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Szanowni mieszkańcy
gminy Masłów,
minione tygodnie to dla nas
czas nauki życia w nowej
rzeczywistości, którą wymogła na nas pandemia
COVID-19. To oczywiście
również czas na realizację
inwestycji i planów. Budowa kanalizacji północnej części gminy wchodzi
już w zaawansowaną, ale też w końcową fazę.
W tym numerze „Kuriera Masłowskiego” przeczytacie o tym, na jakim etapie znajdują się poszczególne odcinki tego wielkiego przedsięwzięcia, które znacznie ułatwi życie mieszkańców.
W nowych realiach rozpoczęły pracę
szkoły. Wraz z dyrektorami dołożyliśmy wszelkich starań, by uczniowie i nauczyciele czuli się
bezpiecznie. Każdy z pedagogów przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 przeszedł
testy na COVID-19, które zostały wykonane
bezpłatnie, dzięki naszej współpracy z Zarządem
Województwa Świętokrzyskiego. Przez okres
wakacji w szkołach wykonano wiele działań
podnoszących jakość funkcjonowania placówek
np. w Masłowie gruntownie zmieniono kuchnię,
a w Brzezinkach świetlicę.
Powróciły wydarzenia kulturalne i zmagania sportowe. Skromnie podziękowaliśmy za
tegoroczne plony, przed dworem Stefana Żeromskiego gościli Mistrzowie Mowy Polskiej m.in.
Krzysztof Zanussi i Katarzyna Pakosińska, a nasze zespoły odnosiły sukcesy w konkursach kulinarnych. Ze względu na epidemię tegoroczne
dożynki ograniczyliśmy do zachowania ich symbolicznego wymiaru. Dziękuję naszym rolnikom
za trud wkładany w pracę, który pokazuje siłę
i moc tradycji ziemi Gór Świętokrzyskich.
Przez cały wrzesień spotykamy się na zebraniach wiejskich ustalając zadania, na które
zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu
sołeckiego. Szczegółowo przedstawiamy je w
kolejnym „Kurierze Masłowskim”. Dziękuję za
zaangażowanie i pomysły, jakie na pewno przyczynią się do rozwoju naszej gminy. Gratuluję
nowo wybranym sołtysom, którzy w sołectwach
budują społeczną więź. Razem możemy więcej.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Kanalizacja północnej części gminy
Masłów w zaawansowanej fazie!
Trwa realizacja projektu kanalizacja północnej części gminy Masłów
w ramach projektu realizowanego przez Wodociągi Kielecki. Sprawdźcie,
w których miejscowościach prace są już na finiszu.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów (około 35 km
sieci):
W Mąchocicach-Scholasterii wykonano 4.160,00 mb sieci kanalizacji (z czego 3.252,00 mb stanowił kanał sanitarny
PVC DN200, a 908,00 mb stanowi kanał
PVC DN160) z 4.160,00 mb co stanowi
100,00 % zaawansowania. Obiekt zgłoszony do odbioru. Obie pompownie PT4 i PT3
są na zaawansowanym etapie budowy.
Wykonano warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano
tereny z tłucznia oraz tereny zielone. Gotowej jest również ogrodzenie, oświetlenie,
ażury na skarpach, wykonany montaż kontenera. Trwają prace końcowe zewnętrzne,
porządkowe i prace związane z rozruchem
Pompowni. Zaawansowanie prac szacuje
się na 99 %.

Prace w Ciekotach i Radostowej stanowią zaawansowanie na poziomie 29,61 %.
Wykonawca wykonał 2.920,00 mb sieci kanalizacji (z czego 2.500,00 mb stanowił kanał sanitarny PVC DN200, a 420,00 mb stanowi kanał PVC DN160) na 9.861,00 mb.
Pompownia PL5.1; PL5.2; PL5.3; PL5.4;
PL5.5 – 0%.
Prace w Barczy są na finiszu. Sieć grawitacyjna i tłoczna wykonane w 100 %. Wykonawca wykonał 3.010,19 mb z 3.010,19.
Trwają prace związane z wykonaniem odtworzeń asfaltowych i porządkowe. Przepompownia ścieków zaawansowanie na
poziomie 99 %. Został już zamontowany
środek przepompowni. Zamontowana jest
szafa sterownicza, postawione jest ogrodzenie, teren wyłożony kostką brukową. Trwają prace końcowe zewnętrzne, porządkowe
i prace związane z rozruchem Pompowni.

Przełom Lubrzanki

Dolina Marczakowa
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Prace przy kanalizacji w Brzezinkach stanowią zaawansowanie na
poziomie 79,05 %. Sieć grawitacyjna
DN200 4.865,00 mb z 5.904,00 co stanowi 82,40%; sieć grawitacyjna DN160
545,00 mb z 1.007,00 co stanowi 54,12 %;
sieć tłoczna PE DN110 w 334,00 z 354,50
co stanowi 94,22 %. Przepompownia ścieków zaawansowanie 95%. Trwają prace
końcowe zewnętrzne, porządkowe i prace
związane z rozruchem Pompowni.   
W Dolinie Marczakowej prace przy
budowie kanalizacji są na ukończeniu. Sieć
grawitacyjna i sieć kanalizacji tłocznej wykonane są w 100 %. Budowa przepompowni ścieków PL7.2 i PL7.3 jest na poziomie
95%, trwają prace końcowe zewnętrzne,
porządkowe i prace związane z rozruchem
Pompowni.
W Nademłynie wykonawca wykonał 4.006,50 mb sieci kanalizacji
na 4.140,50 mb co stanowi 96,77 % zaawansowania. Sieć grawitacyjna DN200
3.050,00 mb z 3.118,00 co stanowi
97,82%; sieć grawitacyjna DN160 710,00 mb z 776,00 co stanowi 91,50 %;
sieć tłoczna PE DN110 - 246,50 z 246,50
co stanowi 100,00 %. Pompownia PL7.1
zaawansowanie - 75,00 %. Pozostał montaż szafy i roboty zewnętrzne.
Zakończono prace w przełomie
Lubrzanki w kierunku Mąchocic-Scholasteria do pompowni PT4.

Przełom Lubrzanki, zjazd do Mąchocic-Scholasterii.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Masłów. Zakres rzeczowy, to budowa
około 2,7 km sieci.
W Wiśniówce zasilanie budynków 71A-72A – prace zostały wykonane w terminie
i odebrane.
Dąbrowa - prace zostały wykonane w terminie i odebrane.
Mąchocice Kapitulne Ameliówka wykonano całość sieci 2099mb/2099mb oraz zagospodarowany jest teren wokół pompowni.
RED

Brzezinkki

Brzezinki

Barcza

Barcza
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XXIII sesja Rady Gminy Masłów: Zmiany budżetowe
oraz uchwały porządkujące

Lipcowa sesja upłynęła pod znakiem
porządkowania najważniejszych tematów
związanych ze sprawnym funkcjonowaniem gminy Masłów.
Sesja odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Masłowie. W swoim sprawozdaniu wójt,
Tomasz Lato podziękował mieszkańcom
za wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich, dzięki czemu gmina Masłów
otrzymała promesę na samochód strażacki
w ramach akcji „Bitwa o wozy 2020”. Po
sprawozdaniu rozpoczął się blok uchwał,
nad którymi głosowali radni.
Przyjęto zmiany do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020 – 2029. Zabezpieczono
środki na przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego celem uzyskania dofinansowania na
termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Masłowie oraz szkoły w Mąchocicach
Kapitulnych. Wprowadzono nowe zadania
m.in. zakup pieca konwekcyjno-parowego
do szkoły w Mąchocicach Kapitulnych.
Zdecydowano również o przeznaczeniu
pieniędzy dla dwóch jednostek OSP w Ciekotach i Woli Kopcowej w związku z planowanymi wymianami średnich wozów
ratowniczo-gaśniczych.
Radni zdecydowali o organizacji
wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych gminy Masłów oraz samorządowych instytucji kultury, co usprawni
ich funkcjonowanie. W kolejnym punkcie
uchwalono regulamin korzystania z terenów zielonych tzw. Żeromszczyzny w Ciekotach. Dokument szczegółowo określa
i porządkuje zasady dotyczące przebywania i korzystania z terenów wokół Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz
dworku Stefana Żeromskiego. Na wniosek
radnych w regulaminie wniesiono popraw-

Wójt Tomasz Lato podziękował mieszkańcom
za wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich, dzięki czemu gmina Masłów otrzymała
promesę na samochód strażacki w ramach akcji
„Bitwa o wozy 2020”.

ki do uchwały porządkujące zapisy regulaminu.
Radni podjęli uchwałę w sprawie Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dzieci w gminie Masłów
na lata 2020-2024. To kontynuacja programu obowiązującego od roku 2008, dzięki
jego realizacji zostaną zaszczepione kolejne roczniki dzieci z VIII klasy szkoły podstawowej (w tym uczniowie, którzy ukończyli
w 2019 r. klasę VIII i III gimnazjum). Programem zostaną objęte po raz pierwszy dzieci
w wieku 2 lat. W roku 2020 zaszczepione zostaną dzieci urodzone w roku 2017,
2003, 2004 i 2005.
W kolejnym bloku znalazły się
uchwały dotyczące kategorii dróg. Zmieniono uchwałę Rady Gminy Masłów
Nr XI/129/2019 z dnia 19 września 2019 r.,

Sesja odbyła się w sali gimnastycznej szkoły w Masłowie.

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej
0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej
w miejscowości Dąbrowa do kategorii
drogi gminnej oraz zmiany uchwały Rady
Gminy Masłów Nr XI/130/2019 z dnia
19 września 2019 r., w sprawie zaliczenia
drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka
Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej
w miejscowości Mąchocice Kapitulne do
kategorii drogi gminnej.
Zmieniono uchwałę Nr XXXI/265/05
Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca
2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Masłów. Podyktowana jest ona chęcią zwiększenia kwoty przeznaczonej na
wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Masłów
w przypadku, gdy gmina pozyska na ten
cel środki z Budżetu Państwa. Szczegółowe
kryteria związane z uzyskaniem stypendiów można znaleźć w uchwale dostępnej
w portalu maslow.esesja.pl
W kolejnej części sesji radni określili
średnią cenę jednostki paliwa w Gminie
Masłów, w roku szkolnym 2020/2021.
Uchwała dotyczy zwrotu rodzicom kosztu dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych. W bloku uchwał znalazła się również
ta dotycząca nadania nazw ulicom. W Domaszowicach będzie to ulica Jesionowa,
w Masłowie Pierwszym Wesoła, w Woli
Kopcowej Złota. Zdecydowano również
o wyrażeniu zgody trwałemu zarządcy na
zawarcie umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat. Dotyczy to złożonego wniosku
przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji celem budowy altany rekreacyjnej na
terenie należącym do Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Masłowie.
Rozpatrzono pięć skarg na działalność
wójta, wiceprzewodniczącego Rady Gmi-

Obrady poprowadził przewodniczący Piotr Zegadło.
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ny oraz sołtysa Woli Kopcowej. Dotyczyły
one, w opinii skarżących, zastrzeżeń do
sprawnego funkcjonowania urzędu i pełnienia funkcji przez wiceprzewodniczącego i sołtysa. Radni w dwóch przypadkach
wnieśli poprawki do uchwał, jedna z nich
wynikała z pisma wojewody świętokrzyskiego przekazanego przed sesją. Wszystkie
skargi rada gminy uznała za bezzasadne.
W ostatniej sesji radni wyrazili zgodę
na zawarcie „Porozumienia w sprawie okre-

ślenia zasad rozliczeń finansowych, w tym
ponoszenia wkładu własnego pomiędzy
Gminą Kielce a partnerami projektu Dotacji
na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020,
w latach 2020-2022”. Uchwała dotyczy
zapewnienia ciągłości realizacji wspólnych działań Porozumienia KOF (Kielecki
Obszar Funkcjonalny). Przypomnijmy, że
gmina Masłów w ramach współpracy zrealizowała zadania z dofinansowaniem Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: modernizacja
oświetlenia ulicznego, termomodernizacja
z OZE budynków użyteczności publicznej,
zagospodarowanie terenu wokół zalewu
Cedzyna, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych (w trakcie realizacji).
WP

Pompownie niemal gotowe
Aby ścieki z północnej części gminy Masłów popłynęły do oczyszczalni, konieczny jest system pompowni. Powstaje on w ramach projektu realizowanego przez Wodociągi Kieleckie. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie około 35 km sieci kanalizacyjnej
i 12 przepompowni.
W ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie
kieleckiego obszaru metropolitalnego” na terenie gminy Masłów
planowane jest do wykonania 35 km sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, Brzezinki,
Barcza, Masłów Drugi Nademłyn, Marczakowa Dolina.
Z uwagi na duże wysokościowe zróżnicowanie terenu gminy
Masłów, zaprojektowany system kanalizacyjny jest układem grawitacyjno-tłocznym z 12 pompowniami ścieków. Ścieki z domów
w Marczakowej Dolinie będą przepompowywane do kanalizacji
w Masłowie Drugim Nademłyniu, dalej do Brzezinek, następnie
do Ciekot i na końcu do kanału zlokalizowanego wzdłuż przełomu Lubrzanki, skąd zostaną przepompowane do istniejącego
systemu kanalizacji sanitarnej w Mąchocicach Kapitulnych. Taki
układ przepływu ścieków jest wymuszony ukształtowaniem terenu
– część północna gminy Masłów jest oddzielona od części południowej Pasmem Masłowskim, więc ścieki muszą ominąć naturalną przeszkodę.
- Ścieki nie płyną pod górę, ale ludzka pomysłowość jest sobie
w stanie z tym poradzić. Nowoczesne pompownie nie tylko pracują bardzo wydajnie, ale ich działanie jest nadzorowane przez zaawansowany technologicznie system komputerowy. Dzięki niemu
pracownicy wodociągowej spółki w odległych o wiele kilometrów
dyspozytorniach dostają sygnał, że dzieje się coś niepokojącego i są
w stanie szybko reagować – tłumaczy Tomasz Lato, wójt gminy.
Nowe pompownie powstały w ciągu drogi powiatowej
nr 0314T Mąchocice Kapitulne-Ciekoty pierwsza obok mostku nad
Lubrzanką, druga obok parkingu przed Ameliówką. Obie pompownie są na zaawansowanym etapie budowy. Wykonano między
innymi budowę: pompowni ścieków wraz ze zjazdem z drogi powiatowej, ogrodzenia, zbiorników retencyjnych ścieków, ponadto

To już finał prac.

