminie Masłów. Wrażenie na gościach zrobił
wspólnych występ wszystkich zespołów, którzy specjalnie na tę
okazję połączyli się w wielki chór.
To jedyne takie wydarzenie w województwie świętokrzyskim,
bowiem tylko w gminie Masłów działa ponad 22 zespołów i kół gospodyń! Noworoczny Tort Kultury wyróżnia podsumowanie działań kulturalnych w minionym roku w formie spotkania wszystkich
zespołów, kół gospodyń wiejskich i klubów z terenu naszej gminy.
Jak podkreślał w czasie otwarcia wójt Tomasz Lato każdy z 22 zespołów jest niezwykle ważny dla budowania kultury i stanowi o jej
sile. Noworoczny Tort Kultury już od 18 lat jest formą zarówno artystycznego spotkania wszystkich zaangażowanych w działalność
kulturalną jak i podziękowania dla tych, którzy przez cały rok bez-

Przygrywała Kapela Ciekoty.

Przedstawiciele zespołów odebrali specjalne podziękowania. Gratulowali im m.in. wiceminister
sportu Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Niezawodni Andrzej i Przyjaciele
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b tworzących naszą kulturę

interesownie działają w zespołach czy kołach poświęcając swój czas i dzieląc się swoim talentem
promując w ten sposób naszą gminę – mówił wójt.
Noworoczny Tort Kultury rozpoczął się od występu Chóru Masłowianie, który działa od 98
Wśród gości wydarzenia
lat. Chwilę później odbyło się podziękowania za pracę na rzecz kultury gminy Masłów dla Krybył wojewoda Zbigniew Koniusz.
styny Nowakowskiej, byłej już dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach,
która we wrześniu 2019 roku odeszła na emeryturę. Symbolicznie dziękowali jej wójt
Tomasz Lato, Ryszard Szymczuch, wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów, Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz
Wojciech Purtak, który od października jest dyrektorem „Szklanego Domu”. Krystyna
Nowakowska nie kryła wzruszenia odbierając pamiątkową statuetkę zaprojektowaną
przez Marcina Krakowiaka, artystę z Ciekot, oraz ogromnego bukietu kwiatów. Nie
zabrakło oczywiście chóralnego odśpiewania „Sto lat”.
Główną częścią spotkania była prezentacja artystyczna. Organizatorzy z Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w półgodzinnej pigułce przedstawili to, co najcenniejsze w masłowskiej kulturze. Ogromne wrażenie robił wspólny występ wszystkich zespołów oraz kół, które na ten wieczór połączyły się w jeden wielki chór. Na
Gości witali wójt Tomasz Lato,
scenie wystąpiło ponad 200 osób! Wcześniej zaprezentowała się Młodzieżowa Orwiceprzewodniczący Rady Gminy
kiestra Dęta pod kierunkiem Arkadiusza Kasperka, a widowiskowy pokaz dał Zespół
Ryszard Szymczuch i dyrektor Wojciech Purtak.
Pieśni i Tańca Żeromszczyzna przygotowany przez Grzegorza Michtę, kierownika
artystycznego „Szklanego Domu”.
Pod wrażeniem bohaterów spotkania byli goście senator Krzysztof Słoń, wiceminister Ministerstwa Sportu i Turystyki, poseł Anna Krupka, wojewoda Zbigniew Koniusz, starosta Mirosław Gębski, Henryk Milcarz i Mieczysław Gębski, wiceprzewodniczący Sejmiku, Sławomir
Stachura, dyrektor kancelarii prezydenta Kielc, Marek Drapała, wójt gminy Magnuszew, Karol Pichteta, wicewójt gminy Strawczyn, Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Jarosław Machnicki, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach ze swoją zastępczynią Edytą Bobryk, Stanisław
Wróbel, redaktor naczelny „Echa Dnia”. Goście wraz z wójtem wręczali pamiątkowe podziękowania kierownikom zespołów i kół za wkład w rozwój kultury w gminie Masłów. Symboliczne
dyplomy powędrowały również do uczestników Orszaku Trzech Króli w Brzezinkach, współorOkolicznościowy wiersz
ganizowanego przez „Szklany Dom”.
przygotowała Jadwiga Wasik.
Co istotne wśród gości
wydarzenia byli radni Rady
W finale wydarzenia pokrojono wielki
Gminy Masłów, sołtysi, ale
tort upieczony przez cukierniczkę Aleksanrównież
przedstawiciele
drę Bazak z Brzezinek. Do krojenia zaprom.in. jednostek OSP, szkół,
szono Krystynę Nowakowską, byłą dyrektor
przedsiębiorców, sponso„Szklanego Domu” oraz przedstawicieli koła
rów, urzędów współprai zespołu powstałych w 2019 roku: Barbarę
cujących ze „Szklanym
Kułak z Czarcich Babek oraz Sandrę NoDomem”. Łącznie w hali
wakowską i Romana Kołomańskiego z ZPiT
sportowej w Mąchocicach„Żeromszczyzna”. Na zakończenie wystąpiMłodzieżowa Orkiestra Dęta
-Scholasterii pojawiło się
ły Kapela Ciekoty oraz Andrzej i Przyjaciele.
zaprezentowała się z najlepszej strony.
blisko 400 osób.
RED
e zagrali koncertowo.

Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna
w swoim barwnym występie.
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Cztery Orszaki Trzech Króli.
Największy przeszedł przez Brzezinki
Mieszkańcy gminy Masłów wzięli udział w Orszakach
Trzech Króli. Największy gminny orszak odbył się
w Brzezinkach. W orszaku szli parafianie z Domaszowic, Wiśniówki i po raz pierwszy wydarzenie zorganizowała parafia w Leszczynach, do której należą m.in.
Mąchocice Kapitulne.
Choć Orszak Trzech Króli organizowany jest w Brzezinkach
od pięciu lat w tym roku został pobity frekwencyjny rekord. Zmianie uległa nieco formuła, a każdy z królów przyszedł ze swoim orszakiem. Po raz pierwszy wydarzenie przygotowane przez parafię
NMP Królowej Świata i Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach znalazło się na ogólnopolskiej mapie OTK i organizowane było ze wsparciem Fundacji Orszak Trzech Króli.
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości spotkali się
w swoich orszakach w różnych punktach Brzezinek. Orszak Czerwony z królem Kacprem (Wojciech Haba) to orszak mieszkańców
Barczy, Brzezinek i Klonowa. Orszak Zielony z królem Melchiorem (Andrzej Bawół) szedł z mieszkańcami Mąchocic-Scholasterii, a Orszak Niebieski z królem Baltazarem (Roman Kołomański)
z mieszkańcami Ciekot. Wszystkie orszaki spotkały się na parkingu
przy cmentarzu, gdzie uczestników przywitali ks. proboszcz Zbigniew Kądziela i Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
Tam też rozpoczęły się jasełka i pierwsza scenka związana
ze zwiastowaniem Maryi, tam też spotkali się Trzej Królowie i razem wsiedli do bryczki zaprzęgniętej w konie, by dojechać na dwór
króla Heroda. Ostatnią trzecią scenkę, przy stajence odegrano na
schodach kościoła. To był bardzo kolorowy orszak, który z gwiazdą otwierał wójt Tomasz Lato. Z racji tego, że nasz orszak został
wpisany do ogólnopolskiego wydarzenia rozdawano papierowe
korony w kolorach orszaku, śpiewniki z kolędami, gazetki misyjne
oraz pamiątkowe naklejki. Dzieci otrzymały pelerynki w kolorach
misyjnych. Zgodnie z tradycją królowie po każdej z jasełkowych
scenek sypali cukierkami.
W czasie przejścia orszaku jego uczestnicy kolędowali
z udziałem grupy Brzezinianki oraz członków Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna i Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty pod kierunkiem
instruktorów „Szklanego Domu”: Grzegorza Michty, Michała Kopcia i Arkadiusza Kasperka. W jasełkowe role wcielili się parafianie,
a koordynatorką wszystkich orszakowych działań była Kazimiera
Kołomańska. Wydarzenie zakończyła msza święta. Co ciekawe
przed kościołem stanęła stajenka, w której można było zobaczyć
owce, kozy, gołębie i króliki. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem najmłodszych.
WP

Pamiątkowe zdjęcie na kościelnych schodach w Brzezinkach.

Domaszowice

Leszczyny

U króla Heroda.

W orszaku szły tłumy.
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Noworoczne spotkanie w Dąbrowie
Jak zwykle na początku roku w Dąbrowie zorganizowano okolicznoścowe spotkanie.

W świetlicy samorządowej w Dąbrowie z inicjatywy Dąbrowianek, Stowarzyszenia Nasza Dąbrowa, Koła PSL w Dąbrowie
odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Jak co roku panowała na nim niezwykle serdeczna atmosfera. Był to czas zarówno na
podsumowania minionego roku jak i snucie planów na przyszłość.
Uczestników spotkania witali sołtys Aniela Cedro, radni Ryszard
Filpowicz, Stanisław Doleziński, prezes Władysław Pawłowski.
Przed uczestnikami w części artystycznej wystąpili: Dąbrowianki, Michalina Cedro oraz Grupa Artystyczna Golica, która
poprowadziła zabawę taneczną. Na stołach pojawiły się potrawy
przygotowane przez miejscowe gospodynie. Wśród uczestników
integracyjnego wieczoru znaleźli się m.in. wójt Tomasz Lato, sekretarz gminy Zbigniew Zagdański, Wojciech Purtak, dyrektor CEiK
„Szklany Dom”.
RED

Zaśpiewały Dąbrowianki.

Zabawę poprowadziła Grupa Artystyczna Golica.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Dąbrowy oraz goście.

Domaszowianki proponują ciekawe wydarzenia
Początek roku obfitował w dwie inicjatywy zespołu
Domaszowianki. W styczniu odbył się koncert kolęd,
a w lutym tradycyjne kusoki.
Na początku stycznia w kościele bł. Wincentego Kadłubka
w Domaszowicach odbył się jubileuszowy V Koncert Kolęd i Pastorałek. Przed publicznością wystąpili zaproszeni goście: Dziecięcy Zespół Ludowy „Niedźwiadki” ze Szkoły Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim, Modrzewianki, Młodzieżowy Zespół Magnificat
z Chmielnika, Chór Męski Psallite Deo, zespół Charszczniczanka.
Nie zabrakło reprezentacji Domaszowic. Kolędował zespół Domaszowianki oraz utalentowane rodzeństwo: Marysia, Grześ i Krzyś
Stacherowie.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników koncertu.

Edward Papież z Domaszowiankami otwierają kusoki.

Gospodarzami koncertu byli ks. proboszcz Dariusz Sieradzy
oraz Edward Papież, kierownik Domaszowianek. Wśród gości koncertu znaleźli się: wicemarszałek Renata Janik, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, wójt Tomasz Lato, Wojciech Purtak,
dyrektor „Szklanego Domu”.
Na finał karnawału już po raz drugi z inicjatywy zespołu Domaszowianki na czele z kierownikiem Edwardem Papieżem odbyły
się Kusoki Świętokrzyskie, nawiązujące do dawnych karnawałowych zabaw odbywających się we wsiach Gór Świętokrzyskich.
W sali Magnolia w Domaszowicach bawili się goście nie tylko
z gminy Masłów, ale również z regionu. Podczas tradycyjnej zabawy kończącej karnawał do tańca oberki wygrywała Kapela Tatarki.
Nie zabrakło również dawnych obrzędowych zabaw jak taniec na
pnioku i taniec z miotłą.
WP

18

Kurier Masłowski

Kopcowianki w Łącznej
Zespół śpiewaczy Kopcowianki reprezentował gminę Masłów
w VII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym
w Łącznej.
Kopcowianki już od lat rozpoczynają
artystyczny rok udziałem w koncercie kolędowym w Łącznej. Panie zaprezentowały
się znakomicie, co potwierdziły gorące brawa publiczności. Po występie Kopcowianki
odebrały statuetkę z rąk wójta gminy Romualda Kowalińskiego.
RED

Kopcowianki zaśpiewały przed ołtarzem miejscowego kościoła.

