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Szczęśliwego Nowego Roku!
Niech magiczna moc
wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój, radość
i spełnienie marzeń.
A Nowy Rok obdaruje
zdrowiem i szczęściem
rodzinnym
Przewodniczący
Rady Gminy Masłów
Piotr Zegadło
wraz z radnymi
Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato
wraz z pracownikami
urzędu i sołtysami

Druhowie i mieszkańcy powitali nowy wóz
str. 18
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Szanowni mieszkańcy
gminy Masłów,
Kończy się 2020 rok, który zapamiętamy na bardzo
długo. To czas zmagania się
z pandemią koronawirusa
i zmierzenia się z rzeczywistością, jakiej dotąd nikt z nas
nie znał. Każdego dnia stawiamy czoła wiążącym się z tym wyzwaniom zarówno w naszych
domach, miejscach pracy jak i samorządzie.
Szybko okazało się, że największą wartością jest
zdrowie i rodzina. Stąd też podejmowanie wielu
działań mających chronić naszych najbliższych.
2020 rok to czas realizacji kolejnych inwestycji
w naszej gminie i podejmowanie działań zmierzających do tego, by w gminie Masłów żyło
się po prostu lepiej. W tym wydaniu „Kuriera
Masłowskiego” znajdziecie Państwo podsumowanie efektów działań podejmowanych
wspólnie z radnymi i sołtysami na rzecz naszej
społeczności. Największą inwestycją ostatnich
12 miesięcy była budowa kanalizacji północnej części gminy realizowana przez Wodociągi
Kieleckie. Jestem przekonany, że po miesiącach
utrudnień wynikających z toku prowadzonej
inwestycji, docenicie Państwo jej efekty.
Realizowane były przebudowy kolejnych dróg,
czy budowa następnego etapu ścieżki rowerowej przez Przełom Lubrzanki. Wspieraliśmy
jednostki OSP dbając o to, by pracowały na jak
najlepszym sprzęcie. Inwestowaliśmy w oświatę, która mierzyła się z ogromnym wyzwaniem
zdalnego nauczania oraz w kulturę, rozwijając
talenty naszych mieszkańców i promując Żeromszczyznę.
Na długo zapamiętamy tegoroczną pierwszą
turę wyborów prezydenckich i wygraną mieszkańców gminy Masłów w „Bitwie o wozy”,
dzięki czemu OSP Wola Kopcowa ma nowy
wóz bojowy, by zapewniać bezpieczeństwo na
jak najwyższym poziomie. Raz jeszcze dziękuję za ten wspaniały patriotyczny gest.
Bądźmy zdrowi, życzliwi dla siebie, wspierajmy się nawzajem, dbajmy o siebie i bliskich.
Doceńmy to, co mamy na wyciągnięcie naszej
ręki. Tego życzę Państwu na Boże Narodzenie
i Nowy Rok.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki - to słowa, które w czasie pandemii zrobiły „karierę” w naszym codziennym języku, słowa które opisują narzędzia walki ze
współczesnym nieszczęściem ludzkości.
Liturgiczny czas Bożego Narodzenia to okres, w którym rozpamiętujemy historyczne zniesienie dystansu między Bogiem i człowiekiem - Syn Boży dla naszego zbawienia
stał się człowiekiem, jednym z nas. Ziemskie życie Wcielonego Słowa Bożego, codzienne
obcowanie człowieka z Prawdą, prowadzi do zdemaskowania przewrotności rodzaju
ludzkiego, klęski szatana i prowadzi do prawdy. By jednak Prawdę o nieskończonej miłości Boga do człowieka utrzymać i przekazać innym każdy potrzebuje ciągłego oczyszczenia, swego rodzaju dezynfekcji, obmycia.
Niech trzy słowa kluczowe - powtarzane w dobie walki o przetrwanie i o życie w czasie Bożego Narodzenia otrzymają nową treść i zawsze pomagają prowadzić życie
prawdziwie chrześcijańskie.
Niech pokój Chrystusowy, radość i nadzieja zagoszczą w każdej rodzinie, w każdym domu, do którego dotrą te życzenia, które składają duszpasterze Dekanatu Masłowskiego. Proboszczowie: ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek, ks. kan.
Piotr Motyka, ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. kan. Dariusz Sieradzy, ks. Marek Blady,
rezydenci: ks. Tadeusz Wojtasiński, ks. Piotr Muszyński, wikariusze: ks. Dariusz Tarka,
ks. Krzysztof Tkaczyk, ks. Jakub Janicki, a także ks. kan. Grzegorz Kaliszewski.