Gotowa jedna z kilku pompowni.

powstała także studnia z zasuwą regulacyjną i studnie przed pompownią z separatorem ciał stałych oraz kanały grawitacyjne. Zagospodarowano tereny wokół pompowni. Kolejna przepompownia
ścieków powstaje w Barczy. Został już zamontowany środek przepompowni. Zamontowana jest szafa sterownicza, postawione jest
ogrodzenie, teren wokół wyłożony kostką brukową. Trwają prace
końcowe zewnętrzne, porządkowe i prace związane z rozruchem
pompowni. W Brzezinkach przepompownia ścieków jest ukończona w 95%. Trwają prace końcowe zewnętrzne, porządkowe i prace
związane z rozruchem pompowni. Budowa przepompowni ścieków
w Dolinie Marczakowej jest na poziomie 95%, zostało postawione już ogrodzenie, trwają prace końcowe zewnętrzne, porządkowe
i prace związane z rozruchem pompowni. Pompownia w Nademłynie jest ukończona w 75%. Pozostał montaż szafy i roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu wokół pompowni. Prace
w Ciekotach i Radostowej przy budowie pompowni jeszcze się nie
rozpoczęły ale powstanie tam pięć pompowni.
Ze względu na górzysty teren naszej okolicy podczas budowy
pompowni zostały 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.
Inwestycja jest realizowana przez Wodociągi Kieleckie w ramach Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
MŁ
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 Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych

kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla
rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie
finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
• 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił
co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
• 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
• 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił
co najmniej 12 miesięcy, lub
• 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej
12 miesięcy, lub
• 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada
2019 r. do 31 maja 2020 r.
• oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność
rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego
z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca
2020 r., lub
2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję
drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
• kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
• gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
• indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
• oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca
2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
• szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej
25 m2 lub
• tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co
najmniej 50 m2.
Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej
produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak
przekroczyć 7 tys. euro.
Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą
przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.
Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni
od dnia zakończenia naboru wniosków.
Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.
gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz
w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach
regionalnych ARiMR.

Z Mąchocic Kapitulnych i Ciekot
bezpłatnie na Święty Krzyż
Od 15 sierpnia rozpoczęła kursowanie
bezpłatna linia autobusowa z Kielc na
Święty Krzyż. Jej przystanki znajdowały
się na terenie naszej gminy. Autobus ostatni kurs miał 27 września.
Z bezpłatnego
przejazdu autobusem turystycznym
można było skorzystać w każdy weekend, 3 razy dziennie.
Klimatyzowany
pojazd miał osiem
przystanków, m.in. w Cedzynie, Ciekotach i Hucie
Szklanej. Podczas jazdy były w nim wyświetlane filmy promujące region. By móc skorzystać z przejazdu,
trzeba było zarezerwować miejsce na stronie internetowej www.swietokrzyskie.travel.
Bezpłatna linia z Kielc na Święty Krzyż miała zachęcić turystów do zwiedzania atrakcji regionu
i wspomóc branżę turystyczną, która podnosi się po
okresie epidemii. Jej uruchomienie to efekt porozumienia zawartego pomiędzy Regionalną Organizacją
Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach.
Przystanki i harmonogram kursów:
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Uczniowie wrócili. Nasz raport
na początek roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021, który prowadzony będzie w czasie bardzo trudnych pandemicznych warunków. Sprawdziliśmy, jak szkoły z terenu gminy Masłów przygotowały się do startu.
Każdy z dyrektorów szkół przygotował się do przyjęcia
uczniów indywidualnie mając na względzie swoje potrzeby,
liczbę uczniów, wymiar szkolnej struktury organizacyjnej (liczbę
oddziałów) oraz zaplecza technicznego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa swoim podopiecznym i pracownikom szkoły, w roku
szkolnym, prowadzonym w czasie pandemii, wprowadzono między innymi: zmiany w harmonogramach dyżurów na przerwach
oraz na stołówkach szkolnych (np. różne godziny dla klas I-III i klas
IV-VIII); zmiany w organizacji szatni szkolnych (w niektórych szko-

Nauczyciele po testach
na koronawirusa.
Wszyscy zdrowi
przystąpili do pracy
Wszyscy nauczyciele ze szkół z terenu gminy Masłów
są zdrowi i nie mają koronawirusa. To wyniki badań
przeprowadzonych tuż przed startem nowego roku
szkolnego 2020/2021, dzięki programowi „Stop Wirusowi” realizowanemu przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego.
Testy na obecność COVID-19 przeprowadzono wśród wszystkich 109 nauczycieli i opiekunów żłobka pracujących w placówkach oświatowych na terenie gminy Masłów. Ich rezultat przyniósł
dobrą wiadomość. Wszyscy są zdrowi i mogą przystąpić do pracy
1 września w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
- Przed nami trudny rok w oświacie, który będzie wymagał bardzo
wiele od uczniów i ich rodziców, dyrektorów, nauczycieli, samorządu – mówi wójt Tomasz Lato. Przed rozpoczęciem pracy wszyscy nauczyciele zostali przebadani na obecność wirusa COVID-19.
Dzięki programowi „Stop Wirusowi” realizowanemu przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przekazało nam testy na obecność
koronawirusa – zaznacza wójt. We wszystkich placówkach zostały
opracowane nowe zasady funkcjonowania, których zadaniem jest
zapewnienie bezpieczeństwa – dodaje.
Jak podkreśla Renata Janik, wicemarszałek województwa
świętokrzyskiego bezpłatne testy dla nauczycieli z gminy Masłów
wykonywano w ramach projektu „Stop Wirusowi”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zestaw pobraniowy zawierał tzw. wymazówek czyli patyczek do pobrania próbki z noso-gardła wraz z probówką z płynem neutralizującym wirusa; torebki foliowe, samokopiujące druki
skierowań na test oraz naklejki z kodami, które pozwolą potem na
identyfikację próbki i przypisanie jej właściwej osobie. Wyniki były
gotowe w ciągu 24 godzin.
Wymazy od nauczycieli pobrali pracownicy Centrum Medycznego Zdrowie.

łach wprowadzono maseczki podczas przebywania w szatni lub/i
wyznaczono co drugi boks na ubrania zgodnie z procedurami); maseczki obowiązywać będą w autokarach przewożących dzieci do
i ze szkoły; poinstruowano pracowników szkoły o wprowadzonych
zasadach bezpieczeństwa. Szkoły zostały zaopatrzone w płyny antybakteryjne do rąk i środki do dezynfekcji pomieszczeń szkolnych,
a także dozowniki i termometry. Pracownicy będą dezynfekować
pomieszczenia i sprzęt z zachowaniem częstotliwości zapewniającej bezpieczeństwo. Wszyscy dyrektorzy szkół zaktualizowali
wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa, które dostępne są na
stronach internetowych szkół oraz profilach Facebook.
Okres wakacji, jak co roku został wykorzystany na przeprowadzenie prac remontowych oraz polegających na odświeżeniu.
WP

 Co w wakacje robiono w szkołach?

• W szkole w Brzezinkach w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” wyposażono sale jadalną wraz
ze świetlicą (dostarczone są już nowe krzesła i stoły).
Rozpoczęto projekt w ramach którego doposażone
zostaną sale dydaktyczne. Z prac remontowych została pomalowana świetlica, łazienki, korytarz przed salą
gimnastyczną, został przeprowadzony remont podłogi
w bibliotece. Trwały również prace ogrodnicze wokół
budynku szkoły.
• W szkole w Masłowie w ramach projektu „POSIŁEK
W SZKOLE” wyremontowano stołówkę i kuchnię szkolną (wymiana podłogi na stołówce, położenie glazury,
malowanie pomieszczeń); wymieniono wentylatory, kocioł grzewczy, zmywarkę i kuchnię gazową oraz pomalowano ściany na korytarzu hali sportowej.
• W szkole w Mąchocicach Kapitulnych zakupiono
piec konwekcyjno – parowy, dzięki czemu posiłki będą
bardziej urozmaicone i zdrowsze. Na bieżąco trwały
prace porządkowe – mycie, czyszczenie, drobne remonty. Wokół budynku pracownicy odmalowali mur
ogrodzeniowy, zasadzili krzewy oraz naprawili zużyte
elementy huśtawek, ławek. O nowe meble i bazę dydaktyczną wzbogacony został odremontowany Kącik
Ciszy, a także Sala Relaksacyjna. Na piętrze wita w swoim gabinecie Maria Skłodowska – Curie. Uczniowie pod
kierunkiem nauczyciela przekształcili korytarz w przedszkolu w świat podwodny, tworząc bajkowe freski.
• W szkole w Mąchocicach-Scholasterii przeprowadzono całkowity remont zmywalni na bloku żywieniowym, wymieniono rurę kanalizacyjną w podpiwniczeniu szkoły, pomalowano wejście do szkoły.
• W szkole w Woli Kopcowej naprawiono tarasy przylegające do budynku szkoły od strony północnej (doklejenie ubytków-płytki), pomalowano barierki. Wśród
pracy były: malowanie kuchni i wymiana uszkodzonych
płytek; malowanie krawężników na placu szkolnym, wymiana syfonów WC w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyczek”, bieżące prace porządkowe placu zabaw,
montaż dodatkowo otrzymanych nieodpłatnie dozowników- oraz urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń.
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Dożywianie dzieci
w roku szkolnym 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej prowadzi
nabór wniosków o Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021
Dożywianie przysługuje: jako pomoc
doraźna albo okresowa w postaci jednego
gorącego posiłku osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole,
może być realizowana w formie zakupu
posiłków, osobom i rodzinom znajdującym
się w sytuacjach wymienionych w art. 7

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym.
Pomocy udziela się w formie posiłku
lub świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych lub też w formie świadczenia pieniężnego w postaci

zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności.
Z tej formy wsparcia mogą skorzystać
osoby których dochód nie przekracza 150%
kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczeń z pomocy społecznej oraz
spełniające warunki otrzymania pomocy
wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia
w formie dożywiania to:
• 792,00 zł dla osoby w rodzinie (dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie);
• 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących (dochód netto na osobę samotną);
• Wieloletni program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 792,00 zł (150% kryterium dochodowego).
• Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie (pokój nr 8). Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
(41) 311-08-70 wew. 134.
• Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym
ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin. Własnoręcznie napisany i podpisany
przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc w formie dożywiania dziecka/dzieci w przedszkolu i w szkole należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie
(pokój nr 8).
Do wniosku dołączyć należy:
• zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia
wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej - aktualny, (zawierającego informacje o wysokości potrąconej
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe),
• oświadczenie potwierdzające dochody z pracy dorywczej
i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej
- aktualny,
• zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie,
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (dotyczy
osoby prowadzące działalność gospodarczą),
• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz
płatniczy (przy ustaleniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej rolników i ich rodzin przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 308,00 zł),

• w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale
chore należy dołączyć
aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale
chorych - zaświadczenie
od lekarza,
• decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury,
świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
• zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki
w szkole ponadpodstawowej,
• decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę
bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium,
dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
• zaświadczenie o stypendium za miesiąc poprzedzający
datę złożenia wniosku,
• zaświadczenie od komornika (dotyczy dłużników alimentacyjnych),
• aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń
alimentacyjnych.
• W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. W trakcie
postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji
rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia
dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie
świadczenia.
• Informujemy jednocześnie, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie będzie finansował posiłki nie
wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.
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Ogólnopolska Karta Seniora.
Odbierz ją bezpłatnie w GOPSie!
Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną
Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach
zdrowia i kultury.
Gmina Masłów podpisała w 2018 roku porozumienie
ze stowarzyszeniem Manko z Krakowa, które w ramach współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje ten projekt. W ramach działania osoby, które ukończyły
60 rok życia będą miały wyrabiane bezterminowe karty uprawniające do ulg i zniżek w ponad 1200 punktach, instytucjach
oraz ośrodkach zdrowia w całym kraju.
Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców naszej gminy jest wydawana bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Masłowie (parter, pokój nr 8) po wypełnieniu for-

mularza od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Wymagane jest osobiste stawiennictwo z dokumentem tożsamości.
Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej: www.glosseniora.pl.
Niemal każdego dnia dołączają nowe firmy, które deklarują współpracę z Głosem Seniora i tym samym wprowadzają
rabaty dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).
Program ten skierowany jest do osób, które ukończyły
60 rok życia i oferuje wsparcie w dostępie do różnych form aktywności społecznej, kulturalnej, prozdrowotnej i gospodarczej.
Karta daje możliwość skorzystania z ulg, rabatów, zniżek na bilety lub usługi oferowane przez partnerów projektu.
RED

Uchwalono gminy program zdrowotny
przeciwko meningokokom
Idea zapobiegania zakażeniom poprzez szczepienia
ochronne dotyczy zdrowych dzieci i młodzieży, oraz
osób dorosłych i jest skierowana na eliminacje mikroba, który powoduje zakażenie.
Według danych WHO prawie w całej Unii Europejskiej szczepienia są obowiązkowe lub zalecane. 15 krajów Europy rutynowo
włączyło szczepienia przeciwko meningokokom do narodowych
programów szczepień. Najwcześniej, w 1999 roku, Wielka Brytania
po epidemii zakażeń meningokokowych wprowadziła szczepienia
obowiązkowe dla niemowląt, przy jednoczesnym wyszczepieniu
wszystkich pacjentów do 24 roku życia. Kolejnym państwem była
Hiszpania, dalej Irlandia i Grecja. W Polsce od 2003 roku Główny
Inspektor Sanitarny wprowadził do Programu Szczepień Ochronnych szczepienie przeciw meningokokom grupy C, jako zalecane.
W efekcie obserwuje się znacznie niższą zapadalność na zakażenia spowodowane przez serogrupę C. Wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko meningokokom w Polsce pozwoliłoby
zredukować liczbę przypadków tej choroby. Dzięki szczepionkom
koniugowanym można zabezpieczyć przed zachorowaniem dzieci po ukończeniu 2 miesiąca życia i starsze oraz młodzież i dorosłych. Dzięki szczepieniu osób w wieku nastoletnim możemy
zmniejszyć nosicielstwo meningokoków i uzyskać odporność populacyjną. Szczepionki skoniugowane skutecznie stymulują układ
odpornościowy, po zakończeniu całego cyklu szczepienia niemal
u wszystkich dzieci pojawiają się ochronne przeciwciała w zabezpieczającym stężeniu. Na podstawie wyników badań z Anglii wynika, że po wprowadzeniu do Narodowego Programu Szczepień
w 1999 r. szczepień przeciwko meningokokom grupy C zaobserwowano spadek przypadków IChM O 97%.
Informacje przekazywane są w ramach akcji edukacyjnej,
prowadzonej zgodnie z „Programem szczepień profilaktycznych
przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020 –
2024”, przyjętym Uchwałą NR XXIII/246/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 lipca 2020 roku.
Inwazyjna choroba meningokokowi to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka. W Polsce nie występuje często, ale jej przebieg może być piorunujący prowadząc do zgonu

nawet w kilka godzin. Do 10% osób, które przeżyły ma trwałe powikłania. Diagnoza zakażeń meningokokowych jest bardzo trudna, gdyż początkowe objawy przypominają zwykłe przeziębienie.
Dlatego szczepienia wydają się najlepszym sposobem zapobiegania inwazyjnej chorobie meningokokowej.
Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Masłów Uchwałą
Nr XXIII/246/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. w sprawie: „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dzieci
w Gminie Masłów na lata 2020 – 20204.” Trwają przygotowania
do realizacji programu, w celu ustalenia przedmiotu zamówienia,
czyli liczby osób zadeklarowanych do szczepienia. Czas na złożenie deklaracji mija w dniu 25 sierpnia 2020 r. Chęć zaszczepienia
dziecka należy zgłosić na przesłanej deklaracji do Centrum Usług
Wspólnych Gminy Masłów, Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86,
26-001 Masłów. Wszelkie informacje o założeniach i sposobie
przeprowadzenia gminnego programu znajdują się na stronach internetowych: www.maslow.pl, www.cuw.maslow.pl. W roku 2020
możliwość zaczepienia przeciwko meningokokom typu C mają
dzieci urodzone w latach 2003,2004,2005,2017.
Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter
informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy
ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.
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Profilaktyka - badanie mammograficzne
Po długiej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, do pracy wróciły mammobusy. Właśnie wyruszyły
w trasę po województwie świętokrzyskim, jeden z nich, swój przystanek ma pod Urzędem Gminy w Masłowie.
Na parkingu przed Urzędem Gminy Masłów firma LUX MED.
Diagnostyka przeprowadzała bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie.
- Jest to bardzo dobra inicjatywa, dbanie o zdrowie w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne - mówi mieszkanka Masło-

Momentami do badania ustawiała się kolejka chętnych pań.

wa, pani Marysia. Cieszymy się, że mammobus przyjechał właśnie
do Masłowa i możemy skorzystać z bezpłatnego badania.
Mammografia to bezpieczne i bezbolesne badanie, które pozwala na wykrycie nawet najmniejszych zmian nowotworowych
w piersiach i rozpoczęcie leczenia. Z bezpłatnego badania w ramach finansowanego przez NFZ programu wczesnego wykrywania
raka piersi mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat. W mammobusie zapewnione są komfortowe warunki porównywalne do
nowoczesnych placówek stacjonarnych. Nowoczesne wyposażenie mobilnej pracowni zapewnia wygodę i co ważne, konieczną
intymność, co pomaga przełamać lęk i dodatkowo zachęca do wykonania badania.
RED
Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie
są m.in.:
– rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra),
– wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
– późna menopauza po 55 roku życia,
– urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność.