Walentynkowy wieczór
w „Szklanym Domu”
z koncertem EL of B i wernisażem
prac Agaty Suszczyńskiej
To był wieczór pełen dobrej energii. W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
świętowano walentynki.
Spotkanie rozpoczął wernisaż wystawy Agaty Suszczyńskiej pod hasłem “Słowa
namalowane”. Podczas otwarcia dokonanego przez dyrektora Wojciecha Purtaka
artystka podkreślała, że trudno wskazać
jej jeden z obrazów jako nie tylko ten ulubiony, ale również reprezentacyjny dla całości. Każdy z nich niesie ze sobą przesłanie i ukryte słowa. Agata Suszczyńska jest
absolwentką malarstwa na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyplom
zrealizowała w pracowni prof. Małgorzaty Bieleckiej. Licencjat z Historii Sztuki
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła

w Krakowie. Obecnie mieszka i tworzy w
Oławie niedaleko Wrocławia. Po otwarciu
była okazja do porozmawiania z artystką
i zadania jej pytań o wymowę obrazów
z ukrytymi słowami. A chętnych nie brakowało! Wystawę, na której obrazy pokazują
główny temat podejmowany w twórczości
artystki, czyli próbę uchwycenia niewidzialnego słowa, nadanie mu innej formy
niż czarno-białej czcionki będzie można
oglądać w Ciekotach do połowy marca.
W drugiej części wieczoru na scenie „Szklanego Domu” z kameralnym,
akustycznym koncertem wystąpił duet
EL of B czyli artystyczne małżeństwo Elwira Sibiga-Gärtner oraz Bartek Gärtner.
W blasku świec zagrali tak, że publiczność
nie chciała ich puścić ze sceny wywołując spontanicznie na bisy. Zabrzmiały
zarówno piosenki z autorskiej małej płyt-

Wystawa wzbudziła zainteresowanie oglądających.

Prace Agaty Suszczyńskiej
będzie można
oglądać do połowy marca.
ki zespołu „Niedoskonała”, która została
wyróżniona Scyzorykiem przyznawanym
przez czytelników i jury „Echa Dnia”, ale
również muzyczne niespodzianki m.in.
z repertuaru Katarzyny Gärtner, wybitnej kompozytorki, z którą muzycy ściśle
współpracują.
WP

Wystąpił duet EL of B czyli artystyczne małżeństwo
Elwira Sibiga-Gärtner oraz Bartek Gärtner.
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Grześ Stachera
wśród laureatów prestiżowego festiwalu!
Świętokrzyski Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Piotra Klimczyka to najbardziej prestiżowe wydarzenie kolędowe w regionie. Wyłania najlepszych
wykonawców prezentujących repertuar związany z Bożym Narodzeniem.
W czasie przesłuchań jury złożone
z profesjonalnych muzyków wyłoniło laureatów, a najlepszych zaprosiło do zaprezentowania się podczas koncertu galowego. Wśród nich znaleźli się reprezentanci
gminy Masłów.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa działająca w „Szklanym Domu” zajęła
trzecie miejsce w swojej kategorii. Nasi
muzycy wystąpili w wielkim koncercie galowym, który odbył się w kościele św. Antoniego z Padwy w Kielcach. Ich występ

z pastorałką „Złota Jerozolima i biedne
Betlejem” został świetnie przyjęty przez
publiczność, a orkiestra została poproszona
o bis, jako jedyna ze wszystkich występujących artystów! Pamiątkową statuetkę anioła
i dyplom kapelmistrzowi Arkadiuszowi Kasperkowi wręczał senator Krzysztof Słoń,
a naszych artystów dopingował Wojciech
Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
To nie jedyny sukces związany z naszą gminą. Pierwsze miejsce w swojej
kategorii „soliści młodsi” wyśpiewał zaGrześ Stachera
reprezentował region w Będzinie.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
zajęła trzecie miejsce!

przyjaźniony z nami Grzegorz Stachera
z Domaszowic. Sukces jest podwójny, bo
Grześ otrzymał również nominację do reprezentowania regionu świętokrzyskiego
w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Talentu gratulował mu
m.in. biskup kielecki Jan Piotrowski.
WP

Wypoczywali na obozie w Pieninach
56 dzieci z terenu naszej gminy pojechało na obóz
zimowy do Niedzicy. Wszystko to w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wychowawców w Kielcach pn. „Projekt wsparcia
edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”.
Dzieci i młodzież, które regularnie uczęszczały na zajęcia
w gminnych świetlicach środowiskowych na terenie gminy Masłów
wyjechały na obóz zimowy do Niedzicy w Pieninach. W sumie na
zimowisko wyjechało 56 uczestników z naszej gminy. Wyjazd był

Uczestnicy zimowska przed zamkiem w Niedzicy.

Był też czas na sportowe rozgrywki.

możliwy dzięki realizowanemu przez Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wychowawców w Kielcach projektowi pn. „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”.
W programie wyjazdu znalazły się m.in.: zajęcia profilaktyczne, zabawy sportowo-rekreacyjne, wycieczki do Zakopanego
i Szczawnicy, pobyt na basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej,
zabawy na śniegu oraz wiele innych.Bez wątpienia prawdziwą
atrakcją był wjazd kolejką na Gubałówkę podczas zwiedzania Zakopanego.
KD
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28. Finał WOŚP w Szklanym Domu.
Wielkie dzielenie się dobrem po raz pierwszy!
Mnóstwo, bo aż 25 516,01 zł zebranych pieniędzy, ogromne zainteresowanie finałowym koncertem i widowiskowe Światełko do Nieba. Tak było podczas pierwszego w historii gminy Masłów finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki został zorganizowany
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

Od rana na ulicach gminy Masłów można było spotkać 18 wolontariuszy ze sztabu w „Szklanym Domu”,
którego szefem był Wojciech Purtak. Głównym orkiestrowym wydarzeniem był finałowy koncert na scenie
„Szklanego Domu. Organizatorzy zadbali o to, by był
różnorodny, ale jednocześnie posiadał szybkie tempo.
Tak też się stało.
Jako pierwsi na scenie wystąpili muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej, bez których chyba trudno byłoby
sobie wyobrazić inaugurację orkiestrowego grania. Publiczność, która szczelnie wypełniła wszystkie miejsca
oklaskiwała równie gorąco kolejne występy. Uczniowie
ze szkoły w Mąchocicach-Scholasterii zaprezentowali
obrzęd „Herodów”, który przyniósł im wygraną w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych.