Praca Urzędu Gminy w Masłowie w czasie pandemii:
Urząd Gminy Masłów jest czynny:
- poniedziałek w godz 9.00 - 17.00
- wtorek - piątek w godz 7.20 – 15.20.
Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną zachęcamy interesantów do kontaktu telefonicznego oraz wysyłania pism przez platformę ePUAP lub mailowo.
Interesanci przyjmowani są tylko w sprawach niezbędnie wymagających osobistego kontaktu,
przy stanowiskach izolacyjnych:
* sprawy dotyczące: budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska oraz Urzędu Stanu Cywilnego
są obsługiwane przy wejściu nr 2 (od strony parkingu),
* sprawy dotyczące: odpadów komunalnych - wejście nr 1 (od strony poczty), I piętro,
* sprawy dotyczące: przedsiębiorców, rady gminy i promocji gminy - wejście nr 1 (od strony
poczty), II piętro.
Wejście nr 3 od strony szkoły zapewnia komunikację pracowników urzędu oraz osób, które
telefonicznie ustaliły termin spotkania.
Przypominamy o stosowaniu maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic oraz o dezynfekcji rąk.
Zachęcamy aby należne wpłaty regulować drogą elektroniczną na konta:
- podatki i opłaty lokalne 16 1560 0013 2383 6806 6000 0003
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 59 1560 0013 2383 6806 6000 0005
Za utrudnienia przepraszamy.
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Dodatkowe zajęcia edukacyjne i nowy sprzęt
wspomagają uczniów w zdalnej nauce
105 godzin tygodniowo dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” mają pomóc uczniom ze szkół z terenu gminy Masłów w nauce w czasie
pandemii.
Według nowych rządowych wytycznych uczniowie będą mogli powrócić do
szkół najwcześniej w połowie stycznia.
Obecnie trwa nauczanie zdalne. Po przerwie
świątecznej uczniowie w całej Polsce, w tym
samym terminie, rozpoczną ferie zimowe
w dniach od 4 do 17 stycznia. Dalsze decyzje
Kancelaria Premiera będzie podejmować na
bieżąco monitorując stan pandemii.
W gminie Masłów przyjęto zasadę,
że wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne z siedziby swoich szkół.
Praca ich więc wymaga dojazdu do pracy
i realizowania dotychczasowego tygodniowego planu lekcji zdalnie, z sali lekcyjnej.
Uczniowie klas I-VIII, uczą się ze swojego
miejsca zamieszkania.
To
rozwiązanie
wypracowane
wspólnie z dyrektorami, które ma zagwarantować jak najbardziej harmonijne
przejścia z edukacji stacjonarnej do zdalnej. Zapewniliśmy uczniom stały harmonogram zajęć edukacyjnych, co ma ułatwić planowanie pracy zarówno w szkole
przez nauczycieli jak i w domu przez
uczniów i ich rodziców – informuje wójt
Tomasz Lato. Do dyspozycji nauczycieli
są: baza techniczna szkoły i jej wyposażenie w pomoce dydaktyczne, wykorzystywanie łączy internetowych szkoły oraz
sprzętu służbowego, w tym zakupionego w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie przez nauczycieli zajęć zdalnie, z miejsca zamieszkania, po
uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły. Przypomnijmy, że Gmina Masłów zakupiła 104 laptopy poleasingowe
z przeznaczeniem dla szkół, które dzieci
mogą wypożyczać. W pierwszym etapie
zakupiono 47 laptopów, natomiast w drugim 57. Ponadto Ministerstwo Edukacji
przekazało 25 tabletów do szkoły w Masłowie Pierwszym.
Kolejnym udogodnieniem są wprowadzone przez wójta Tomasza Lato dodatkowe zajęcia edukacyjne, w łącznej liczbie
105 godzin tygodniowo (wnioskowanych
przez dyrektorów), mające na celu wsparcie uczniów wszystkich pięciu szkół, w wyrównaniu braków edukacyjnych spowodowanych lockdownem oraz zapewnieniu
większej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ich realizacja w czasie kolejnej
edukacji zdalnej będzie uzależniona od
możliwości organizacyjnych i technicz-