Kuchnia jak nowa!
W Szkole Podstawowej w Masłowie w okresie wakacyjnym została wyremontowana kuchnia wraz z zapleczem. Ilość wydawanych posiłków w szkole wciąż
rośnie więc remont był konieczny.
Trwa realizacja projektu „Posiłek w szkole i w domu”, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie. Środki finansowe na
doposażenie i modernizację kuchni szkolnej, pozyskane zostały
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w kwocie 80 000 zł., przy udziale
środków własnych gminy w kwocie 20 000,00 zł.
W ramach realizowanego zadania zakupiono szafę chłodniczą, kuchnię gazową 4 palnikową, robot kuchenny z wymiennymi
końcówkami i rozdrabniaczem, szatkownicę elektryczną, zmywarkę do naczyń ze zmiękczaczem automatycznym, sterylizator

Wszystko to w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ilość wydawanych posiłków w szkole wciąż rośnie
więc remont był konieczny.

wielofunkcyjny do dezynfekcji jaj, kocioł warzelny elektryczny,
maszynę do mielenia mięsa, wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy. Zakup sprzętów i modernizacja kuchni pozwolą na przygotowywanie zdrowych i urozmaiconych posiłków dla dzieci, bez
tłuszczu, gotowanych na parze.
Dodatkowo wykonano prace związane z remontem instalacji
wentylacyjnej, remontem instalacji elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej z wymianą glazury i terakoty.
- Wykonane zadanie w pełni podnosi standardy żywieniowe w szkole oraz higienę i komfort pracy przy stale rosnącej liczbie
uczniów, a zakupiony sprzęt jest wysokiej jakości i będzie służył przez
długi okres czasu, podsumowuje wójt, Tomasz Lato. Mamy nadzieję,
że w nowej stołówce posiłki będą smakowały jeszcze lepiej.
Realizacja projektu jeszcze trwa, niebawem w stołówce pojawią się nowe stoły oraz krzesła.
RED

11

Kurier Masłowski

Powszechny Spis Rolny 2020
– stanowisko komputerowe
do samospisu internetowego
w Urzędzie Gminy Masłów
Gminne Biuro Spisowe w Masłowie (GBS) informuje, że od 1 września 2020 r.
w Urzędzie Gminy w Masłowie ul. Spokojna 2 (sala samorządowa parter) dla osób nieposiadających dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym zostało bezpłatnie udostępnione stanowisko komputerowe do dokonania samospisu internetowego.
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości
proszeni są o wcześniejszy kontakt z GBS pod numerem telefonu 41/311 00 95.
Jednocześnie informujemy, że zostaną uwzględnione niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej (dezynfekcja stanowiska).
Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Gminy w Masłowie obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 To warto wiedzieć

Przeprowadzenie samospisu w GBS
będzie możliwe od 1 września do 30
listopada 2020 r., w godzinach
• poniedziałek 9:00 – 17:00,
• wtorek 7:20 – 15:20
• środa 7:20 – 15:20
• czwartek 7:20 – 15:20
• piątek 7:20 – 15:20

Nowy gabinet weterynaryjny
w Mąchocicach Kapitulnych
Gmina podpisała umowę najmu budynku gminnego „Agronomówki”, w którym jest gabinet weterynaryjny „U Dzięcioła”. Klientami gabinetu będą zwierzęta towarzyszące – psy, koty, małe zwierzęta domowe, a także zwierzęta
gospodarskie.
W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie zwierzaków już od
poniedziałku tj. 17.08 br. zapraszamy do nowego Gabinetu Weterynaryjnego „U Dzięcioła” uruchomionego przez Lekarza Weterynarii Konrada Dzięcioła. Gabinet znajduje się w Mąchocicach
Kapitulnych w budynku „Agronomówki” przy ulicy Szkolnej 9.
Zwierzaki będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00, natomiast w soboty od 09.00 do 16.00.
Gabinet oferuje szeroki zakres usług weterynaryjnych, rzetelną i fachową obsługę. Będzie można skorzystać z podstawowej
opieki dla swoich pupili, będzie świadczona pomoc z zakresu
podstawowych zabiegów chirurgicznych, szczepień, kastracji, sterylizacji, USG i innych. Na naszych pupilów będzie czekać sala
zabiegowa oraz wygodna poczekalnia.
RED
Gabinet oferuje szeroki zakres usług weterynaryjnych.

Wspólnie dla ochrony środowiska
Eurovia Kruszywa S.A. – Kopalnia Wiśniówka włączyła się w działania przyczyniających się do poprawy stanu środowiska w naszym regionie. Firma zaangażowała się w proces przeprowadzania selektywnej zbiórki odpadów z terenu
gminy Masłów.
To działanie, które znacznie usprawnia przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw na terenie naszej gminy.
Firma Eurovia Kruszywa S.A. – Kopalnia Wiśniówka w lipcu dokonywała ważenia samochodów odbierających odpady. Jak wygląda ten proces? Samochody odbierające odpady ważone są przed
zbiórką odpadów, a następnie z zebranymi odpadami. Takie działania pozwalają określić, ile odpadów zostało zebranych. Warto
pamiętać, że ważone są wszystkie odpady - zmieszane, bioodpa-

dy, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, popiół oraz odpady
odbierane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Dąbrowie. - Dziękuję firmie Eurovia Kruszywa S.A. – Kopalnia
Wiśniówka za podjęcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska w naszej gminie. Dzięki współpracy z Kopalnią Wiśniówka
możemy na terenie gminy ważyć samochody i stwierdzić ilość zabieranych odpadów – podkreśla wójt Tomasz Lato.
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Wnętrze zachwyca kolorami!
Odnowiona świetlica szkolna w Brzezinkach
W ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” i wsparciu gminnemu świetlica szkolna w Brzezinkach
przeszła niezwykłą metamorfozę! Nowe krzesła i stoliki to największa zmiana, która całkowicie odmieniła wystrój
stołówki i świetlicy.
Kolorowe stoliki, których wysokość można regulować do
potrzeb uczniów oraz nowe krzesełka, dostosowane do wzrostu
uczniów i przedszkolaków na pewno poprawi komfort spożywania posiłku oraz umili pobyt na świetlicy. Bezpieczeństwo uczniów
jest większe, gdyż kształt stołów jest bardzo praktyczny i dostosowany do uczniów. Aby nadać nowy blask świetlicy, wnętrze zostało pomalowane oraz ozdobione. Na jednej ze ścian pojawiła się
fototapeta z mapą świata, natomiast po drugiej stronie znalazła się
naklejka z hasłami na szczęśliwe życie.
Realizacja projektu jeszcze trwa i będzie kontynuowana
w październiku. W ramach kolejnych działań zakupione zostanie
wyposażenie do kuchni, które poprawi jakość przygotowywanych
posiłków. Zamontowany będzie nowy kocioł parowy, piec konwekcyjny, okap, wentylator i zmywarka. Zwiększy to bezpieczeństwo
pracy w kuchni, podczas gotowania i zmywania naczyń. Zostanie
zakupione nowe wyposażenie stołówki, będą nowe sztućce, kubki,
dzbanki, wazy, koszyki na pieczywo czy tace. Nowe wyposażenie
na pewno wpłynie na jakość i różnorodność przygotowywanych
potraw. Dodatkowo wzrośnie komfort podczas spożywania posiłków.
- Świetlica i stołówka szkolna zyskały nowy wygląd, co na
pewno podniosło jakość warunków, w jakich dzieci spożywają posiłki - mówi wójt Tomasz Lato. - Całość utrzymana w spokojnym

Tak prezentuje się wnętrze szkolnej świetlicy.

klimacie, jest jaśniej i estetyczniej. Razem z dyrektorem Zbigniewem Długoszem i uczniami szkoły, czekamy na dalsze prace związane z modernizacją kuchni - dodaje wójt.
Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki zostały pozyskane
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Kazimierza
Mądzika, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w kwocie 35 884 zł.,
przy udziale środków własnych gminy w kwocie 8 971 zł.
RED

Artur Lis ponownie został wybrany sołtysem Domaszowic
Podczas zebrania wyborczego ustalono również skład Rady Sołeckiej.
W budynku Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego wybrano sołtysa oraz radę sołecką Domaszowic. W zebraniu uczestniczyli Tomasz Lato, wójt gminy, Zbigniew Zagdański, sekretarz
gminy, Dariusz Korczyński, kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Masłów, radni Bernarda Komorowska i Artur Lis oraz mieszkańcy Domaszowic. Na sołtysa
zgłoszono dwie kandydatury: Mateusza Durlika i obecnego sołtysa

Artur Lis (pierwszy z prawej) ponownie został wybrany na sołtysa.

Zebranie zorganizowano w budynku Żłobka Samorządowego
„Raj Maluszka”.

Artura Lisa, który został ponownie wybrany.
Na funkcję członka Rady Sołeckiej kandydowało 5 osób, po
przeprowadzeniu głosowania tajnego, komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów – na członków rady sołeckiej wybrano
następujące osoby: Mateusz Durlik, Piotr Konat, Krystyna Lewandowska, Mirosław Wolski, Krzysztof Zawada.
Sołtysowi oraz radzie sołeckiej serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Domaszowic.
RED
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Nowy administrator parafii w Wiśniówce
Ks. Marek Blady został administratorem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wiśniówce. Lubię spotykać się z ludźmi i staram się dawać im radość, bo wierzę, że z uśmiechem
łatwiej dotrzeć do nieba – mówi kapłan.
Kapłan ma 46 lat. Pochodzi
z Tempczowa-Kolonii w gminie Skalbmierz, wychował się
w rodzinie rolniczej. Edukację
pobierał w Szkole Podstawowej
w Tempoczowie-Koloni, w SkalbmieKs. Marek
rzu oraz w Liceum Ogólnokształcącym
Blady posługuje
w Kazimierzy Wielkiej. Po maturze wstąpił do
od kilku tygodni
Wyższego Seminarium Duchownego w Kielw Wiśniówce.
cach. W 1999 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz służył w sześciu parafiach,
ostatnio w Chęcinach. Decyzją księdza biskupa, od
6 lipca pełni posługę administratora w Parafii w Wiśniówce.
W duszpasterstwie odnajduje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dobrą okazją do tego jest posługa w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Kieleckiej, gdzie od ponad ośmiu
lat pełni funkcję asystenta diecezjalnego. - „Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę” (Ps 86,4) – te

słowa towarzyszą mi od 1999 roku, gdy dzięki Bożej łaskawości
stałem się księdzem diecezji kieleckiej. Lubię spotykać się z ludźmi
i staram się dawać im radość, bo wierzę, że z uśmiechem łatwiej
dotrzeć do nieba. Wędrówki górskie i podróże po pięknej naszej ojczyźnie to jest to, co bardzo lubię. Wiem, że nic nie dzieje się przez
przypadek, że wszystko co nas w życiu spotyka ma swój sens. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że ma do mnie tak wiele cierpliwości.
Jestem słaby (blady), ale On mi daje moc i z Nim mogę wszystko!
- pisze o sobie na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Kieleckiej.
Ks. Marek Blady zastąpił w Wiśniówce ks. Leszka Struzika.
Kapłan objął stanowisko proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Koniecpolu oraz dziekana koniecpolskiego. Podczas uroczystej mszy świętej za posługę na rzecz mieszkańców gminy Masłów
księdzu Leszkowi dziękowali wierni oraz m.in. wójt Tomasz Lato,
radny Janusz Obara, sołtys Maria Bysiak, Mirosław Gębski, starosta
kielecki oraz przedstawiciele samorządu gminy Zagnańsk.
WP

Mąchocice-Scholasteria z nową panią sołtys
W kolejnym zebraniu wyborczym, które odbyło się w sołectwie Mąchocice-Scholasteria mieszkańcy wybrali sołtysa.
Została nim Katarzyna Kaczor.
Meszkańcy sołectwa wzięli udział w spotkaniu wyborczym
w Hali Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii w celu wyboru sołtysa. W zebraniu wzięli udział wójt, Tomasz Lato, sekretarz, Zbigniew Zagdański, radny, Tomasz Ksel, były sołtys, Jan Koza.
Mieszkańcy zgłosili jedną kandydaturę Katarzyny Kaczor.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, komisja skrutacyjna, po
podliczeniu głosów, przedstawiła wyniki wyborów, kandydatka
zdobyła 24 głosy poparcia, tym samym została wybrana jednogłośnie nową panią sołtys Mąchocic-Scholasterii.
Ze względu na rezygnacje z funkcji sołtysa Jana Kozy, zebranie wyborcze w Mąchocicach-Scholasterii skupiło się tylko na wyborze sołtysa, mieszkańcy nie wybierali nowej rady sołeckiej.