MY 5

Wielkimi brawami przyjęto uczniów ze szkoły
w Masłowie i ich widowiskowe jasełka. Bardzo podobały się dziecięce występy. Grupa MY 5 w składzie:
Michalina Cedro, Sandra Gravowska, Zosia Anioł,
Klaudia Kaleta, Hania Jakubczyk do Ciekot przyjechały
prosto z Kielc, gdzie zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Hej kolęda, kolęda”. Żywiołowo zaprezentowała się Formacja Taneczna Tup Tup Dance działająca
w „Szklanym Domu”.
Wielkie zainteresowanie wzbudziła grupa karateków z Klubu Karate Kyokushin Chicara, który swoją filię ma w Mąchocicach Kapitulnych. Ich pełen zaskakujących zwrotów występ wzbudził wiele pozytywnych
emocji.

Uczniowie z Masłowa zaprezentowali jasełka.

Granie rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa.

Wolontariusze z Mąchocic Kapitulnych spisali się wspaniale.
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Licytacje poprowadził dyrektor Wojciech Purtak
z pomocą Marzeny Biskupskiej i Joanny Jaros.

Niespodzianką był występ Zespołu Okolicznościowego Sokoły w składzie: Henryk
Milcarz, Tomasz Lato, Karol Jacewicz, Piotr
Jędryka. Panowie wcześniej koncertowali na orkiestrowych scenach na kieleckim Rynku i Galerii
Echo. W Ciekotach zaśpiewali kilka biesiadnych piosenek, a do wspólnego śpiewania zachęcili całą widownię.
Publiczność bawiła sie znakomicie. Niedzielne
popołudnie w Ciekotach spędziły całe rodziny. Hitem
okazały się licytacje prowadzone przez Wojciecha Purtaka, dyrektora „Szklanego Domu” ze wsparciem Marzeny
Biskupskiej i Joanny Jaros. Pod młotek poszły m.in. vouchery i prezenty od przedsiębiorców z gminy Masłów,
gadżety WOŚP (tu największe wzięcie miały koszulki),
a nawet orkiestrowy tort.
Najwięcej, bo aż 500 zł zapłacono za skrzata podarowanego i licytowanego przez członków grupy Sokoły.
Łącznie z licytacji uzbieraliśmy 4 785,94 zł.
Przez cały czas trwania imprezy można było spróbować pysznych ciast upieczonych specjalnie przez
gospodynie z gminy Masłów. Wiele osób skorzystało ze stoiska druhów z naszych OSP, którzy uczyli jak
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na finał przed dworem Stefana Żeromskiego
ze smartfonów uczestnicy finału wypuścili Światełko do
Nieba. Uczestników happeningu organizatorzy zaprosili
do wytyczonego serca! Wydarzenie odbyło się ze wsparciem druhów z OSP Masłów, OSP Mąchocice Kapitulne,
OSP Ciekoty.
W sztabie pracowało 18 wolontariuszy. Najwięcej z nich uzbierał Aleksander Bugajski, do puszki którego trafiło aż 2 590 złotych! Na drugim miejscu z kwotą
2 246,78 zł był Filip Obara, a na trzecim Kamila Kaleta
z 1 879, 50 zł. Silną grupę pod kierunkiem nauczycielki
Doroty Malarczyk stanowili uczniowie ze szkoły w Mąchocicach Kapitulnych. Każdemu z naszych wolontariuszy
należą się ogromne podziękowania za ich całodzienną
pracę i zaangażowanie. Nad sprawnym przebiegiem liczenia zabranych pieniędzy czuwali: Marzena Biskupska,
Joanna Jaros, Olga Zawodnik-Purtak, Mateusz Fąfara.
WP

Publiczność dopisała!

Karatecy dali świetny pokaz.

DZIĘKUJEMY!
Nasi darczyńcy, którzy przekazali
fanty na licytacje: Hotel Przedwiośnie,
Cukiernia Bajaderka Aleksandra Bazak,
Gospodarstwo Pasieczne „Ryś”, Viva Pizza
Cafe, Piekarnia Ernesta Nogi, Zibis sp. z o.o., JPM
sp. z o.o., Jolanta Pierzak, Kołdrex, Cool, Gmina
Masłów, Verona Pizza, Kama Salon Kosmetyczno-Fryzjerski.
Ciasta do kawiarenki upiekły: Sylwia Muczko, Magdalena Radek, Anna Obara, Brzezinianki, Czarcie
Babki, Cukiernia Bajaderka Aleksandra Bazak
Poczęstunek dla wolontariuszy przygotowali:
Verona Pizza, Viva Pizza Cafe, JPM sp. z o.o

Mogliśmy liczyć na wielkie wsparcie naszych druhów strażaków.