nych danej szkoły. Co ważne liczba godzin
może zostać zwiększona.
Wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane są w miarę możliwości danej szkoły.
Mimo zwolnień lekarskich zajęcia edukacyjne ujęte w tygodniowym planie zajęć
są organizowane, w formie zastępstw za
nieobecnych nauczycieli, przez innych nauczycieli, również w przypadku pracy zdalnej czyli klas I-VIII.

Dyrektorzy szkół odbierali od wójta
Tomasza Lato komputery z wykorzystaniem
do zdalnej nauki.

W gminie Masłów pracą zdalną objętych jest łącznie 654 uczniów. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym uczą się
w szkołach, w trybie stacjonarnym.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XXIV sesja Rady Gminy: O budżetowych podsumowaniach
Podsumowania budżetowe, nowe zadania i uchwały porządkujące wypełniły
wrześniową sesję Rady Gminy Masłów.
Radni spotkali się po wakacyjnej przerwie w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Masłowie. Na początku sesji przedstawiano
informacje dotyczące realizacji budżetu w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. W bloku znalazło się przedstawienie informacji:
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2020
roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2020 roku.
Budżet gminy został wykonany na poziomie 36 procent, zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 2 200 000 zł.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie ok. 18 procent,
ma to związek z procedurami zamówień publicznych i rozliczeniami umów trwającymi do końca bieżącego roku. Przedstawiona informacja otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskaźnik wykonania planu finansowego CEiK „Szklany Dom”
wyniósł 54,77%, a w Gminnej Bibliotece Publicznej w Masłowie
53,88%, a wskaźnik wykonania planu finansowego kosztów w CEiK
45,36%, a w bibliotece 46,54%.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących
w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego na
ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce. Ma
to związek ze zmianami w ustawie prawo wodne, a dotychczasowe uchwały w tym temacie przestaną obowiązywać z końcem 2020
roku. Podjęcie uchwały daje zielone światło do opracowania wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Jest to niezbędny dokument przy
ubieganiu się o środki zewnętrzne m.in. na budowę wodociągów
i kanalizacji.
Rada Gminy wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 28/2 położonej w Ciekotach oraz działce nr 193/2
położonej w Mąchocicach - Scholasterii stanowiącej własność Gminy
Masłów na rzecz PGE na usytuowanie stacji transformatorowej. Szczegóły zostaną doprecyzowane po opracowaniu projektu budowy stacji.
Radni zgodzili się również na kontynuację najmu przez dotychczasowego najemcę zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej
nr 901/1, położonej w Mąchocicach Kapitulnych przy ul. Szkolnej 9.
Dzięki temu kontynuowana będzie w tym miejscu działalność lecznicy
weterynaryjnej do lipca 2023 roku.
Zmieniona została uchwała Nr XXIII/250/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 229/1, 229/2,
229/3, położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów. Zmiana
miała charakter porządkowy.
Radni podjęli decyzję o zmianie uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020 – 2029.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji
Kielce przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu
obszaru i granic aglomeracji Kielce.