Rada sołecka z obowiązującej kadencji została w niezmienionym
składzie Beata Klimek, Grzegorz Janik, Mateusz Kudła, Sławomir
Siewierski, Michał Suchogórski.
Gratulujemy nowemu sołtysowi wyboru, jednocześnie dziękujemy Janowi Kozie za pełnienie funkcji sołtysa Mąchocic-Scholasterii w latach 2003-2020, za wysiłek włożony w działania na rzecz
sołectwa, życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i niesłabnącej
energii w życiu osobistym! Mieszkańcy również przekazali podziękowania Janowi Kozie za dotychczasową współpracę i pracę na
rzecz sołectwa przez 17 lat.
Zebranie wyborcze odbyło się zgodnie z reżimem sanitarnym
MŁ

Jan Koza otrzymał podziękowania za długoletnią pracę
na rzecz społeczności gminy Masłów.

Sołtys Katarzyna Kaczor z wójtem Tomaszem Lato
i radnym Tomaszem Kselem.
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Nowa pani sołtys w Wiśniówce
Agnieszka Pisarczyk została wybrana sołtysem Wiśniowki. To jej debiut samorządowej działalności na
rzecz lokalnej społeczności.
Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatki na sołtysa Marię Bysiak, która pełniła funkcję sołtysa nieprzerwalnie od 2008 roku
oraz Agnieszkę Pisarczyk. W wyborach sołtysa wzięło udział 115
uprawnionych mieszkańców sołectwa Wiśniówka, dotychczasowa
sołtys otrzymała 53 głosy natomiast nowa kandydatka 62 głosy, zostając tym samym nowym sołtysem Wiśniówki.
Podziękowanie za pracę oraz pełnienie funkcji sołtysa, Marii Bysiak, złożyli Janusz Obara, radny sołectwa jak również
Wójt Gminy Masłów – Tomasz Lato. Przedstawiciele gminy oraz
mieszkańcy ciepłymi słowami przywitali nową sołtys Wiśniówki,
Agnieszkę Pisarczyk.

Zebranie wyborcze odbyło się na miejscowym boisku.

Zgodnie z porządkiem zebrania kolejnym ważnym punktem
był wybór rady sołeckiej. Mieszkańcy zdecydowali, że w radzie zasiądzie 5 osób. Zgłosili następujące osoby Marie Bysiak, Monikę
Gałę, Henryka Lotkowskiego, Grażynę Mazur oraz Paź Marzenę.
Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji członkami rady sołeckiej byli Jabłoński Marek, Kowalska Regina, Kumański Tadeusz,
Marcyś Halina, Pisarczyk Agnieszka oraz Zagnińska Milena.
Zebranie wyborcze odbyło się zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii co oznaczało zakrywanie ust i nosa przez wszystkich obecnych uczestników zebrania.
MŁ

Agnieszka Pisarczyk, nowa sołtys (pierwsza z lewej) z wójtem Tomaszem
Lato, radnym Januszem Obarą, Marią Bysiak i mieszkańcami.

Zaskakujący wernisaż i audio book na żywo

Podczas wernisażu zaprezentowano ukończoną właśnie wersję opowiadań nie całkiem fantastycznych, „Hi-hi-historia pierwszego konika” (to nowa wersja książki, która powstała w jednym
egzemplarzu ponad dwadzieścia lat temu; teraz rozmnożona przez
Wydawnictwo Kropka Kreska do 150 numerowanych egzemplarzy) oraz „Stożkanię”. Istotną częścią wystawy są także rysunki.
Z racji przestrzegania reżimu sanitarnego liczba osób przebywają-

cych na sali wystaw była ograniczona, otwarcie odbyło się w plenerze, a wspólnie z Radosławem Nowakowskim dokonał go dyrektor Wojciech Purtak.
Po wernisażu przed dworkiem Stefana Żeromskiego autor
przygotował artystyczną niespodzianką, którą był audio book na
żywo. Artysta zagrał na bębnach, a fragmenty jego prozy czytała
i śpiewała Alicja Rozborska. Oboje zostali nagrodzeni wielkimi
brawami. Wśród oklaskujących byli m.in. kustosz Kazimiera Zapałowa, wójt Tomasz Lato.
Wernisaż odbył się w ramach Festiwalu Wędrowania. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” przygotowało go wspólnie
ze Stowarzyszeniem Odnowica z Krystyną Nowakowską.
RED

W galerii można było zobaczyć wyjątkowe książki tworzone przez artystę.

Po wernisażu Radosław Nowakowski zagrał na bębnach.

Po raz pierwszy w pandemicznych warunkach otwarto wystawę w Galerii „Szklany Dom” w Ciekotach.
„Wolne Książki” Radosława Nowakowskiego można
było oglądać przez cały sierpień.
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Łatwiejszy dojazd do pól
dzięki marszałkowskiemu dofinansowaniu
Rozbudowa ulicy Lawendowej w Masłowie Pierwszym znacznie ułatwi rolnikom dojazd do gruntów rolnych. Zostanie zbudowana dzięki 66,5 tys. zł, które Gmina Masłów otrzymała z budżetu województwa świętokrzyskiego.
Umowę dającą zielone światło na realizację zadania w Filharmonii Świętokrzyskiej z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim
oraz członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą podpisała
skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.
Rozbudowa ulicy Lawendowej w Masłowie Pierwszym
umożliwi rolnikom dojazd do gruntów rolnych. Droga będzie miała 690 mb długości oraz 4 m szerokości, nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa budowlanego (tłuczeń).
Wsparcie województwa dla tego typu przedsięwzięć wynika
z realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie
finansowego wsparcia gmin w 2020 roku. Środki budżetu województwa przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu opłat wnoszonych przez gminy, wynikających z wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej.
- Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania projektu na
rozbudowę ulicy Lawendowej w Masłowie Pierwszym. Dzięki tej
drodze dojazdowej rolnicy będą mieć ułatwiony dostęp do swoich
pól. Poprawienie dojazdu do gruntów rolnych, zmniejszenie zużycia sprzętu rolniczego, emisji spalin oraz olejów napędowych,
zmniejszenie dewastacji gruntów rolnych to jedne z korzyści tej
inwestycji – mówi wójt Tomasz Lato.
RED

Umowę podpisali skarbnik Małgorzata Kumór
z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim
oraz członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
W Urzędzie Gminy Masłów ślubowanie rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela i opiekuna młodzieży złożyła
Pani Urszula Ksel ucząca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie.
Uroczyste ślubowanie rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży złożyła Urszula
Ksel, nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Po ślubowaniu odebrała ona 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,

Urszula Ksel przyjęła gratulacje od wójta Tomasza Lato,
kierownik Ireny Kundery i dyrektora Marcina Gawrona.

Irena Kundera złożyli serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów zawodowych.
Przypomnijmy, że 10 sierpnia 2020 roku w Centrum Usług
Wspólnych Gminy Masłów komisja egzaminacyjna przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne. Na podstawie prezentacji
multimedialnej oraz udzielonych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, komisja mogła właściwie ocenić umiejętności, zdobyte
kwalifikacje i zaangażowanie w realizację swojego powołania pedagogicznego.
Aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel
musi zrealizować zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego i sporządzić sprawozdanie z realizacji tego
planu; uzyskać pozytywną ocenę pracy za okres stażu, dokonywaną przez dyrektora szkoły; spełnić inne wymogi formalne takie
jak wykształcenie oraz odpowiedni wymiar zatrudnienia, a także
zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez
Wójta Gminy Masłów. W tym roku udział w komisji egzaminacyjnej wzięli: eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej, Zbigniew
Wojciechowski, ekspert w zakresie nauczania początkowego, geografii, wychowania fizycznego i zarządzania oświatą, Bogumiła
Kępkowska, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, biologii
i języka angielskiego, a także Renata Zapała, wicedyrektor Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie oraz Irena Kundera,
kierownik Centrum. Nauczycielka została oceniona pozytywnie
przez komisję, zdjąć tym samym egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego.
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Podziękowanie za plony w Ciekotach.
Skromnie, bezpiecznie i bardzo kolorowo
W zgodzie z tradycją świętokrzyskiej wsi, ale i zasadami reżimu sanitarnemu odbyła się msza święta dożynkowa
w amfiteatrze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w gminie Masłów.
Z racji pandemii ograniczono ilość osób uczestniczących
w uroczystości i wprowadzano zasady bezpieczeństwa m.in. dezynfekcję dłoni. Symbolicznie w korowodzie przyniesiono tylko
jeden wieniec upleciony przez Dąbrowianki. Każdy z zespołów
śpiewaczych gminy Masłów reprezentowany był przez skromne
delegacje. Podobnie jak jednostki OSP z terenu gminy. Obecny był
jeden poczet sztandarowy z OSP Mąchocice Kapitulne.
Starostami dożynek byli Renata Samiczak, sołtys Masłowa
Drugiego oraz Edward Papież, kierownik zespołu Domaszowianki,
którzy na ołtarz przynieśli piękny chleb dożynkowy wypieczony
w piekarni Ernesta Nogi z Mąchocic Kapitulnych.
Liturgię sprawował ks. Zbigniew Kądziela, proboszcz parafii w Brzezinkach, który w homilii mówił zarówno o hołdzie dla
rolników jak i trudnościach w poszukiwaniu drogi do Chrystusa.
W darze na ołtarz złożono dożynkowy kosz przygotowany przez
Barczanki. Całość pięknym śpiewem oprawił Chór Masłowianie
pod kierunkiem Michała Kopcia.
Gospodarzem obrzędowej części był wójt Tomasz Lato. Starości dożynkowi przekazali mu oraz Piotrowi Zegadło, przewodniczącemu Rady Gminy symboliczny chleb. Wójt w swoim przemówieniu kierował uwagę na trudny czas spowodowany pandemią,
ale również współpracę międzyludzką tak ważną w tym okresie.
Podkreślał dziękczynny charakter uroczystości mówiąc o rolniczym trudzie.
Gośćmi uroczystości byli senator Krzysztof Słoń, poseł
Krzysztof Lipiec, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku
i prezes Wodociągów Kieleckich, starosta Mirosław Gębski, Małgorzata Popiel, radna i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
W porównaniu z poprzednimi latami znacznie ograniczono
część obrzędową. Delegacje poszczególnych zespołów ośpiewały wieniec. Na finał w porywającym programie zaprezentował się
Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna pod kierunkiem Grzegorza
Michty, który odpowiadał za część artystyczną wydarzenia.

Starostami byli Renata Samiczak z Masłowa Drugiego
oraz Edward Papież z Domaszowic.

We mszy świętej udział wzięli parlamentarzyści i samorządowcy
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Starości dożynkowi przekazali chleb wójtowi Tomaszowi Lato
i przewodniczącemu Rady Gminy Piotrowi Zegadło.

W tym roku był tylko jeden symboliczny wieniec.
Przygotowały go Dąbrowianki.

O oprawę mszy świętej zadbał Chór Masłowianie.

Mszę świętą odprawił ks. Zbigniew Kądziela.

Na finał wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna.

W tym roku w mszy świętej dożynkowej udział wzięły
delegacje poszczególnych zespołów śpiewaczych.

Reprezentacje jednostek OSP.

Skromne i bezpieczne dożynkowe świętowanie.
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Jednostka OSP w Woli Kopcowej
rozpoczęła projekt „Aktywni e-Seniorzy+”
Projekt uzyskał dofinansowanie z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na
działanie: Z zakresu pomocy społecznej - Zadanie 2: Dofinansowanie działań mających na
celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia.
Dzięki projektowi 30 osób w wieku 60+
z terenu Gminy Masłów będzie mogło skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu korzystania z Internetu, portali społecznościowych, obsługi urządzeń multimedialnych i przenośnych,
komunikatorów społecznych, eTożsamości
i bezpieczeństwa w sieci, nie zapominając przy
tym o aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zajęciach zumby, pilates oraz ćwiczeń na
„zdrowy kręgosłup”. W ramach projektu zostanie przeprowadzona również akcja „Sprzątamy
Naszą Okolicę”, dzięki której mieszkańcy wraz
ze strażakami z Woli Kopcowej zadbają o środowisko poprzez wędrówki piesze połączone
ze sprzątaniem okolicznych terenów.
Szkolenia odbywać się będą w Remizie
OSP Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 58.
Informacje pod numerem: 730 030 490.

Projekt zainaugurowało spotkanie z udziałem marszałek Renaty Janik.

 Seniorzy będą mogli skorzystać z następujących zajęć:
• e-Aktywni Seniorzy - urządzenia cyfrowe w komunikacji cykl szkoleń podczas których przedstawimy zasady korzystania ze smartfonów, obsługi przenośnych pamięci, wykorzystanie rzutnika do prezentacji, nagłośnienie pomieszczeń,
przegląd popularnych serwisów multimedialnych np. youtube, netflix, player itp.
• e-Aktywni Seniorzy - internet i portale społecznościowe cykl szkoleń podczas których przedstawimy zasady korzystania z internetu, wyszukiwanie informacji, poznawanie
portali społecznościowych (nk, fb, instagram i inne) zakładanie profili, bezpieczeństwo informacji.
• e-Aktywni Seniorzy - komunikatory społeczne - cykl szkoleń przeznaczony na poznawanie komunikatorów społecznościowych, bezpieczeństwo przekazywanych informacji
(np. Signal), ćwiczenia z obsługi rozmów video, Messenger,
Whatsapp, Viber i inne.
• e-Aktywni Seniorzy - e-Tożsamość - cykl szkoleń podczas
których seniorzy dowiedzą się czym jest tożsamość elektroniczna, narzędzia i sposoby identyfikacji (profil zaufany,
podpis cyfrowy, e-Dowód). Ćwiczenia z zakładania profilu zaufanego. Seniorzy dowiedzą się jak załatwiać sprawy
urzędowe nie wychodząc z domu, jak podpisywać i wysyłać
dokumenty drogą elektroniczną, czym jest ePUAP. Przegląd
obecnych portali e-Usług: m-Obywatel, Internetowe konto
pacjenta, e-Recepta, EKUZ i inne.
• e-Aktywni Seniorzy - intelekt w ruchu - wędrówki piesze
i rowerowe w ciekawe miejsca i szlaki turystyczne Gminy
Masłów. Podczas tych zajęć będą również wykonywane
zdjęcia i filmiki przez uczestników, które na zakończenie
będą służyły do prezentacji na różnych urządzeniach. Umiejętność prezentacji uczestnicy nabędą na innych naszych