Tup Tup Dance.
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Ferie za nami.
Bez chwili na nudę!
Literackie spotkania ze Stefanem Żeromskim i Henrykiem Sienkiewiczem, przygotowanie słodkich i zdrowych przekąsek, szycie ekologicznych woreczków na owoce, warsztaty muzyczne i plastyczne, ale również spotkanie z wolontariuszami z Hiszpanii, Włoch, Turcji. A na zakończenie szalona zabawa karnawałowa. Tak upłynęły ferie zorganizowane przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Tegoroczna feryjna oferta „Szklanego Domu” była bardzo
zróżnicowana. Pomyślano zarówno o edukacji, ale również zabawie. Zajęcia odbywały się w świetlicach w Dąbrowie, Ciekotach,
Barczy, Dolinie Marczakowej, Wiśniówce, jak i w „Szklanym
Domu”. Sprawdziły się lubiane przez dzieci i młodzież warsztaty
kulinarne. W świetlicach unosił się zapach pieczonych ciast i innych smakołyków. Dzieci z pomocą doświadczonych gospodyń
przygotowały m.in. faworki, rogaliki, kruche ciasteczka oraz sok
marchewkowy. Warsztaty poprowadziły: w Dąbrowie Aniela Cedro, Maria Kumór i Teresa Maciejewska, w Dolinie Marczakowej
Beata Och, w Wiśniówce Jadwiga Wasik, a w Barczy Renata Radek.
Uczestnicy ferii mogli też sprawdzić się podczas warsztatów muzycznych, które poprowadzili: Grzegorz Michta, Michał
Kopeć, Andrzej Wilkos - instruktorzy pracujący z zespołami
działającymi na terenie gminy Masłów. Było wspólne śpiewanie,
a chętni mogli również poznać podstawowe chwyty gry na gitarze i akordeonie. W świetlicach powstawały piękne obrazy malowane na szkle, jak i kartki walentynkowe. Nowością okazały
się warsztaty z szycia ekologicznych woreczków, które można
wykorzystać na owoce i warzywa przyłączając się tym samym
do ograniczenia używania foliowych opakowań.
Tradycyjnie już po raz ósmy odbył się Zimowy Rajd Śladami
Dzikich Zwierząt. I choć plany pokrzyżowała deszczowa pogoda
odbył się spacer wokół ciekockiego stawu, gdzie w błocie oraz nad
brzegiem rzeki szukano śladów zwierząt. Było też ognisko z kiełbaskami i prezentacja prowadzona przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego: Gabriela Czechowskiego i Paulinę
Kozłowską.
Ważnym punktem był feryjny akcent literacki. Dzieci zwiedziły dwór Stefana Żeromskiego w Ciekotach, po którym oprowadziła
przewodnik Kinga Kruk, a później wzięły udział w warsztatach plastycznych inspirowanych wystawą „Moja Polonia” Katarzyny Sorn.
O ich ciekawy charakter zadbały instruktorki ze świetlic Anna Karyś i Wioletta Domagała. Kolejnego dnia odbyła się wycieczka do
pałacu Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Nasi turyści z ciekawością oglądali pamiątki z podróży pisarza, przywiezione z Afryki,
Turcji, Włoch i Ukrainy. W programie znalazły się także warsztaty
robienia masek afrykańskich.
Nowością w feryjnej ofercie był Międzynarodowy Szczyt Feryjny, który odbył się w „Szklanym Domu”. Spotkanie z  młodymi wolontariuszami z Hiszpanii, Włoch, Turcji przebywającymi

w Polsce na zaproszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach było
pełne zaskakujących momentów. W czasie szczytu, który poprowadziła Joanna Kwiecień opowiedzieli o zwyczajach w swoich
krajach i przedstawili popularne w ich krajach animacje. Była to
również doskonała okazja do sprawdzenia znajomości języka angielskiego.
Zwieńczeniem zimowego wypoczynku była bal karnawałowy, który był połączeniem zabawy z edukacją pełne niespodzianek. W zabawie z Szaloną Panią Profesor nie zabrakło zaskakujących doświadczeń i zwrotów akcji. Dzieci z ogromnym
zainteresowaniem przyglądały się widowiskowym doświadczeniom i dopingowały do kolejnych. Można było zobaczyć m.in. jak
wybuchają wulkany, czy powstaje pasta do zębów dla słonia!
Nie zabrakło również zabawy tanecznej i wielu ciekawych
animacji. Wielka kolejka ustawiła się po świeżo prażony popcorn.
Chętnych dziewczynek i chłopców nie brakło również do wykonania kolorowych tatuaży! Sporą atrakcją była foto-ramka, do której
każdy uczestnik zabawy mógł wybrać sobie przebranie. W holu
„Szklanego Domu” na dzieciaki czekał słodki poczęstunek oraz
oczywiście zdrowe soki.
WP

Na finał w „Szklanym Domu” specjalny pokazał dała Szalona Pani Profesor.

Zajęcia kulinarne były pyszne!

Z wizytą u Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
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Z Domaszowic do The Voice Kids i do Pragi!
Rodzeństwo Marysia i Grześ Stacherowie z Domaszowic ostatnie tygodnie może zaliczyć do bardzo udanych.
O tym, że rodzeństwo Stacherów ma wiele talentów mieszkańcy gminy Masłów wiedzą od dawna. W ostatnich tygodniach mogli się o tym przekonać również mieszkańcy
całego kraju. Grześ z powodzeniem wystąpił w programie The Voice Kids w TVP2, najpopularniejszym dziecięcym formacie w Polsce, w którym debiutowały Viki Gabor i Roksana
Węgiel, zwyciężczynie Eurowizji Junior. W „Przesłuchaniach w ciemno” Grześ odwrócił
wszystkie trenerskie fotele. Cleo, Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski byli zachwyceni
jego wykonaniem „Pamięci” z musicalu “Koty”. Ostecznie wybrał drużynę Cleo. Dzięki
temu wziął udział m.in. w nagraniu
specjalnego wideo z piosenką „Za
krokiem krok”. W bitwach nasz
wokalista wypadł świetnie, ale zabrakło mu szczęścia, by przejść do
finału.
Z sukcesu cieszy się również
Marysia Stachera, siostra Grzesia, która zdobyła drugie miejsce
na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Pradze.
To nie pierwsze laury dla młodej
i zdolnej mieszkanki Domaszowic. Przypomnijmy, że na swoim
koncie ma m.in. pierwsze miejsce w Konkursie Wojewódzkim,
drugie miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym w Bochni. Warto dodać, że
Marysia uczy się grać u PrzemyGrześ Stachera jest pierwszym mieszkańcem
sława Wierzby.
naszej gminy, który wystąpił w The Voice Kids.
WP

Jest nas coraz więcej!
Sprawdzamy statystyki dotyczące ewidencji
ludności w Gminie Masłów za 2019 rok
W naszej gminie w roku 2019 urodziło się
93 dzieci. Co ciekawe liczba dziewczynek i chłopców była porównywalna i tak do grona mieszkańców gminy Masłów dołączyło 49 chłopców
i 44 dziewczynki.
Sprawdziliśmy także jakie imiona dla swoich
dzieci najczęściej wybierali nasi mieszkańcy. Wśród
najpopularniejszych imion dla dziewczynek znalazły się: Liliana, Oliwia oraz Zuzanna natomiast dla
chłopców: Antoni, Mikołaj i Nikodem. Związki małżeńskie zawarło 106 mieszkańców naszej gminy
w tym: 51 kobiet i 55 mężczyzn.
Stan ludności gminy Masłów na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 10 972, gdzie 10 836 stanowili mieszkańcy stali, a 136 czasowi co pokazuje,
że liczba naszych mieszkańców stale rośnie. Wśród
naszych obywateli 5530 osób stanowią mężczyźni,
natomiast 5442 to kobiety. Według statystyk Urzędu
Stanu Cywilnego w ubiegłym roku zmarły 82 osoby
z czego 41 mężczyzn i 41 kobiet. Dla porównania
w roku 2018 odeszło 86 osób.