Na początku sesji przedstawiano informacje dotyczące realizacji budżetu
w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Radni podjęli decyzję o zmianie uchwały budżetowej i Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020 – 2029.

Nowe zadania wprowadzone do budżetu to projekt drogi wraz
z odwodnieniem na ul. św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych na
odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym, urządzenie
dojazdu do zbiornika wodnego w Woli Kopcowej poprzez utwardzenie nawierzchni drogi w celu wodowania łodzi ratunkowych i sań
lodowych, budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym na
granicy z Dąbrową.
Radni uchylili uchwały Nr XVI/184/2020 Rady Gminy Masłów
z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz Nr XVI/185/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
na obszarze Gminy Masłów. Ma to związek ze zmianami na stanowiskach inkasentów w sołectwach Mąchocice-Scholasteria i Wiśniówka, po wyborze nowych sołtysów.
W ostatnim bloku radni zajmowali się uchwałami dotyczącymi petycji. W sprawie petycji wniesionej w interesie publicznym
w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przez coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz
szerszym zakresie częstotliwości radni zdecydowali o pozostawieniu
jej bez rozpatrzenia, ponieważ petycja nie spełniała wymogów określonych w ustawie (kwestie formalne). Nie uwzględniono również
petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego polegającej na wprowadzeniu lokalnej „tarczy antykryzysowej”.
Rada Gminy zdecydowała o odrzuceniu rozpatrzenia petycji w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku
z obowiązującymi już uchwałami w tym temacie. Osoba składająca
tę petycję skorzystała z możliwości zwolnienia od podatku w myśl
obowiązującej Uchwały Rady Gminy Masłów.
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Radni podjęli decyzję o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2020 r. znak:
PNK.I.4130.43.2020. Dotyczyło ono uchylenia uchwały w sprawie
skargi na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W tym przypadku
sprawę rozstrzygnie Sąd Administracyjny.
Zajęto się również uchwałą w sprawie zarzutów zawartych
w skardze Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie z dnia 27 maja 2020 r. skierowanej do wojewody
świętokrzyskiego dotyczących posiedzenia do spraw petycji, które odbyło się w trybie zdalnym ze względu na panującą pandemię

koronawirusa. Rada uznała swoją niewłaściwość do rozpatrzenia tej
skargi i przekazała do rozpatrzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W temacie projektu uchwały w sprawie wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie z dnia
6 grudnia 2019 r. - o podjęcie działań kontrolnych, Rada Gminy
uznała, że nie ma podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku skierowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, co oznacza zwrócenie
go do Wojewody Świętokrzyskiego.
WP

 XXV sesja Rady Gminy Masłów: Pierwsze takie obrady w historii
Ze względu na panującą pandemię zgodnie z rządowymi wytycznymi październikowe posiedzenie Rady Gminy Masłów odbyło się w trybie zdalnym.
Przewodniczący Piotr Zegadło prowadził obrady z sali samorządowej Urzędu Gminy w Masłowie, w sali obecnych było pięć
osób. Reszta uczestników łączyła się online z innych miejsc, urzędnicy z wójtem Tomaszem Lato z gabinetów w Urzędzie Gminy, a radni
ze swoich domów. Było to pierwsze takie posiedzenie w historii gminy Masłów.
Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów oraz sporządzenia zmiany
Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Dąbrowa na terenie gminy Masłów. Wynika to z bieżących potrzeb
inwestycyjnych złożonych przez właściciela nieruchomości w Dąbrowie, który planuje rozbudowę swojej działalności. Wnioskodawca zadeklarował pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem
i uzgodnieniem dokumentacji planistycznej oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń.
W kolejnym punkcie przegłosowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XI/131/2019 z dnia
19 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice. Jest to wynik konieczności uzupełnienia
uchwały z września 2019 roku określającej rodzaj drogi, która od
stycznia 2021 roku stanie się drogą powiatową.
Radni zdecydowali o zmianie uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy
Masłów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2015-2020, rozszerzając lata realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Masłów na lata 2021-2027 wskazując nowe zadania dla realizacji celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Ma to związek
z pojawieniem się nowych programów, z których można pozyskać
środki finansowe na realizację programu do 2027 roku. Przyjęcie tego
dokumentu stanowi podstawę do ubiegania się o środki unijne przez
przedsiębiorców i osoby fizyczne. Gmina Masłów w ramach tego
programu będzie aplikować o środki na termomodernizację z OZE
budynków szkoły w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy
w Masłowie. Z tymi planami wiążę się kolejna uchwała dotycząca zmiany uchwały Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata
2016-2023, co spowoduje komplementarność projektu przekładając
się tym samym na uzyskanie wyżej punktacji w ocenie wniosku.