szkoleniach w ramach projektu.
• Akcja „Sprzątamy naszą okolicę” - akcja ta będzie służyła
poprawie wizerunku naszej okolicy oraz będzie miała dobry
wpływ na ekologię, czystość w lesie a co za tym idzie będziemy ograniczali takie zjawiska jak zagrożenie pożarowe
lasu.
• Zajęcia Zumby/Fitness, Pilates, „Zdrowy kręgosłup” - Pilates
to trening o statycznym charakterze, który łączy w sobie elementy jogi, tai-chai, gimnastyki i baletu.Trening ten opiera
się przede wszystkim na ćwiczeniach z ciężarem własnego
ciała. Aktywizuje wszystkie grupy mięśniowe rozciągając je,
uelastyczniając i wzmacniając. Ćwiczenia mają harmonijny
charakter. Wykonuje się je powoli, z dbałością o prawidłową technikę i oddech. Z tej metody ćwiczeń często i chętnie korzystają sportowcy wracający do ćwiczeń po urazach,
kobiety w ciąży, seniorzy i osoby walczące z nadwagą. Pilates jest bezpiecznym treningiem. Dzięki temu, że wszystkie sekwencje wykonuje się pod dyktando własnego ciała
i jego możliwości, nie ma mowy o kontuzjach czy przeciążeniach. „Zdrowy kręgosłup” to program ćwiczeń polecany
dla każdego bez względu na wiek czy poziom aktywności
fizycznej. Osobom, którym doskwierają bóle kręgosłupa,
zajęcia te pomogą w zmniejszeniu nacisku na kręgi, ból
zostanie zredukowany, a przykurczone grupy mięśniowe –
rozciągnięte i rozluźnione. Ponadto odpowiednio dobrane
ćwiczenia wzmocnią mięśnie pośladków, brzucha i pleców.
Każdy może uczestniczyć w tych ćwiczeniach. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia ćwiczeń będzie wkładem własnym instruktora, który przeprowadziłby te zajęcia. Zajęcia
rekreacyjne i zdrowotne z wykwalifikowanym instruktorem
poprawią aspekt fizyczny i zdrowotny Seniorów.
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Czarcie Babki z Masłowa zachwyciły „Sakiewką na
czarcią nutę” i wygrały kulinarny konkurs w Tokarni!
Czarcie Babki z Masłowa wygrały konkurs kulinarny na „Wiejskie Czekadełko” rozgrywany w czasie XV Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, który odbył się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.
Panie pokonały 32 inne danie przygotowane przez gospodynie z całego województwa! Konkurencja była ogromna, ale nasze
Czarcie Babki zachwyciły jurorów zarówno swoim daniem, jak
i sposobem prezentacji.
Czarcie Babki w składzie: Aneta Kułak, Karolina Błońska,
Monika Januchta, Magdalena Salwa, Jolanta Jarosz, Barbara Kułak
przygotowały “Sakiewkę na czarcią nutę” z kruchego ciasta wypełnioną delikatnym farszem z kapusty i mięsa. Całość podawano
z sosem z borowików świeżo zebranych w lasów w gminie Masłów
oraz buraczkami. Gospodynie danie serwowały na ekologicznych
naczyniach: talerzach z plastra drzewa z drewnianymi sztućcami!
Jury w składzie, którego byli m.in. Tomasz Jamka, członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Jarosław Karyś, wicedyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Ewa Okońska z Radia Kielce ocenili
danie z Masłowa bardzo wysoko.

Tak prezentowały się panie na swoim stoisku.

Słynna już w regionie „Sakiewka na czarcią nutę”.

O turystycznej marce z Czarcimi Babkami długo rozmawiał
Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
To jednak nie jedyny sukces. W konkursie na „EtnoBłyskotkę”
Czarcie Babki zdobyły wyróżnienie za oryginalną i błyszczącą opaskę na włosy z czarownicą wykonaną przez Anetę Kułak.
Z sukcesów Czarcich Babek cieszyła się reprezentacja „Szklanego Domu” z dyrektorem Wojciechem Purtakiem i Marzeną Biskupską.
Co ciekawe Czarcie Babki to najmłodszy zespół działający
w gminie Masłów. Panie słyną z kwietnych wianków i czerwonych
szpilek, które w Tokarni zamieniły jednak na czerwone trampki!
WP

Czarcie Babki na pamiątkowym zdjęciu z komisją konkursową.
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Mistrzowie Mowy Polskiej i górale na Imieninach Stefana
To były pierwsze w takiej formie Imieniny Stefana organizowane w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach. W sobotę obszerne fragmenty dzieł Stefana Żeromskiego przed jego dworkiem czytali Mistrzowie
Mowy Polskiej m.in. Krzysztof Zanussi i Katarzyna Pakosińska, a w niedzielę królowali górale.

Do Ciekot przyjechali laureaci prestiżowego plebiscytu Mistrz
Mowy Polskiej, którzy przeczytali fragmenty dzieł Stefana Żeromskiego. - To nowa formuła sprawdzonego już i bardzo lubianego
wydarzenia, jakim są Imieniny Stefana. W tym roku nawiązaliśmy
współpracę z Danutą Hanną Jakubowską, dyrektor biura promocji
Mistrza Mowy Polskiej, dzięki czemu do Ciekot co rok będziemy
zapraszać wybitne osobowości polskiej kultury. Jak się okazało mistrzowie nie tylko posługują się piękną polszczyzną, ale również
są wielbicielami Żeromskiego – mówi Wojciech Purtak, dyrektor
„Szklanego Domu”. Jak podkreśla dyrektor Danuta Hanna Jakubowska mistrzowie z radością przyjęli zaproszenie i kilka tygodni
przygotowywali się do opracowania
swoich tekstów.
Zaproszenie przyjęli: Katarzyna Pakosińska, Krzysztof Zanussi,
Kustosz Kazimiera Zapałowa podsumowała rok w dworku
Paweł Sztompke, Leszek Mikos.
w towarzystwie swojego męża Andrzeja Zapały
oraz wójta Tomasza Lato i dyrektora Wojciecha Purtaka.
To zestaw gwarantujący nie tylko
wyjątkową jakość językową, ale
też ogromne przywiązanie do polskiej kultury. Katarzyna Pakosińska
dała się poznać jako wybitna artystka
Gości
kabaretowa, Krzysztof Zanussi to jewitali Danuta
Hanna Jakubowska,
den z najbardziej cenionych reżyserów
dyrektor biura promocji
w historii polskiego kina, Paweł Sztompke
Mistrza Mowy Polskiej
jako prezenter Polskiego Radia od lat prooraz Wojciech Purtak,
muje polską piosenkę, a Leszek Mikos jest
dyrektor „Szklanego
cenionym znawcą sztuki operowej.
Domu”.
W sobotnie popołudnie na scenie przed
dworkiem w Ciekotach Paweł Sztompke przeczytał „Zmierzch”, Leszek Mikos „Rozdzióbią nas kruki, wrony”, Krzysztof Zanussi „Echa Leśne”, a Katarzyna Pakosińska
„Siłaczkę”. Profesor Bolesław Faron, wybitny literaturoznawca poprowadził spotkanie, m. in. na temat języka Stefana Żeromskiego
i jego dzieł, ale także współczesnej polszczyzny. Wcześniej miW galerii otworzono wystawę z tatrzańskimi krajobrazami.
strzowie zwiedzili dworek, a oprowadzała ich kustosz Kazimiera
stroje i instrumenty dla członków orkiestry. Na góralską nutę młoZapałowa.
Niedzielne świętowanie w plenerze przed dworkiem Stefana dzi artyści zagrali „Takiego Janicka” aż dwa razy wywołani na bis.
Żeromskiego, rozpoczął żywiołowy koncert Młodzieżowej Orkie- Nie zabrakło też gromkiego „Sto lat” dla Stefana, ale również kapelstry Dętej z Masłowa, która podsumowała realizację grantowego mistrza Arkadiusza Kasperka, który tego dnia obchodził urodziny.
O związkach Żeromskiego z Zakopanem opowiadał pisarz
projektu „Kulturalnie w Górnie i Masłowie - cykl warsztatów”.
W jego ramach muzycy opracowali nowe utwory oraz zakupiono Maciej Pinkwart podczas spotkania autorskiego wokół książ-

Od lewej: Krzysztof Zanussi, Katarzyna Pakosińska, Leszek Mikos.
Paweł Sztompke, Bolesław Faron.

Wydarzenie odbyło się przed dworem
zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.
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ki „Stefan Żeromski - Prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej”.
W galerii „Szklanego Domu” otwarto wystawę „Tatrzańskie pejzaże w obiektywie Roberta Gąsienicy” ze zbiorów Miejskiej Galerii
Sztuki w Zakopanem. Można na niej zobaczyć miejsca, które inspirowały pisarza, ale również te, w których mieszkał na Podhalu.
Tatrzańskich akcentów było więcej. Na wszystkich uczestników
spotkania czekała degustacja świeżych podhalańskich serów podawanych zarówno na ciepło jak i na zimno oraz
bezpłatne przewodniki po Podhalu.
Tradycyjnie nie zabrakło podsumowania „Od imienin do imienin”, którego
dokonali wspólnie kustosz Kazimiera
Zapałowa i dyrektor Wojciech Purtak.
W dworku przez 12 miesięcy dokonano m.in. szczegółowej inwentaryzacji, zbiory wzbogaciły się m.in.
o pierwsze wydania dzieł Żeromskiego, a ostatnio o oryginalne zdjęcia
przodków pisarza m.in. zdjęcie
jego ojca Wincentego. JesieKatarzyna
nią poznamy efekty ministePakosińska czuła się
w Ciekotach jak w domu.
rialnego projektu „Kultura
Jak się okazało jako mała
w sieci” ze spacerem wirdziewczynka spędzała
tualnym po dworku i kataw Górach Świętokrzyskich
logiem online.

Na finał zagrała kapela Zakopiany.

każde wakacje.

Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta zaprezentowała premierowy program i nowe stroje!

Pani kustosz wraz z mężem Andrzejem Zapałą
przekazali cenny egzemplarz „Powieści o udałym
Walgierzu” podpisany przez Stefana Żeromskiego.
Fragment dzieła opisując szlachecki dworek będący zwierciadłem Ciekot przeczytał wójt Tomasz
Lato.
Na finał publiczność świetnie bawiła się z góralską kapelą Zakopiany, z którą gościnnie wystąpił
Grzegorz Michta.
Wydarzenie zorganizowane zostało zgodnie
z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
WP

Udane wideo-konsultacje
Kilkudziesięciu obserwujących, kilkanaście szczegółowych pytań - tak wyglądały wideo-konsultacje poświęcone budowie kanalizacji i wodociągu w północnej
części Masłowa w ramach projektu unijnego. Na pytania zadawane e-mailem i SMS-em odpowiadali przedstawiciele Wodociągów Kieleckich oraz samorządu.
W związku ze stanem epidemii Wodociągi Kieleckie zorganizowały wyjątkowe, bo zdalne konsultacje dla mieszkańców,
w związku z realizacją projektu unijnego „Poprawa gospodarki
ściekowej na terenie aglomeracji kieleckiej”, który zakłada m.in.
budowę systemu kanalizacji oraz wodociągu w północnej części
gm. Masłów. Wideo-transmisję można było oglądać na kanale filmowym Wodociągów Kieleckich w serwisie YouTube, a pytania
zadawać na żywo, za pośrednictwem SMS i e-mail. Mieszkańcy
pytali m.in. o odtworzenie chodników, dróg i podjazdów po wykonaniu prac ziemnych, o terminy zakończenia robót, o procedurę
uzyskania dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Zapis transmisji znajdziecie na www.maslow.pl

Na pytania odpowiadali wójt Gminy Masłów Tomasz Lato,
prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz oraz przewodniczący Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach Robert Kaszuba.
Wodociągi Kieleckie
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Nietypowe Narodowe Czytanie „Balladyny”
w Sandomierzu
Tegoroczną edycję Narodowego Czytania GBP w Masłowie zorganizowała inaczej niż dotychczas. Pracownicy biblioteki wraz z mieszkańcami gminy Masłów zwiedzili wybrane zabytki Sandomierza, by tam czytać fragmenty
„Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Biblioteka chciała pokazać mieszkańcom, że
baczyć rezerwat Góry Pieprzowe, z którego roztacza się
czytanie nie jest nudne; książkę można zabrać
urokliwy krajobraz Sandomierza i Wisły. Pani przeze sobą na wyjazd, możną ja czytać z podziawodnik przybliżyła nam również bohaterów legend
łem na role, a czytanie w większej grupie
sandomierskich. Opowiadała o Halinie Krępiancemoże być interesujące również dla dorodzielnej i honorowej kobiecie, która udaremniła
słych. Biblioteka pragnie w ten sposób
splądrowanie Sandomierza przez Tatarów, Anpromować czytelnictwo i zachęcić dorodrzeju Boboli- rycerza, który wraz ze swoim kosłych do jej odwiedzania. Podczas wyjazdu, który poprowadziła pani przewodnik
uczestnicy zwiedzili Bazylikę Katedralną
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Jest to kościół gotycki z 2. poł. XIV wieku.
„Balladynę” czytano
W jego wnętrzu zachowały się freski bizannawet podczas spaceru
trasą podziemną.
tyjsko- ruskie, ufundowane przez Władysława
Jagiełłę oraz cykl malowideł ściennych „Martyrologium Romanum”, przedstawiający wybranych męczenników kościoła powszechnego i sandomierskiego. Uczestnicy odwiedzili również Podziemną Trasę Turystyczną. Był to półkilometrowy
spacer po dawnych magazynach i piwnicach kupieckich, budowanych pod kamienicami i rynkiem w celu przechowywania towarów, którymi handlowali sandomierscy mieszczanie. Uczestnicy
obejrzeli również Starówkę, na której znajduje się m.in. gotycki
ratusz, z renesansową attyką i zegarem słonecznym oraz zabytkowe kamienice- Oleśnickich i Pod Ciżemką. Przewodnik pokazała
nam także zachowane elementy murów obronnych miasta - BraSpacer Wąwozem Świętej Jadwigi.
mę Opatowską oraz furtę dominikańską zwaną „Uchem igielnym”.
niem
został
przerzucony
na drugą stronę Wisły, podczas wysadzaCzytelnicy zwiedzili także Kościół pw. Św. Jakuba, będący najstarszym zachowanym kościołem w Sandomierzu. Jest to zabytek nia zamku przez Szwedów oraz o białych rękawiczkach Królowej
klasy zerowej, jeden z najcenniejszych przykładów architektu- Jadwigi, podarowanych mieszkańcom wsi, którzy udzielili pomocy
ry romańskiej w Polsce. We wnętrzu kościoła znajduję się m.in. zbłądzonemu orszakowi królowej.
Wyjazd zapewne na długo pozostanie w pamięci uczestniXVII-wieczny sarkofag Adelajdy wykonany w jednym, dębowym
klocu oraz kamienna płyta z rytym przedstawieniem miecza, po- ków. Mamy nadzieję, że nie zabraknie chętnych na kolejne czytelchodząca z pierwszej przed dominikańskiej świątyni. Uczestnicy nicze eskapady organizowane przez gminną bibliotekę.
Anna Obara
mieli okazję pospacerować Wąwozem Królowej Jadwigi oraz zo-