Marysia Stachera wróciła z Pragi
z dyplomem i medalem.

Stan
ludności gminy
Masłów na koniec
grudnia 2019 roku wyniósł
10 972, gdzie 10 836 stanowili
mieszkańcy stali, a 136 czasowi
co pokazuje, że liczba naszych
mieszkańców stale rośnie. Wśród
naszych obywateli 5530 osób
stanowią mężczyźni,
natomiast 5442
to kobiety.

Najwięcej
mieszkańców
posiada sołectwo: Masłów Pierwszy - 1873 osoby, na drugim miejscu jest Wola Kopcowa- 1493 osoby,
a na trzecim Mąchocice Kapitulne - 1370
osób. Najmniejszym sołectwem jest Barcza339 mieszkańców.
Dobrą wiadomością jest to, że mieszkańców naszej gminy
stale przybywa, a liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów.Rozwijająca się infrastruktura, odległość do miasta, oferta edukacyjna czy kulturalna sprawia, że coraz więcej ludzi decyduje się
na zamieszkanie w naszej
gminie co dobrze wróży na
przyszłość. Zależy nam na
Wśród najpopularniejszych
tym, aby jak najwięcej ludzi,
imion dla dziewczynek znazwłaszcza młodych osiedlalazły się: Liliana, Oliwia
ło się w Gminie Masłów.
oraz Zuzanna natomiast dla
Dzięki temu nasza gmina bęchłopców: Antoni, Mikołaj
dzie mogła stale się rozwijać
i Nikodem.
- mówi wójt Tomasz Lato.
KD
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Dbając o środowisko naturalne możemy większość odpadów
ogrodowych czy kuchennych wykorzystać tworząc kompostownik.
Dzięki temu pozyskujemy naturalny nawóz dla naszych roślin
ogrodowych i przydomowego warzywniaka.
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii

Teodozja Rittel z domu Zegadło
(1938 – 2019)
Profesor zwyczajny Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Komisji Zaburzeń i Rozwoju Mowy PAN, wybitna
językoznawczyni, autorka wielu cenionych
prac naukowych, twórczyni polskiej lingwistyki edukacyjnej, nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń polonistów
i logopedów, odeszła 26 września 2019
roku i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Masłowie.
Dzieci w kronice Szkoły Podstawowej
w Masłowie 10 kwietnia 1974 roku zamieściły następującą informację: Teodozja
Zegadło – obecna pani Rittel, urodziła się
w 1938 roku w Masłowie. Mając cztery lata
rodzice oddali ją do przedszkola. W 1945
roku rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Po ukończeniu siedmiu klas wstąpiła
do Liceum Pedagogicznego w Kielcach.
Nauka w liceum trwała cztery lata, po czym
pani Teodozja wyjechała do Krakowa na
Studia Pedagogiczne. W ciągu pięciu lat
jeździła na wykłady do Warszawy, Wrocławia. Obecnie wykłada na Wyższej Uczelni
w Krakowie z tytułem doktora.
Teodozja Rittel ukończyła Wyższą
Szkołę Pedagogiczną w Krakowie w 1960
roku. Doktorat na tej uczelni otrzymała
w 1969 roku na podstawie dysertacji z zakresu językoznawstwa Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego złożonego
i trybu przypuszczającego, a habilitowała
się w 1985 roku na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wraz z rozwojem naukowym miała liczne dokonania dydaktyczne i akademickie. W latach 1966-1969 pracowała
w charakterze starszego asystenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie,
a w okresie 1969-1983 prowadziła zajęcia
jako adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W kolejnych latach
wykładała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie została w 1994 roku
profesorem tej uczelni. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy w 2000 roku.
W dorobku naukowym prof. Teodozji
Rittel występowały trzy centra zainteresowań: językoznawstwo historyczne, językoznawstwo ogólne oraz językoznawstwo
stosowane, w którym wprowadziła do obiegu naukowego autorską wersję lingwistyki
stosowanej. W jej ramach doprowadziła
do wyodrębnienia lingwistyki edukacyjnej,
która w praktyce zajmuje się wyuczalnością i akceptowalnością języka. Na dorobek
w tej dziedzinie prof. Teodozji Rittel składa

się około 80 pozycji, w tym dwie monografie: Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka i Metodologia
lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka.
Profesor Teodozja Rittel stworzyła własną
szkołę naukową i zapewniła jej rozwój
oraz kontynuację. Wypromowała wielu
doktorantów, a tym samym przyczyniła się
do rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej
krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych uczelni. W ostatnich latach szereg prac naukowych opublikowała
wspólnie z mężem prof. Stefanem Jerzym
Rittel. Ogólny dorobek naukowy Zmarłej
zamyka się ilością 110 oryginalnych prac
naukowych oraz 9 monografii. Za swój wysiłek twórczy otrzymała wiele odznaczeń
państwowych, a w tym Krzyż Zasługi.
Siostra Pani Wanda Woźniak tak
wspominała Zmarłą: Kochałaś Masłów,
Kościół Przemienienia Pańskiego i chór
Mistrza Jana Pieniążka. Z prawdziwą radością uczestniczyłaś w spotkaniu religijnym

w roku 1991, stojąc jako Masłowianka
w deszczu, ale byłaś szczęśliwa, że spotkałaś się z naszym Ojcem Św. Janem Pawłem II. Były to wspaniałe chwile, które wryły
się w pamięć na całe życie i słowa „Brońmy
Krzyże i Rodziny”. Kierowałaś pracą magisterską, poświęconą Św. Janowi Pawłowi II.
Dzięki Tobie mamy życzenia i podpis Św.
Jana Pawła II. Wróciłaś po latach w strony
rodzinne do Kielc, Masłowa. Uwielbiałaś zapach łąk, pól, drzew świerkowych
i jodłowych. Śpiew skowronków o świcie,
a także niezapomniane widoki Domaniówki, Klonówki, Radostowej, Łysicy i Puszczy
Jodłowej, po których wędrowałaś z mężem.
Dla wszystkich nas byłaś przykładem uczciwości.
Zmarła pozostanie na zawsze w pamięci Rodziny, bliskich, znajomych oraz
Ziemi Masłowskiej. Odpoczywaj w Pokoju.
Całość opracował Piotr Olszewski
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Z Dworku Żeromskich (24)