W Urzędzie Gminy obradowało czworo radnych.

Radni wzięli udział w sesji ze swoich domów.

Zdalnie łączyli się wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika
Dolezińska-Włodarczyk, sekretarz Zbigniew Zagnański.

Istotnym punktem było przyjęcie uchwały w sprawie Statutu
Gminy Masłów. Co ważne nie zmienia ona brzmienia kluczowych
zapisów dokumentu, nie wpływa na ograniczenia otwartości Rady
Gminy, a porządkuje istotne kwestie związane np. ze zmianami nazw
jednostek organizacyjnych gminy. Są to np. zmiany nazw: zespołów
szkół na szkoły podstawowe w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych,
Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek”, który wszedł w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, a obecnie
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach czy zmiany
nazwy komisji Rady Gminy Masłów z Komisji ds Petycji na Komisję
ds Skarg, Wniosków i Petycji. Uszczegółowiono również zapisy dotyczące publikacji materiałów związanych z obradami Rady Gminy na
portalu esesja.pl.
Dodatkowo w okresie od 20 do 26 października 2020 r. projekt
uchwały wójt gminy Masłów poddał konsultacjom społecznym w formie zbieranie opinii i uwag. W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęły pozytywne oceny zmian w statucie podpisane przez 98 mieszkańców gminy Masłów.
Na zakończenie sesji przedstawiono analizę oświadczeń majątkowych radnych, kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych przez wójta do wydawania decyzji
administracyjnych.
WP
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 XXVI sesja Rady Gminy Masłów: Zdalne obrady o programach i finansach
Listopadowe posiedzenie Rady Gminy odbyło się w trybie zdalnym. Radni
w zdecydowanej większości łączyli się ze swoich domów.
To już druga sesja w pełnym trybie zdalnym, która odbyła Rada
Gminy Masłów. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Masłów za rok szkolny 2019/2020 przedstawiła Irena
Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej.
Znalazły się w niej m.in. informacje dotyczące wyników egzaminu
ósmoklasistów, ale też działań związanych z kształceniem uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Masłów.
Kierownik Kundera podkreśliła, że wyniki egzaminów powyżej średniej krajowej uzyskali uczniowie z Masłowa (język polski, matematyka), z Mąchocic Kapitulnych, Mąchocic-Scholasterii (matematyka),
Mąchocic Kapitulnych, Mąchocic-Scholasterii, Masłowa (język angielski). Warto zaznaczyć, że miniony rok szkolny to czas nowej sytuacji w oświacie związanej z epidemią COVID-19 i koniecznością
wprowadzenia pracy zdalnej od 15 marca 2020 roku. Ze szczegółowym raportem można zapoznać się w portalu esesja.pl