Powiatowy Hufiec ZHP z siedzibą w Masłowie
Siedziba Hufca ZHP Kielce-Powiat została przeniesiona do Masłowa. Druhowie cieszą się z takiego rozwiązania,
o czym można było się przekonać podczas „Akcji Wakacje” zorganizowanej w plenerze Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach.
Od kilku tygodni siedziba Hufca ZHP Kielce-Powiat mieści się
w Masłowie. - To dobre rozwiązanie mając na uwadze to, że daje
to Hufcowi więcej możliwości aplikowania o środki zewnętrzne
– zauważa hm. Tomasz Rejmer, komendant Chorągwi Kieleckiej
ZHP im. Stefana Żeromskiego. Z przenosin cieszy się również wójt
Tomasz Lato. - W naszej gminie działalność harcerska jest bardzo
dobrze rozwinięta. Mamy blisko 100 harcerzy w drużynach działających niemal we wszystkich naszych szkołach podstawowych.
Wierzę, że to, że teraz powiatowy Hufiec ma swoją siedzibę w Masłowie jeszcze bardziej przyczyni się do promowania patriotycznych postaw - mówi wójt. Jak zaznacza phm. Olga Zawodnik-Purtak, komendantka Hufca ZHP Kielce-Powiat takie rozwiązanie daje

większe pole do działania, ale też zobowiązuje do pracy na rzecz
lokalnej społeczności.
Harcerze zaprosili dzieci z gminy Masłów do zabawy przed
„Szklanym Domem”. Na Żeromszczyźnie o dobrą zabawę zadbali
harcerze z Hufca ZHP Kielce-Powiat. Prym w prowadzeniu zajęć
wiodła 8 DH Wierni ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych z drużynową Katarzyną
Kułagą. Dzieciaki mogły przekonać się jak wyglądają harcerskie
zbiórki, ale również życie na biwaku. Wśród zadań było m.in.
rozstawienie namiotu, harcerskie pląsy, ale również szyfrowanie
i odszyfrowanie haseł. Nie zabrakło również wspólnych śpiewów
oraz pieczenie kiełbasek w ognisku. Gośćmi wydarzenia byli hm.
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Tomasz Rejmer, komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP im. Stefana Żeromskiego oraz phm. Olga Zawodnik-Purtak, komendantka
Hufca ZHP Kielce-Powiat im. Edmunda Masalsskiego. Oboje rozmawiali z Wojciechem Purtakiem, dyrektorem „Szklanego Domu”
o współpracy i wspólnych wydarzeniach.
Harcerskie spotkanie na Żeromszczyźnie nie zakończyło
atrakcji dla dzieci. Na wszystkich czekała gra terenowa „Bezpieczna wieś”, którą koordynowała Beata Milewicz, kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego kieleckiego
oddziału KRUS. Zadaniem uczestników było wybudowanie najlepszego i najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w gminie. Na
wszystkich uczestników czekały nagrody i świetna zabawa, podczas której wszyscy dowiedzieli się, jak zachować bezpieczeństwo
w czasie pracy w gospodarstwie rolnym.
RED

Harcerze uczyli, jak szybko rozłożyć namiot.

8 DH „Wierni” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Mąchocicach Kapitulnych z drużynową pwd. Katarzyną Kułagą
zadbali o atrakcje podczas spotkania w Ciekotach.

Wójt Tomasz Lato z harcerzami: hm. Tomaszem Rejmerem, komendantem
Chorągwi Kieleckiej ZHP im. Stefana Żeromskiego, phm. Olgą
Zawodnik-Purtak, komendantką Hufca ZHP Kielce-Powiat, pwd. Jakubem
Szczepańskim z Hufca ZHP Kielce-Powiat odpowiadającym za program.

Drobiowa fantazja z Ciekot na drugim miejscu w XIII
Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego
Drobiowa fantazja w sosie porowym z pestkami dyni, przygotowana przez reprezentację Zespołu Pieśni i Tańca,
zdobyła drugie miejsce w XIII Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe.
Kulinarne święto z udziałami reprezentacji ze wszystkich gmin powiatu kieleckiego
odbyło się na terenie kompleksie sportowym

w Strawczynku, w gminie Strawczyn. Jury
miało nie lada zadanie, bo do rywalizacji
zgłosiło się aż 21 kół gospodyń i gospodarzy

Tak prezentowała się delegacja Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty.

wiejskich, stowarzyszeń i gospodarstw agroturystycznych. W tym roku tematem głównym konkursu były potrawy z drobiu.

Tuż po ogłoszeniu wyników nasi reprezentanci dostali wiele gratulacji.
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Gminę Masłów reprezentował Zespół
Pieśni i Tańca Ciekoty. Na swoim stoisku,
pięknie na tę okoliczność przygotowanym,
delegacja naszych reprezentantów serwowała drobiową fantazję w sosie porowym
z pestkami dyni czyli pierś z kurczaka faszerowaną kapustą z grzybami i boczkiem na
pure ziemniaczano-pietruszkowym.
Wszystkie dania oceniała komisja
konkursowa pod przewodnictwem kucharza Michała Markowicza. W jej skład
wchodzili m.in. starosta kielecki Mirosław
Gębski, Janusz Knap, prezes Polskiego Radia Kielce, Anna Krawiecka, dziennikarka
„Echa Dnia”, Przemysław Predygier, dyrektor TVP Kielce. Wraz z Zespołem Pieśni
i Tańca Ciekoty na gminnym stoisku członków jury oraz gości witał wójt Tomasz Lato.

Ciekocką drobiową fantazją zachwycali się
m.in. wiceminister sportu, posłanka Anna
Krupka, senator Krzysztof Słoń, Bożena
Szczypiór, wiceprezydent Kielc.
Ostatecznie danie z gminy Masłów
pokonało dużą konkurencję i znalazło się
na drugim miejscu! Dyplom oraz nagrodę wręczali naszym reprezentantom m.in.
poseł Krzysztof Lipiec i starosta Mirosław
Gębski. Z wysokiego miejsca dla ZPiT
Ciekoty cieszył się wójt Tomasz Lato. - To
konkurs, który pokazuje bogactwo tradycji
i nowe spojrzenie na świętokrzyską kuchnię. Danie zaproponowane przez reprezentację gminy Masłów urzekło jurorów właśnie takim połączeniem – zaznacza wójt.
Już wkrótce drobiową fantazję w sosie porowym z pestkami dyni będzie mógł

Drobiowa fantazja w sosie porowym z pestkami
dyni smakowała i wyglądała pysznie.

przygotować każdy w swojej kuchni. Starostwo Powiatowe, które było organizatorem
konkursu, jak co roku wyda broszurę ze
wszystkimi konkursowymi przepisami.
WP

Buskie Spotkanie z Folklorem:
Konkursowe śpiewanie w amfiteatrze
W amfiteatrze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach kapele, zespoły śpiewacze i soliści z powiatu
kieleckiego rywalizowali o udział w Przeglądzie Rejonowym do 44. Buskich Spotkań z Folklorem.
Tegoroczna edycja Buskich Spotkań z Folkolorem z racji
pandemii została przełożona na wakacje. Zwykle w pierwszy
majowy weekend otwierała cykl wakacyjnych wydarzeń
w Ciekotach. Tym razem przesłuchania ludowych artystów
odbyły się w środku lata! Rada Artystyczna w składzie:

Domaszowianki

Dąbrowianki

dr Alicja Trukszyn – kulturoznawca, Michał Stachurski – muzyk, Radosław Pach – muzyk
wysłuchała 30 podmiotów wykonawczych.
Do finału, który odbył się 23 sierpnia w Busku-Zdroju nominowano: w kategorii soliści: Eugeniusz Karbownik, Adam Kocerba,
Jan
Leszek Baradziej, Henryk Cacek, Lucyna
Korus
Lipczyńska, Marian Przeździecki, Zygmunt
Wiśniewski; w kategorii kapele: Kapela Rykoszyn, Kapela Leśnianie, Kapela Bliżej Serca;
w kategorii zespoły śpiewacze: Chełmowianki,
Swiętokrzyskie Jodły, Dąbrowianki, Echo Łysicy, Górnianecki, Leśnianie, Dalmarjanki, Sukowianki znad Lubrzanki,
KGW Leszczczyny Wolanki spod Łysicy, Piekoszowianie
Nominowanym artystom gratulowali Jarosław Machnicki,
dyrektor WDK i Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
Koncert poprowadził Hubert Guza. Wydarzenie „Szklany Dom”
wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Zadbano,
by wypełnić wszelkie wytyczne sanitarne związane z organizacją
plenerowych wydarzeń w amfiteatrach.
RED

Kopcowianki
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Domaszowianki śpiewają już od pięciu lat
Obchody odbyły się w czasie mszy świętej dożynkowej, którą w domaszowickim kościele bł. Wincentego Kadłubka odprawił biskup Andrzej Kaleta.
To było piękne i udane świętowanie.
Zespół śpiewaczy Domaszowianki zaprosił
swoich sympatyków na jubileuszowe uroczystości w czasie dorocznej, dożynkowej
mszy świętej. Jej oprawa i obecność biskupa Andrzeja Kalety dodały spotkaniu szczególnej wagi.
Domaszowianki działają pod skrzydłami Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Dzięki temu grupa
regularnie odbywa próby z instruktorem
muzycznym doskonaląc swoje wokalne
umiejętności. Co ważne Domaszowianki
znane są w regionie świętokrzyskim zarówno ze swoich artystycznych występów, ale
również pysznych potraw. Grupa ma na
swoim koncie nagrody w konkursach wojewódzkich m.in. tytuły zdobywane w plebi-

scytach „Echa Dnia”: Gospodynie i Gospodarze Wiejscy 2018, członki zespołu Ewa
Papież w minionym roku została uznaną
Gospodynią Roku 2019, a Edward Papież,
kierownik Domaszowianek był doceniony
za działalność kulturalną zdobywając drugie miejsce w konkursie Osobowość „Echa
Dnia”. Domaszowianki kultywują tradycję
organizując kusoki, tradycyjne pożegnanie
karnawału oraz koncert kolęd odbywający się w kościele w Domaszowicach, do
udziału, w którym zapraszane są zespoły
z regionu. Ważnym momentem w zespołowej karierze był występ na Zamku Królewskim w Warszawie
Gratulacje członkom zespołu składali m.in. biskup Andrzej Kaleta, proboszcz
ks. Dariusz Sieradzy, wójt Tomasz Lato,

Zespół Domaszowianki świętował z zaproszonymi gośćmi.

Obchody połączono z mszą świętą dożynkową.

Mszę świętą odprawiał biskup Andrzej Kaleta.

Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich, Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, radni Bernarda Komorowska i Artur Lis
oraz reprezentacja Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”: dyrektor Wojciech Purtak
i Grzegorz Michta, kierownik artystyczny.
- Domaszowianki swoją działalnością pokazują jak z powodzeniem można
łączyć wiele form promocji tradycji Gór
Świętokrzyskich. Warto docenić zaangażowanie i aktywność społeczną, która jest
doceniana w naszym regionie – podkreśla
wójt Tomasz Lato. Domaszowianki będzie
można usłyszeć już w najbliższą niedzielę
6 września, kiedy to zaprezentują się podczas Święta Chleba w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.
WP
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Sołtys Doliny Marczakowej wybrany jednogłośnie
Janusz Obara ponownie został wybrany sołtysem sołectwa Dolina Marczakowa. Podczas zebrania ustalono również
skład Rady Sołeckiej na najbliższe trzy lata. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy.
W budynku świetlicy samorządowej w Dolinie
Marczakowej odbyło się zebranie wiejskie, podczas
którego wybrano sołtysa oraz radę sołecką Doliny
Marczakowej. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa oraz Tomasz Lato, wójt gminy,
Zbigniew Zagdański, sekretarz gminy, radni

Zebranie odbyło się zgodnie z reżimem sanitarnym.

Wojciech Haba i Janusz Obara, którego kandydaturę
zgłoszono w sołeckich wyborach. Chwilę później Janusz Obara został jednogłośnie ponownie wybrany
sołtysem.
Na funkcję członka Rady Sołeckiej kandydowało 5 osób, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, sekretarz gminy z upoważnienia komisji
przedstawił wyniki wyborów. W skład Rady Sołeckiej weszli: Kamil Adamiec, Andrzej Borek,
Magda Brzozowska, Beata Och, Karol Saletra.
Sołtysowi oraz radzie sołeckiej serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w działalJanuszowi
ności społecznej na rzecz mieszkańców Doliny
Obarze gratulował
Marczakowej.
wójt Tomasz
Zebranie wyborcze odbyło się zgodnie z RozLato.
porządzeniem Ministra w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii co oznaczało zakrywanie ust i nosa przez wszystkich obecnych uczestników zebrania.
MŁ

Akcja Wakacje w plenerze z mnóstwem ciekawych zajęć
Lipcowa odsłona wakacyjnej akcji organizowanej przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
skupiła się wokół przyrody i literatury. Sierpniowa odbywała się w świetlicach i była wypełniona zabawą. Wszystkie
zajęcia w związku z trwającą pandemią odbywały się w plenerze przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.
Tegoroczna akcja wakacyjna z racji
trwającego zagrożenia koronawirusem była
inna niż dotychczasowe.
Lipcowa odsłona przebiegała pod
hasłem “Wakacje w plenerze ze Szklanym
Domem”. Wypełniły ją wydarzenia skupione wokół przyrody, literatury i plastyki.
Łukasz Misiuna - przyrodnik, prezes Stowarzyszenia MOST poprowadził spacer z Żeromszczyzny na Radostową i przez Górę
Wymyśloną. Dzieciaki podziwiały nie tylko piękne widoki, które w swoich „Dziennikach” opisywał Stefan Żeromski, ale też

Dąbrowa

przyrodnicze osobliwości. O pisarzu i jego
życiu w Ciekotach wszyscy mogli dowiedzieć się podczas gry terenowej “W świecie
Stefanka”.
Ciekawie było podczas spotkań z entomologiem Mateuszem Sapieją, który poprowadził spacery przyrodnicze pod hasłem “Motyla noga” i “Skrzydlaci piraci”.
Dzieci obserwowały motyle, ale też słuchały fascynujących opowieści o różnych
gatunkach motyli i ich przepoczwarzaniu.
Bardzo ciekawe były warsztaty o krajobrazie kulturowym, które poprowadził Grze-

Wiśniówka

Ciekoty
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gorz Szymański z Ostoi Dworskiej. Dzieciaki oprócz spaceru po
Żeromszczyźnie połączonego z opowieściami o krajobrazie czekała nie lada przygoda. Każde własnoręcznie wykonało stylizowaną
mapę z zaznaczonym najciekawszymi miejscami okolicy.
Nie zabrakło również lubianych zajęć plastycznych. Uczestnicy warsztatów wykonali na desce instalacje z użyciem naturalnych materiałów. Powstały niepowtarzalne i bardzo różnorodne
prace. Dzieci pod okiem edukatorek: Wioletty Domagały, Anny
Karyś i Kingi Kruk malowały na kamieniach przeróżne owady.
W sierpniu zajęcia odbywały się we wszystkich gminnych
świetlicach: Barczy, Ciekotach, Dąbrowie, Dolinie Marczakowej
i Wiśniówce. Przez dwa tygodnie na dzieciaki z gminy Masłów
czekało wiele atrakcji. Były zajęcia plastyczne, dzień z bańkami
mydlanymi, malowanie kredą na asfalcie oraz przede wszystkim
mnóstwo dobrej zabawy. Dzieciaki malowały pejzaże, robiły instalacje land-artowe i bawiły się muzyką, przy wsparciu instruktorów
- Grzegorza Michty i Michała Kopcia. Na Żeromszczyźnie powstała wioska harcerska. Na finał wszyscy pojechali na wycieczkę do
Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, gdzie nie tylko mogli się
przenieść w czasie, ale również wzięli udział w ciekawych warsztatach.