STANISŁAW KATERLA
– ZESŁANIEC, MALARZ
W lutym 1980 roku przyjaciel z krakowskich studiów, nauczyciel
języka polskiego w bieckim Liceum Ogólnokształcącym – Jacek
Szurek zadał nam w liście takie pytanie: „Czy mówi Wam coś nazwisko S. Katerla? Chodzi o jakiegoś zesłańca syberyjskiego, malarza akwarelistę. Muzeum w Irkucku ma jego prace, a nic poza
tym o człowieku nie wiadomo”.
I ja wówczas, czterdzieści lat temu, nic nie wiedziałam o tym dalekim krewnym matki Stefana Żeromskiego, a pytani starsi ode
mnie znawcy tematu: profesorowie Henryk
Markiewicz, Artur Hutnikiewicz, dr Jerzy Kądziela, wreszcie Barbara Wachowicz i Monika
Żeromska – wzruszali ramionami. W tamtych latach wiedza o matce pisarza Józefie
z Katerlów i jej familii była żenująco uboga…
Gdy około 1995 roku rozpoczęłam kwerendy
archiwalne i terenowe, związane z zamiarem napisania książki „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”, z okruchów
wiedzy tu i ówdzie pomieszczonych, zaczęłam budować sylwetkę Stanisława, ustalać
koligacje, miejsca pobytu, sytuację osobistą
etc. Znacznie później pozyskałam jego fotografie.
Był synem Jana Katerli i Zofii z Łodzińskich
(Ładzińskich) herbu Radwan pochodzącej
z Wierzbia. Miał troje rodzeństwa: Ignasia,
Władzię (zmarłych w dzieciństwie) oraz Mariannę (później Radomską). Pokoleniowo był
stryjecznym bratem pani Józefy Żeromskiej.
Urodzony w 1835 roku w Jeżówce k. Tczycy,
gdzie jego ojciec Jan pełnił obowiązki wójta w
majątku swego najstarszego i najzamożniejszego brata Michała (później Jana odnajdują w dokumentach jako
„pracownika służby celnej skarbowej w Komorze Celnej Baran”).
Do szkół wysłano Stanisława do Krakowa. Mieszkał w bursie
u Franciszkanów, uczęszczał do Gimnazjum Świętej Barbary.
W dotychczas nieznanych mi okolicznościach przedwcześnie stracił ojca. Szybko musiał się usamodzielnić. Rozpoczął pracę jako
praktykant pocztowy w Wolbromiu, później po wpłaceniu sporej
kaucji (270 rs) został ekspedytorem pocztowym. W 1861 roku ożenił się z młodszą o pięć lat szlachcianką Franciszką z Rohlandów.
Wybuch Powstania Styczniowego i zaangażowanie Stanisława
w walkę narodowowyzwoleńczą (obsługa poczty powstańczej, pomoc w transporcie rannych do Galicji) spowodowały, że w maju
1863 roku znalazł się w kieleckim więzieniu. Na rozprawie sądu
polowego w lipcu tegoż roku skazano go na dwudziestoletnie
zesłanie na Sybir, w tym dziesięć lat ciężkich robót w Usolu nad
Angarą w tamtejszej warzelni soli; kolejne dziesięć mógł spędzić
w Irkucku, podejmując tam zajęcia zarobkowe, meldując się
systematycznie na miejscowym posterunku.
Wyrok zatwierdzono w Warszawie, skąd 28 października 1863
roku z grupą zesłańców rozpoczął katorżniczą wędrówkę. Po pięciu miesiącach więźniowie dotarli do Tomska, gdzie w areszcie
przebywali kilka tygodni. Dalszy etap to droga do Krasnojarska,
skąd do Irkucka i sąsiadującego z nim Usola. Tu zakwaterowani
zostali w 1865 roku.
Gdy spoglądam na mapę i odległość z Warszawy do Irkucka, myślę o tej nieszczęsnej, wyniszczającej peregrynacji tysięcy Polaków – najlepszych z najlepszych – pieszo, koleją, jednokonnymi telegami, pocztowymi tarantasami, łodziami, promami, w wietrze,