Po raz drugi obradowano zdalnie.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad
Zabytkami Gminy Masłów Na Lata 2016 – 2019 przedstawił sekretarz Zbigniew Zagdański. Zawarte są w nim szczegółowe informacje
na temat działań podejmowanych przez gminę nad obiektami zabytkowymi m.in. w parku podworskim znajdującym się na terenie
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach (np. nowe
ogrodzenie), w świetlicy w Barczy (np. prace modernizacyjne, ocieplenie ścian i poddasza), na cmentarzu w Brzezinikach (ustawienie
nagrobków na mogiłach bohaterów walk o wolność Polski), w kaplicy w Woli Kopcowej (wymiana stolarki okiennej), przy kapliczce Jana Nepomucena w Woli Kopcowej (prace konserwatorskie).
O dziedzictwo dbano również poprzez wydawanie publikacji: folderu, książki, mapy turystycznej. Dodatkowo w realizację programu
włączone były szkoły, które w różnoraki sposób promowały dziedzictwo kulturowe np. poprzez konkursy i program „Poznaj region”,
cykl spotkań „Pamięć o nich nie zaginie”.
Główną część sesji stanowiły uchwały. Radni przyjęli projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/141/2019 Rady Gminy
Masłów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. Miało to związek ze przeznaczeniem części środków Programu na działania związane z pandemią COVID-19, to m.in. zakup niezbędnych środków ochrony
osobistej, które trafiły m.in. do jednostek podległych Urzędowi
Gminy Masłów. Mając na uwadze trudności wynikające z pandemicznego roku Program został wykonany w 24%. Ma to związek
z ograniczeniem zajęć w szkołach, brakiem możliwości organizacji
wypoczynku letniego, czy innych działań związanych z bezpośred-

Sesję prowadzono z sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów.

nim kontaktem z drugą osobą. Warto pamiętać, że środki niewykorzystane w 2020 roku przechodzą do realizacji w 2021 roku.
Radni uchwalili Roczny Program Współpracy Gminy Masłów
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Program określa zasady współpracy finansowe
i niefinansowe. Określone zostały zadania publiczne do ogłoszenia
konkursów (przeciwdziałania uzależnienia patologiom społecznym,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność wspomagająca, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych). Wysokość
planowanych środków wynosi 180 tys. zł i jest nieco większa niż
w 2020 roku. Program, zgodnie z wymogami, został poddany konsultacjom społecznym. Konkursy dla organizacji zostaną ogłoszone
w styczniu 2021 roku.
W kolejnym punkcie radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha
położonej w Masłowie Pierwszym z przeznaczeniem na cele rolnicze przez dotychczasowego dzierżawcę.
Jednym z ważnych punktów sesji było przyjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika poświęconego ofiarom zbrodni
Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus
Kawalerii w czasie II wojny światowej. Grupa Inicjatywna w składzie Lucyna Zgrzebnicka jako przewodnicząca i członkowie Janusz
Obara, Ryszard Nowakowski i Piotr Olszewski, historyk, regionalista, autor publikacji związanych z historią gminy Masłów zwróciła
się do wójta Tomasza Lato z prośbą o upamiętnienie ofiar. Pomnik
ma mieć formę dużego głazu narzutowego upamiętniającej ofiary
pochodzące z gminy Masłów i gmin ościennych, które straciły życie
w 1944 roku. Lokalizacja pomnika z nazwiskami pomordowanych
i stojącym obok krzyżem oraz tablicą wyjaśniającą okoliczności tragedii, planowana jest w Masłowie Drugim obok placu zabaw dla
dzieci przy szlaku turystycznym. Będzie on dominował nad regionem Gór Świętokrzyskich, a zarazem miejscami tragicznych zbrodni Kałmuckiego Korpusu Kawalerii od Woli Jachowej po Chęciny
i Końskie.
Przypomnijmy, że pierwszą kałmucką jednostkę wojskową
stworzyli Niemcy z wziętych do niewoli, dezerterów i ochotników
w sierpniu 1942 roku, a kilka miesięcy później w miarę rozrastania się kałmuckich oddziałów jazdy, powołali Kałmucki Korpus
Kawalerii, którego dowódcą był zawsze oficer niemiecki. W maju
1943 roku Korpus ten liczył ponad 3200 żołnierzy, a w tym zdecydowaną większość stanowiła konnica. Głównym ich zadaniem było
zwalczanie partyzantki radzieckiej i zabezpieczanie zaplecza armii
niemieckiej. W zbiorach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
znajdują się przesłuchania z 1966 roku kilku mieszkańców Masłowa
i okolic, dotyczące zbrodni Kałmuków, które były bardzo brutalne,
dokonywane w sposób azjatycki. Budowa pomnika planowana jest
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w 2021 roku i będzie finansowana z budżetu gminy przy wsparciu
ze środków społecznych.
Następnie przyjęto projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021
rok, które pozostały na poziomie stawek z roku 2020, nie uległy
zmianom. Ponadto poinformowano, że uległy zmianie stawki podatku rolnego o kwotę 0,22 zł. z 1 ha przeliczeniowego powierzchni
i leśnego o kwotę 0,57 zł z 1 ha fizycznego powierzchni, co wynika
z średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019 poprzedzających rok podatkowy. Jest to wynik komunikatu Prezesa GUS.
Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości (udzielanej w ramach pomocy de minimis) dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Gminy Masłów przedłużając termin jej obowiązywania z roku 2020
na 2023.
Jak podczas każdej sesji przegłosowano uchwały związane z finansami. Wprowadzono zmniejszenie środków na zadaniu budowa
ścieżki w Przełomie Lubrzanki w kwocie 200 tys. zł, na zadaniu polegającym na dowozie uczniów do szkół w kwocie 100 tys. zł oraz
przesunięto na 2021 rok 93 tys. zł na realizację programu Erasmus
dla szkoły w Masłowie. Radni zdecydowali również o przesunięciu