Dolina Marczakowa

Barcza

Wycieczka do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

63. rocznica katastrofy lotniczej na górze Klonówce
Harcerki ze szkoły w Masłowie, przedstawiciele samorządu oraz przedstawiciele Aeroklubu Kieleckiego upamiętnili
rocznicę katastrofy lotniczej, w której 19 września 1957 r. zginęli Zygmunt Abramowski i Adam Jankowski.
Na górze Klonówce, na północ od Diabelskiego Kamienia,
idąc czerwonym szlakiem można dostrzec tablicę pamiątkową,
kamienny kurhan i krzyż. Są to symbole wypadku lotniczego
z 19 września 1957 r. Tablica upamiętniająca lotników powstała
dzięki środkom z funduszu sołeckiego dla Masłowa Pierwszego.
Przypomnijmy, że w wypadku niewielkiego samolotu Zlin-26, pod-

Spotkanie przy obelisku w 63 rocznicę katastrofy.

czas lotu z Radomia do Masłowa, zginął prezes Aeroklubu Kieleckiego (pasażer) - Zygmunt Abramowski i szef wyszkolenia Aeroklubu (pilot) - Adam Jankowski.
63 lata po tragicznym locie wójt, Tomasz Lato, prezes Aeroklubu Kieleckiego, Gerard Maćko, dyrektor Aeroklubu Kieleckiego, Wojciech Niedbała, harcerki z 47 DH „Iskra”, Ania, Weronika,
Milena ze szkoły podstawowej w Masłowie pod opieką Czesława
Kieszkowskiego, nauczyciela historii, zapalili symboliczny znicz,
złożyli kwiaty na miejscu katastrofy.
20 września 1957 roku na pracowników lotniska oczekiwała
przy bramie skromna delegacja mieszkańców. Jeden z nich przekazał informację, że na zboczu Góry Klonówki leży rozbity samolot.
Według relacji w spalonym wraku znajdowały się dwa ciała. Pracownicy lotniska udali się na miejsce katastrofy. Na miejscu zobaczyli szczątki Zlina, w którym na miejscu zginęli członkowie załogi
samolotu.
Przyczyny tragedii do dziś pozostają nieustalone. W latach
‘50 w samolotach nie montowano radiostacji. Udało się ustalić, że
tego dnia pogoda nie nadawała się do lotów. Padał drobny deszcz,
chmury były nisko zawieszone, a poza tym nad okolicą unosiła się
mgła. Zlin-26 przed upadkiem zahaczył prawym skrzydłem o rosnące tu brzozy po czym runął na ziemię i stanął w ogniu.
MŁ
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
W bieżącym roku 27 V będziemy obchodzić 30 rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych
i na to wydarzenie przygotowywane jest przez Urząd Gminy Masłów wydanie książki Z dziejów samorządu i administracji
w gminie Dąbrowa – Masłów. Na jej podstawie prześledźmy na łamach kolejnych wydań Kuriera kształtowanie tego podstawowego ogniwa administracji terytorialnej jaką była gmina na przestrzeni ponad 150 lat. Zachęcamy do przeczytanie
kolejnej części.

Wójt Jan Kozubek (1864 – 1889)
Dnia 9 XII 1868 roku skarży Mateusz
Olejarczyk z Masłowa przeciwko Piotrowi Pabis o samowole zajęcia krowy z brogu siana
Pabisa … krowa Mateusza Olejarczyka narobiła szkody w brogu siana Piotra Pabisa, przez
którego została zajęta. Z tej przyczyny żona
Olejarczyka nazwała żonę Pabisa Piotra k…,
szlamą, żydówką, wiedźmą i złodziejką. Wyrokiem sądu Mateusz Olejarczyk musiał zapłacić do kasy gminnej 50 kopiejek, a 30 dać
Piotrowi Pabisowi za spasienie siana.
Do 1867 roku wójt Jan Kozubek podpisywał się w dokumentach sądowych po polsku, a później nieudolnie po rosyjsku. Tylko
umiejący pisać ławnik Jan Sylmur przez cały
okres swego urzędowania podpisywał się po
polsku. Od końca 1868 roku wszystkie akta
sądowe sporządzane były wyłącznie w języku rosyjskim. Po wyborach w 1870 roku
nowymi ławnikami zostali Piotr i Stanisław
Waldon, od kolejnych w 1873 ławnikiem
był Jakub Kowalik z Woli Kopcowej, Wojciech Kmieć z Masłowa i Franciszek Kowalik. Przez pewien czas ławnikiem był Filip
Konat, który ukończył 2 klasy kieleckiego
gimnazjum męskiego i biegle posługiwał się
językiem rosyjskim. Wójtostwo przez cały
czas pełnił Jan Kozubek, a po 1871 roku jego
zastępca Maciej Kumór, który często pełnił
przewodnictwo w sądzie gminnym. W 1873
roku sołtysem w Woli Kopcowej był Jan Gajda, w Masłowie Andrzej Pisarczyk, a w Brzezinkach Paweł Pedrycz.
Z chwilą reorganizacji sądów gminnych
w 1875 roku gminy Dąbrowa, Niewachlów,
Samsonów i Mniów znalazły się w V okręgu
sądów gminnych z siedzibą w Niewachlowie.
Od 1876 roku sąd ten będąc pierwszą instancją orzekał w sprawach cywilnych do wartości 300 rubli oraz w sprawach karnych zagrożonych do 1 roku wiezienia. Ławników tego
sądu wybierały gminy, a zatwierdzał naczelnik powiatu. W latach 1902-1912 ławnikiem
sądu w Niewachlowie z gminy Dąbrowa był
Leonard Świerczewski, a po nim do 1915 roku
Jan Kowalik. Sędziami byli na ogół Polacy,
którzy ukończyli Wydział Prawa na zrusyfikowanym Uniwersytecie Warszawskim.
Obowiązkiem wójta Jana Kozubka
było egzekwowanie należności za wszystkie
dzierżawy dóbr rządowych i przekazywanie
pieniędzy do Zarządu Powiatu w Kielcach.
Duże dochody przynosiły karczmy, które
były wypuszczane w terminową dzierżawę
zwaną arendą lub pachtem. Ich użytkownikami byli najczęściej Żydzi określani mianem pachciarzy lub arendarzy. Karczmarz
osiągał największe zyski ze sprzedaży szynkowej i z pożyczania pieniędzy na lichwiar-

ski procent. Stosował też nieuczciwe praktyki
i tak pijanym chłopom rozcieńczał wódkę
wodą, fałszował miarę lub dopisywał do rachunku na tablicy wyżłobioną kredą dwie zamiast jednej kreski. Częściowym usprawiedliwieniem dla arendarza była wysoka opłata
czynszowa i konieczność wyżywienia własnej i na ogół bardzo licznej rodziny.
W powiecie kieleckim roszada na stanowiskach w administracji gminnej była
duża i w głównej mierze dotyczyła obsady
stanowiska pisarza. Urzędnicy poszukiwali
takich miejsc gdzie było mieszkanie, ale nie
bez znaczenia była również bliskość miasta.
Zarobki dla tej kategorii urzędniczej, wszędzie były na jednakowym poziomie. Dąbrowa z racji bliskości Kielc, była atrakcyjnym
miejscem urzędowania. Edward Skibiński sędzia z Daleszyc w kwietniu 1885 roku znajdując się w gminie Dąbrowa zapoznał się z
gminą i kancelarią, prosi żeby być pisarzem
w Dąbrowie z chwilą kiedy będzie wakat.
Narzekał na zarobki w sądzie w Daleszycach, z których nie może się utrzymać.
Obowiązkiem wójta Jana Kozubka i pisarza gminnego w latach 1885-1888 Michała Korniatowskiego było ubezpieczenie od
ognia gospodarstw chłopskich. Miało ono
charakter dobrowolny i w 1888 roku ubezpieczył się w Masłowie Józef Jaros, który posiadał:
- dom drewniany kryty gontem, wartość 50
rubli
- saraj (chlew) kryty słomą, wartość 44 rubli
- chlew kryty gontem, wartość 28 rubli
Ubezpieczony wpłacił wójtowi jednorazową składkę, która stanowiła około 6%
wartości gospodarstwa i dawała mu 10-letnią
gwarancję. Całą dokumentację sporządzał
pisarz gminny. W Masłowie ubezpieczył się
też Piotr Borek, Jan Radek, Piotr Łakomiec
i Franciszek Janik.
Wójt miał również obowiązek asystowania przy obliczaniu strat po pożarze.
W Masłowie 10 VI 1880 roku w samo południe wybuchł pożar, który strawił zabudowania Franciszka Kozubka, Kacpra Tutaja
i Michała Osucha. Straty oszacowano na 107
rubli i 50 kopiejek. Oprócz rekompensaty
pieniężnej, poszkodowani dostali od Zarządu Powiatu asygnatę na drewno.
Wójtowi zalecono obecność przy straży ziemskiej w sytuacji prowadzenia przez
nią dochodzenia na okoliczność przestępstwa czy wypadku. Tak było w związku z napadem rabunkowym dokonanym w Dąbrowie 26 II 1884 roku. Pisarz gminny sporządził
z tego dochodzenia osobny protokół, który
przekazał do Zarządu Powiatu.

Wójt Jan Kozubek wykonując swoją
funkcję, miał ustawicznie kontakt z pieniędzmi i stąd czasem nie był w stanie rozliczyć się
z zebranych czy wydatkowanych sum. Jeśli
były to niewielkie kwoty, władze zamykały
sprawę, ale jesienią 1889 roku wójt Jan Kozubek nie był w stanie rozliczyć się z dużej
kwoty. Decyzją Zarządu Powiatu należało
usunąć go ze stanowiska bo zdefraudował
sumę podatkową 2176 rubli ( była to wartość
około 10 par wołów – P.O.) i nie wniósł takowych do władz powiatowych … otrzymane
przez niego pieniądze zostały stracone, zagubione. Wydalić go ze stanowiska, a obowiązki wójta przekazać jego zastępcy.
Zastępcą wójta był Józef Zegadło i on
przejął władzę w gminie. W tej sprawie ciągnęło się długie dochodzenie, a wójt musiał
w obecności przedstawiciela Zarządu Powiatu przekazać swemu następcy następującą dokumentację:
- książka przychodów za lata 1874-1888,
12 sztuk
- księga kwot za ten sam okres, 12 sztuk
- księga wydanych kwot, 13 sztuk
- księga wydatków na szkoły z 1886 roku,
1 sztuka
- wydatki na lekarza, 1 sztuka
- księga kasy przychodów i rozchodów za
1888-1890, 24 sztuki
- księga kasy oszczędnościowej gminy Dąbrowa, 2 sztuki
- księgi ewidencyjne, 4 sztuki
- księgi dzierżawy ziemi gminnej
Ilość i różnorodny charakter dokumentacji świadczą o rozległości spraw, którymi
zajmował się Zarząd Gminy, a w tej sytuacji
nie trudno było o pomyłki czy uchybienia.
Stąd wypływały liczne skargi na wójta i pisarza, którym w latach 1889-1893 był Marcin
Socha. Podobnie było we wszystkich gminach powiatu kieleckiego i każdy wójt miał
tam swoją teczkę ze skargami na niego.
Wójt Jan Kozubek w chwili przekazania urzędu był w podeszłym wieku. Miało
to wpływ na zagubienie pieniędzy, a może
ich brak miał też inną przyczynę. Nie było
świadczeń emerytalnych i powszechnym
sposobem wśród wysłużonych urzędników
odchodzących z pracy, było sprzeniewierzanie pieniędzy, co stanowiło ich zabezpieczenie na starość. Z drugiej strony ich wiek
i zasługi, uniemożliwiały wszczęcie procesu
i osadzenie w więzieniu. W czasach nam
współczesnych bardzo zasłużony dla swojej
gminy wójt Jan Kozubek cieszyłby się spokojną i zasłużoną emeryturą.
Piotr Olszewski
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Z Dworku Żeromskich (27)

PORTRET
PANA WINCENTEGO
„Gdybym ja to miał takie jak ojciec mój usposobienie!
Najboleśniejszy wypadek, najstraszliwsze nieszczęście
– wywołało przelotną zaledwie łzę (…) – a potem zapomniał, potem się już uśmiechał! Skryć boleść w głębi
serca tak, aby jej żadne oko, oprócz boskiego nie dojrzało – oto charakter…” – pisał w 1882 roku o Wincentym
Żeromskim jego nieco egzaltowany osiemnastoletni syn
Stefan.
Jaki był ojciec wielkiego pisarza? Kiedy w czerwcu 1871
roku urządzał w Ciekotach swój ostatni dom miał ukończone pięćdziesiąt dwa lata, trzynastoletni staż małżeński z piękną, mądrą, zamożną z domu i
bardzo go kochającą, ale niezbyt
zdrową panną Józefą Katerlanką
z Tyńca, liczne trudne doświadczenia: sieroctwo w piętnastym roku
życia i konieczność samostanowienia, po niezbyt długiej edukacji w Pińczowie i Krakowie jakieś
praktyki rolnicze, jakąś podrzędną
pracę zarobkową w Komorze Celnej Michałowice poddzierżawę od
siostry i szwagra folwarku Zajączków, po ślubie z Józefą samodzielną dzierżawę Strawczyna i duże
tam straty, między innymi związane z Powstaniem Styczniowym,
później jeszcze trzyletni pobyt
w charakterze possesora w Woli
Kopcowej i trzyletni w Krajnie.
Do Ciekot rodzina Żeromskich dotarła z trójką dzieci: Aleksandrą, Stefanem i najmłodszą
Bolesławą (dwie córeczki: Wincentyna i Wacława zmarły
wcześniej). Umowa o administracji folwarku pod Radostową zawarta została z właścicielem majoratu pułkownikiem Włodzimierzem Dobrowolskim na dwadzieścia
lat. Można było żywić nadzieję na dobre, raczej bez
wielkich dostatków, ale spokojne życie, wychowanie i wykształcenie dzieci, wydanie córek za mąż, uniwersytecką edukację zdolnego syna. Pewnie takie myśli snuły się
po głowie pana Wincentego, a jego wrodzony optymizm
udzielał się rodzinie.
Rzeczywistość okazała się jednak znacznie trudniejsza.
Wiadomo, że carska reforma uwłaszczeniowa chłopów spowodowała osłabienie gospodarstw dworskich,
nie mogących już korzystać z darmowej lub taniej siły
roboczej. Do tego doszedł w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XIX wieku wielki kryzys zbożowy –
ceny za żyto i pszenicę spadły o ponad połowę, co doprowadziło do ruiny wiele majątków. Tylko najsilniejsi,