mrozie, śniegu, deszczu, skwarze i suszy, z chmarami „moszek”
– jak mówili miejscowi, czyli drobniutkich dokuczliwych owadów,
które wciskały się wszędzie, boleśnie atakując umęczonych ludzi.
Żal ściska serce…
W Usolu Stanisław pracował w jednej w warnic soli. Odpowiadał
za cały proces produkcji polegający na utrzymaniu stałego ognia
pod ogromną kadzią napełnioną solanką, zbieraniu zagęszczonej
soli i uzupełnianiu solanki. Po tygodniu palenia i odparowywania
wygaszano ogień, studzono kadzie, wyładowywano sól na znajdujący się wokół pomost,
a po całkowitym wysuszeniu pakowano ją
do worków lub drewnianych skrzyń i przenoszono do magazynów. Raz w miesiącu, po
czterech warzeniach, kadź należało umyć
– i produkcję zaczynano od nowa. Pracę wykonywano całodobowo, zatrudnieni byli tylko
polscy zesłańcy.
W czasie siarczystych mrozów, gdy nie można było pobierać solanki, produkcję wstrzymywano, przeprowadzano remont warnic,
kołowrotów i rynien. Zajęć było wówczas
znacznie mniej. Może właśnie wtedy Stanisław, którego cechowało samotnicze usposobienie i artystyczne zdolności, malował to
co go otaczało: Usole i okolicę, koszary, dom
komendanta, szkołę, warzelnię soli, konie,
rzekę Angarę, później także Irkuck, gdzie w
następnych latach zesłania pracował jako
retuszer w jednym z zakładów typograficznych. Nieliczne jego akwarele i rysunki przetrwały, dokumentując tamten czas i tamte
miejsca. Kilka jest w petersburskim Domu
Puszkina, kilkanaście w Muzeum Krajoznawczym Irkucka, reprodukcje w Usolu, jedna w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego.
W ciekockim dworku, w pokoju zwanym patriotycznym, gdzie
skupione są pamiątki związane z rodzinnymi uczestnikami walk
narodowowyzwoleńczych, w 2012 roku powiesiłam nieznany
wcześniej portret fotograficzny Stanisława Katerli – ciemnowłosego, szczupłego mężczyzny jeszcze z przedpowstaniowego czasu. Marzyłam, by udało się zreprodukować dwie, trzy akwarelki
kuzyna – powstańca i umieścić obok. Marzenia się spełniają…
Trzy niewielkie syberyjskie obrazeczki w 2015 roku powiesiliśmy
pod portretem ich autora. Bardzo pomocni w realizacji tego zadania byli: niezwykła nauczycielka Aneta Ksel rodem z Masłowa,
która przez kilka lat kształciła usolskie dzieci, wójt Tomasz Lato
i Joanna Kwiecień.
Syberyjska tułaczka Stanisława skończyła się w grudniu 1885
roku. Wrócił. Nikt bliski na niego nie czekał. Żona zmarła na płuca
w 1870 roku w Kielcach, nie żyła też siostra Marianna. Więzi z dalszą rodziną trudno było odbudować. Podobno czas jakiś mieszkał
w Warszawie, gdzie prowadził mały sklepik papierniczo-kolonialny, podobno około 1898 roku powrócił w rodzinne strony. Piszę
„podobno”, bo żadnych dokumentów na ten temat mimo starań
nie znalazłam, a informacje podawane w różnych materiałach
pośrednich są bałamutne, często niespójne.
Tym większa radość, że w ciekockim dworku Żeromskich, gdzie
z pewnością nie raz, nie dwa był wspominany, Stanisław Katerla
ma dziś swoje miejsce.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Świętowały babcie i dziadkowie
W szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji odbyły
się wspaniałe występy przygotowane przez najmłodszych.
Każda z uroczystości zaczynała
się oficjalnym powitaniem wszystkich
gości wśród, których pierwsze skrzypce grali oczywiście dziadkowie i babcie, ale również rodzice i najbliżsi. Po
uroczystym wstępie przyszedł czas
na wspaniałe występy artystyczne
przygotowane z wielkim zaangażowaniem z pomocą pań nauczycielek
i opiekunek przez wszystkie wnuczki
i wnuczków. Dzieci poradziły sobie
znakomicie i przyprawiły swoich
dziadków o łzy wzruszenia i radości. Każdy z występów został przyjęty gromkimi brawami. Ale to nie
wszystko. Przyszedł bowiem czas na
życzenia. I tu oprócz swoich umiejętności scenicznych nasi milusińscy zaprezentowali także umiejętności plastyczne wręczając swoim ukochanym
babciom i dziadkom zrobione przez
siebie własnoręcznie upominki. Uściskom i śmiechom nie było końca. Na
zakończenie zaproszeni goście udali
się na smakowity poczęstunek.
KD

Masłów

Mąchocice Kapitulne

Brzezinki

Mąchocice-Scholasteria

Wola Kopcowa
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Z Domaszowic
do Argentyny
Piotr Jaśtal z Domaszowic wziął udział w Mistrzostwach Świata w Biegach Górskich, które odbyły się
w Argentynie w miejscowości Villa La Angostura.
Zawody zostały rozegrane w stylu anglosaskim, co oznacza bieg
z podbiegami i ze zbiegami. Trasa liczyła prawie 14 km, a różnice wysokości wyniosły +747m /- 747m. Nasz kraj reprezentował między
innymi Piotr Jaśtal, mieszkający na co dzień w Domaszowicach.
Trasa była nie lada wyzwaniem. Na górskim szlaku zawodnicy musieli pokonywać bardzo błotniste tereny oraz kilkakrotnie przeprawiać się przez rzeczkę. Dodatkowo trasa biegów była tak wąska,
że wyprzedzenie innego zawodnika często okazywało się wręcz
niemożliwe. W rezultacie końcowym nasz krajan zajął 58. miejsce. Jak sam mówi udział w tych zawodach był dla niego cennym
doświadczeniem, które zapewne zaowocuje w kolejnych startach
nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej i obiecuje,
że w kolejnych mistrzostwach będzie starał się jeszcze bardziej!
KD
Piotr Jaśtal z dumą pozuje w koszulce z logiem Gminy Masłów.

Sport nosi w swoim sercu!
Bronisław Kurzak, mieszkaniec sołectwa Dąbrowa, udowadnia, że wiek nie ma znaczenia w odnoszeniu sportowych
sukcesów, a emerytura nie musi oznaczać końca aktywności.
Były zawodnik drużyny Skalnika Wiśniówka grającej w II lidze tenisa stołowego. 35-krotny Mistrz Województwa w grze pojedynczej, deblowej i mieszanej to tylko niektóre z osiągnięć Bronisława Kurzaka.
Mimo, że skończył 72 lata dalej jest czynnym zawodnikiem
i uczestniczy w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski
Związek Tenisa Stołowego oraz Polski Związek Tenisa Stołowego
osiągając bardzo dobre wyniki. Ten sezon był wyjątkowo udany,
bo po wygraniu w kategorii wiekowej 70-74 Grand Prix Polski
w Strzelcach Opolskich, Wiśle, Kwidzynie, Ostródzie i Łomży
oraz zajęciu 2 miejsca w Radomiu i 3 miejsca w Węgierskiej Górce zwyciężył zdecydowanie w Klasyfikacji Generalnej za sezon
2018/2019.
Potwierdzeniem wysokiej formy było zdobycie przez Bronisława Kurzaka Mistrzostwa Polski w grze indywidualnej, oraz Mistrzostwa Polski w grze deblowej grając w parze z Aarne Puu z Krakowa. - Nie byłoby tak dobrych wyników, gdyby nie kardiochirurg
Zbigniew Starzyk, który 6 lat temu przeprowadził operację wszczepienia bajpasów. Od tego czasu czuję się rewelacyjnie. Dlatego
gdy mam okazję podkreślam jego zasługi i zawsze dedykuję mu
zdobyte medale – podkreśla pan Bronisław.
Rozpoczęty nowy sezon też zaczął się dobrze. Po zajęciu
trzeciego miejsca w Grand Prix Polski w Bilczy, 1 miejsca w Węgierskiej Górce i 2 miejsca w Łomży daje szansę na zwycięstwo
w klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski sezonu 2019/2020.
RED

Bronisław Kurzak z powodzeniem bierze udział w wielu zawodach.

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