na przyszły rok zadania polegającego na budowie odwodnienia
w Dąbrowie.
Do budżetu wprowadzono nowe przedsięwzięcie termomodernizacja z OZE: budynków szkoły w Mąchocicach Kapitulnych
oraz Urzędu Gminy Masłów. Na zadania planowane jest pozyskanie
unijnej dotacji w wysokości ok. 82 % łącznych kosztów zadania.
Z budżetu zdjęto środki na realizację projektu „Nowe oblicze Szklanego Domu w nawiązaniu do wizji Stefana Żeromskiego”
z uwagi na brak dofinansowania z powodu braku środków w konkursie z Funduszy Norweskich. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną, jednak wsparcie otrzymały tylko cztery projekty na
93 zgłoszonych. Wniosek w nieco zmodyfikowanej formie został
już złożony do konkursu grantowego dotyczącego Infrastruktury Domów Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyniki będą znane wiosną 2021 roku.
W końcowym bloku znalazły się dwie uchylające uchwały
z 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kieleckiego. Dotyczą one przesunięcia realizacji na
2021 roku wykonania fragmentu drogi powiatowej w Domaszowicach w kierunku ul. Sandomierskiej oraz uregulowania spływu wód
pod drogą powiatową w Dolinie Marczakowej.
WP

Drogowe inwestycje zakończone
Zakończyła się budowa ulic Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym i św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych. Na
obu powstały interaktywne przejścia dla pieszych i jednostronne chodniki.
Ulica Modrzewiowa została przebudowana od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 745 za skrzyżowaniem z ulicą Zieloną, aż
do ostatnich zabudowań (odcinek około 1000 m). Wykonano kompletną nową nawierzchnię asfaltową, odwodnienia w postaci rowu
otwartego. Poszerzono istniejące pobocza.
Ponadto w ramach zadania wykonano zjazdy z kostki brukowej
oraz jednostronny chodnik o długości 530 m. Wykonano go na
odcinku, na którym gmina dysponowała odpowiednią szerokością
pasa drogowego. Kontynuacja w przyszłości istniejącego chodnika
będzie możliwa, jeżeli gmina pozyska na ten cel grunt od prywatnych właścicieli.
Prace budowlane przeprowadzono również na ulicy św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych. Objęły one odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 315. Powstała tu również nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 720 m oraz chodnik jednostronny szerokości 2 m i długości 550 m. Wykonano jednostronny rów odwadniający, zjazdy
na posesje oraz wyremontowano istniejące przepusty pod drogą.
Na obu ulicach pojawiły się nowoczesne interaktywne przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.
Dwa przejścia powstały na ulicy św. Floriana i jeden na ulicy Modrzewiowej. Wszystkie były planowane na etapie projektu inwestycji. Dzięki umieszczonym nowoczesnym elementom technicznym