sprytni i bezwzględni trwali, a nawet bogacili się. Do takich pan Wincenty nie należał. „Przyszedł który – pisał
Stefan o ciekockich chłopach i ojcu – poprosił o kawałek
łąki, o krzaki, o szuwary, o pozwolenie pastwiska i stary
dał bez niczego. Zbyt dobry, zbyt słaby względem dzieci, względem służących, względem sąsiadów, względem
wszystkich... Stracił wszystko przez tę rozdawność, niezaradność.” A tu nieuleczalna choroba żony, wizyty lekarzy, medykamenty. Troskom Żeromskich towarzyszyli
„wieczni Żydzi i wieczne procenty”.
Stefan w „Dziennikach” i korespondencji wspominał ojca z wcześniejszych lat jako mężczyznę
towarzyskiego, dbającego o swój
wygląd, facecjonistę, za którym
„szalały kobiety”. Później, opisując
pana Gustawa Zaborowskiego –
swego chlebodawcę z okresu guwernerki w Oleśnicy – porównywał
go do utraconego taty: „Ta sama
łagodność, miękkość, dobroć.
Ubrany zawsze wytwornie trzyma
się prosto i posiada nadzwyczajną
elegancję ruchów (…). Jego ręce,
paznokcie, mankiety są zawsze
czysto utrzymane.”
Spoglądam na okazały portret
Wincentego Żeromskiego w ciemnobrązowej, profilowanej, masywnej ramie, który w czerwcu
2012 roku powiesiliśmy w pokoju
jadalno-gościnnym dworku. Wykonany na mą prośbę przez Jerzego Zapałę w sepii na
podstawie znanego dziewiętnastowiecznego zdjęcia
z 1880 roku z Zakładu Artystyczno-Fotograficznego
Władysława Krajewskiego w Kielcach (które cudem niemal, za prawie dwie emerytury kupiłam przed laty na
jednej z antykwarycznych krakowskich giełd; ten skarb
niedawno podarowaliśmy z moim mężem do Dworku
Żeromskich). Widzimy poważną, pełną twarz, lekko nabrzmiałe powieki zmęczonych oczu, okazałe wąsy, ciemnawe, przyprószone siwizną włosy. Ubrany w jasny garnitur z kamizelką (w kieszonce której dostrzec można
dewizkę zegarka), białą koszulę z krótkim kołnierzykiem
i ciemną muchą – fontaziem. W prawej ręce trzyma
czapkę z daszkiem. Tak wyglądał gospodarując w Ciekotach już po śmierci żony (o wdowieństwie świadczy
obrączka na serdecznym palcu lewej ręki), osamotniony, trochę bezradny, typową męską bezradnością, którą
jak najszybciej, bez dłuższej refleksji pragnął zakończyć.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Rodzinnie żegnano lato.
Zagrał zespół Andrzej i Przyjaciele
Wiele rodzin żegnało lato na Żeromszczyźnie. W sobotę czekało na nich wiele atrakcji. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w robieniu wielkich baniek mydlanych, malowaniu specjalnych kamieni. Ze specjalnie przygotowanym repertuarem wystąpił zespół Andrzej i Przyjaciele.
Na placu przed Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach przygotowano wiele atrakcji. Edukatorki zadbały o to,
by dzieci nie nudziły się ani chwili. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w robieniu wielkich baniek mydlanych, malowaniu

Puszczanie baniek było świetną zabawą.
Laureaci konkursu Gminnej Biblioteki Publicznej otrzymali nagrody.

specjalnych kamieni. Co ciekawe malowanie kamieni spotkało się
z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, którzy wraz z dzieciakami przygotowywali swoje zaskakujące kompozycje.
Na specjalne warsztaty zaprosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie. Kierownik Anna Obara oraz bibliotekarka Paulina
Kaleta podsumowały konkurs plastyczny na najciekawszą kartkę
z wakacji. Do dzieci trafiły nagrody, a wyróżnione prace można
było oglądać na bibliotecznym stoisku.
Chętnych nie brakowało również na gorące ziemniaki pieczone w ognisku. Zresztą zapach dymu unoszący się nad Żeromszczyzną budował koncertową atmosferę odchodzącego lata.
Gwoździem programu był koncert zespołu Andrzej i Przyjaciele, który na tę okazję przygotował specjalny program.
W tym roku mija 60 lat od momentu gdy dwa najsłynniejsze gitarowe, instrumentalne zespoły; The Shadows (Anglia) i The
Ventures (USA) nagrały i umieściły na listach przebojów swoje
przeboje – wizytówki; „Apache” oraz „Walk, Don’t Run”. Artyści
zagrali zarówno utwory instrumentalne, gitarowe standardy jak
i piosenki Boba Dylana oraz oczywiście standardy country, z których są najbardziej znani. Wydarzenie odbyło się przy zachowaniu
reżimu sanitarnego.
WP

Dla wszystkich zagrała grupa Andrzej i Przyjaciele.
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MSS Klonówka Masłów: Co na boiskach w nowym sezonie?
Pierwsze cztery mecze nowego sezonu MSS Klonówka Masłów nie były szczęśliwe dla naszej drużyny, która przegrała z Sokołem Rykoszyn, Skałą Tumlin, Radiatorsem Stąporków, UKS
Baćkowice, Polonią Białogon. Karta odwróciła się podczas wyjazdowego meczu 5 kolejki
Polanie Pierzchnica-MSS Klonówka Masłów 2-6(1-2).
Ostatecznie Klonówka zakończyła przygodę w Pucharze Polski w II rundzie. Na własnym boisku przegrała z Zenitem Chmielnik 0-3(0-0). - Drużyna z Chmielnika wykorzystała nasze błędy
w obronie i zagrała skuteczniej od nas. Mieliśmy swoje okazje, ale
zabrakło skuteczności, szczęścia i spokoju pod bramką przeciwnika – informowano na drużynowym profilu.
Więcej szczęścia mają nasi młodzi piłkarze. Na boisku
w Brzezinkach podejmowali drużynę Grodu Ćmińsk, a seniorzy

Radość na boisku w Brezinikach po wygranej z Grodem Ćmińsk.

Drużyna młodzików młodszych odniosła sukces w Daleszycach,
gdzie rozegrała czwarty mecz w swojej grupie.

grali w Piekoszowie z miejscową Astra. W meczu w Piekoszowie
było dużo walki i żadna drużyna nie chciała oddać zwycięstwa,
ale niestety Klonówka uległa gospodarzom 4-2(1-0). Za to nasza
drużyna młodzika młodszego rozgromiła rywali aż 15-0 !
Drużyna młodzików młodszych odniosła sukces w Daleszycach, gdzie rozegrała czwarty mecz w swojej grupie. Mecz nie
rozpoczął się dla nas najlepiej, bo przerywaliśmy 2-0, ale nie poddaliśmy się tak łatwo i ostatecznie pokonaliśmy Spartakusa Daleszyce 3-7(2-3). Bramki dla Klonówki Masłów zdobywali: Nogalski
Oliwier x5 oraz Ryś Tomasz x2.
W końcówce września kibice MSS Klonówki Masłów mieli więcej powodów do świętowania. W meczu 8 kolejki klasy A po bardzo
zaciętym i emocjonującym meczu drużyna pokonała Gród Ćmińsk
4-3(0-1). Mecz bardzo dobrze zaczęli goście i szybko wyszli na prowadzenie, nasza drużyna przegrywała już 0-2 ale w drugiej połowie udało
się odwrócił losy meczu i ostatecznie 3 punkty zostają w Masłowie.
RED

Żeglowali w regatach Eneris. Marysia Stachera
z żaglem dla najlepszego zawodnika z gminy Masłów
Za nami regaty Eneris zorganizowane na zbiorniku w Cedzynie. Przez dwa weekendowe dni rywalizowano o m.in.
Puchar Wójta Gminy Masłów, a wśród uczestników nie zabrakło młodych i niezwykle zdolnych żeglarzy z naszego
terenu. Nagrodę specjalną żagiel dla najlepszego zawodnika z gminy Masłów otrzymała Marysia Stachera z Domaszowic.
W zawodach wzięło udział 29 zawodników klasy Optimist
przyjęli zaproszenie na pokład jachtu
żaglowego. Odbyli wspólny rejs po
(do lat 15) i Laser (do lat 17). Wszyscy z UKS „Zalew Kielce” Były
to dla nich sportowe eliminacje do Kadry Wojewódzkiej. StawCedzynie na łodzi kabinowej.
Na brzegu na zawodników
kę uzupełniało kilkudziesięciu amatorów żeglowania z całego województwa na łodziach klasy Omega i Korsarz. Wśród
i gości czekał grill z wędlinami
nich były reprezentacje świętokrzyskich klubów morskich,
Zychowicza. Rodzice dzieci
z Uczniowskiego Klubu Sportośrodowiska harcerskiego, a także żeglarzy niezrzeszonych
wego „Zalew Kielce” częstowali
w klubach. Gminę Masłów reprezentowali: Maria Stachera,
sałatkami oraz własnymi ciastaGrzegorz Stachera, Krzysztof Stachera, Józef Kapuściński.
Pierwszego dnia, przy słonecznej pogodzie, rozemi. Dzień zakończył się koncergrano wyścig o Puchar Wójta Gminy Masłów. W katem ostrowieckiego zespołu szantoGminę Masłów
wego „Pod Wiatr”.
tegorii Optimist wygrał go mieszkaniec Gminy Mareprezentowali: Maria
Przez cały weekend rozegrano łączsłów, sześcioletni Krzysztof Stachera. W klasie Laser
Stachera, Grzegorz Stachera,
Krzysztof Stachera, Józef
nie sześć wyścigów. Regaty w dziecięcej klasie
pierwszy był Maksymilian Papucki, w klasie Omega
Kapuściński.
Optimist wygrał jedenastoletni Aleksander Skowzwyciężyła załoga Adama Rogalińskiego, a w kategorii otwartej jacht klasy Korsarz, Janusza Kasiaka.
roński. Wśród dziewcząt triumfowała Maria StacheDrugi dzień stał pod znakiem silnego i porywistera (12 lat). Otrzymała ona nagrodę specjalną - żagiel
dla najlepszego zawodnika z Gminy Masłów. Nagrodę wręgo wiatru. W tych trudnych warunkach zanotowano wywrotkę. Świętokrzyskie WOPR, zabezpieczające imprezę, sprawnie czył Wójt Tomasz Lato. Wśród początkujących dzieci triumfował
sobie z tym poradziło podejmując żeglarzy z wody. Na koniec Krzysztof Stachera (6 lat). Pamiętać trzeba, że Maria Stachera po raz
regat wójt Tomasz Lato i przewodniczący Rady Gminy Górno drugi w tym roku zdobyła złoty medal Międzywojewódzkich Mi-
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strzostw Młodzików i wraz z braćmi Grzegorzem i Krzysztofem należą do Kadry Wojewódzkiej w Żeglarstwie. W młodzieżowej klasie Laser 4.7 najlepszy był Maksymilian Papucki. W klasie Omega
triumfowała załoga Marcina Łukasiaka z Klubu Morskiego «Horn»,
a w kategorii Open wygrała załoga Janusza Kasiaka na jachcie Korsarz.
Wszystkie dzieci oprócz pucharów ufundowanych przez
Gminę Górno otrzymały nagrody rzeczowe od Gminy Masłów
(karty podarunkowe).
- Regaty były wzorową współpracą samorządów sąsiadujących z zalewem w Cedzynie. Bez tej współpracy zorganizowanie
takiej, największej w regionie imprezy żeglarskiej nie byłoby możliwe. Największymi beneficjentami gmin były dzieci, ale w imprezie
brało udział także całe środowisko żeglarskie. Wodniacy z różnych
stron zabrali do swoich klubów dobrą opinię o Cedzynie, jako
o miejscu sprzyjającym rekreacji i sportowej rywalizacji – mówi
Andrzej Kosmala, prezes Zarządu Świętokrzyskiego OZŻ.
Głównym organizatorem regat był Klub Morski „Horn” we
współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Zalew Kielce”
i Świętokrzyskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

Regaty Eneris zorganizowane na zbiorniku w Cedzynie.

Sukcesy zawodników Klubu Bokserskiego „Skalnik Wiśniówka”

Zawodnicy „Skalnika Wiśniówki” ostatnie tygodnie
mogą zaliczyć do bardzo udanych
Zawodnicy „Skalnika Wiśniówki”
Kacper Kułak i Franek Kułak wzięli udział
w Międzynarodowym Pucharze Karpat
w Stalowej Woli. Franek Kułak pokazał się
z bardzo dobrej strony w walce sparingowej przed oficjalnym turniejem, gdzie jego
starszy brat Kacper w pięknym stylu pokonał już w drugiej rudzie swojego przeciwnika z Rumunii - Bartosza Joshki.- Chłopaki
ciężko pracują na treningach i poza nimi,
więc ich aktywność procentuje w ringu mówi trener Skalnika Janusz Domagała.
W weekend 5-6 września w Skarżysku
Kamiennej odbyły się Mistrzostwa Okręgu
Świętokrzyskiego. Klub reprezentowało
trzech zawodników - Kacper Kułak, Jakub
Surma i Kacper Tokarz. Najmłodszy z nich
- Kacper Kułak - dopiero co rozpoczynający
swoją przygodę z boksem nie miał przeciwnika w swojej kategorii wagowej, ale za
to stoczył bardzo dobry pojedynek z cięż-

Jakub Surma wywalczył w Skarżysku-Kamiennej
brązowy medal.

Bracia Kułak po zawodach w Stalowej Woli.

szym od siebie przeciwnikiem jako walkę
pokazową przed rozpoczęciem mistrzostw.
Pierwszego dnia zawodów walczył również Jakub Surma, który niestety przegrał
z bardziej utytułowanym zawodnikiem
z Ostrowca, kończąc zawody z brązowym
medalem. Najlepiej spisał się Kacper Tokarz, który w dobrym stylu wygrał swoją
półfinałową walkę z zawodnikiem Rushha
Kielce. Kacper w niedługim czasie powalczy o tytuł Mistrza Okręgu i o eliminacje do
Mistrzostw Polski Juniorów.
Miłą niespodzianką było również
wręczenie przez samego Prezesa Polskiego
Związku Bokserskiego Grzegorza Nowaczka nominacji na sędziego kandydata dla
Sary Domagały.

Kacper Kułak wygrał turniejową walkę
w Międzynarodowym Pucharze Karpat.

W sobotę 19 września Kacper Kułak
wygrał turniejową walkę w Międzynarodowym Pucharze Karpat, na ringu w Dębicy
z zawodnikiem pochodzącym z Rumunii.
Została jeszcze jedna część tych zawodów,
która odbędzie się w listopadzie w Mielcu.
Kacper dotychczas wygrał wszystkie walki
i mam nadzieję, że za dwa miesiące również pokaże świetne przygotowanie do zawodów i zdobędzie Międzynarodowy Puchar Karpat - mówi trener Skalnika Janusz
Domagała.
RED

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