Ulica św. Floriana z nowymi interaktywnymi przejściami dla pieszych.

Ulica Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym z nową nawierzchnią
asfaltową i chodnikiem.

poprawiającym bezpieczeństwo projekty uzyskały w ocenie dodatkowe punkty. Dzięki nim przejścia są bardziej widoczne, a więc
i bardziej bezpieczne.
W przejściach zastosowano następujące elementy techniczne: „wyniesienie” przejścia z funkcją progu zwalniającego, znak
D-6 pulsacyjny, sygnalizujący występowanie przejścia z migającymi punktami świetlnymi, dodatkowe oświetlenie.
Ponadto w przejściu na ulicy Modrzewiowej z obu stron
zamontowano czujniki ruchu włączające oświetlenie przejścia.
Wszystkie zastosowane elementy są nowoczesne i solarne. Wysepki na przejściach poprzez wzniesienie nawierzchni zmuszają do
zmniejszenia prędkości jazdy.
Obie inwestycje były możliwe do zrealizowania dzięki dofinansowaniu rządowemu . Całkowite koszty realizacji zadań to:
ulica Modrzewiowa – 1 969 398 zł, przy dofinansowaniu około
1,8 mln zł, ulica św. Floriana - 1 435 555 mln zł, przy dofinansowaniu ponad 1,1 mln zł.
- To ważne inwestycje drogowe znacznie poprawiające komfort życia mieszkańców. Wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa
zarówno kierowców jak i pieszych. Ważnymi elementami są nowo
powstałe przejścia dla pieszych o podwyższonych standardach
bezpieczeństwa - mówi wójt Tomasz Lato.

8

Kurier Masłowski

2020 rok w gminie Masłów: Sukcesywny rozwój
w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców
Budowa kanalizacji północnej części gminy, wiele drogowych inwestycji, mocne wsparcie dla jednostek OSP i oświaty oraz nowe kulturalne propozycje. Tak mija 2020 rok w gminie Masłów.
To rok trudny dla nas wszystkich ze względu na pandemię
COVID-19. Szereg działań podejmowanych przez radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy daje efekty w realizacji kolejnych cennych i oczekiwanych inwestycji i działań służących
społeczności gminy Masłów – mówi wójt Tomasz Lato. - Zdecydowaną większość z nich realizujemy dzięki sprawnemu pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł oraz owocnej współpracy z wieloma
partnerami np. z Wodociągami Kieleckimi – dodaje.
INWESTYCJE
Wyczekiwanym od lat projektem, którego realizacja była
możliwa w tym roku jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej około 35 km sieci kanalizacyjnej i 12 przepompowni.
W ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie
kieleckiego obszaru metropolitalnego” na terenie gminy Masłów
realizowanego przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., który współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, zbudowano sieć kanalizacji w miejscowościach: Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, Brzezinki, Barcza,
Masłów Drugi Nademłyn, Dolina Marczakowa. Całkowity koszt
zadania to 42,7 mln. zł. Dobiegają już końca ostatnie prace, które obecnie prowadzone są w Ciekotach. W innych miejscowościach zostały już zakończone i odebrane. W ramach inwestycji
nową nawierzchnię położono na drogach prowadzących przez
Mąchocice-Scholasterię i Brzezinki. Co ciekawe, z uwagi na duże
wysokościowe zróżnicowanie terenu gminy Masłów, zaprojekto-

Brzezinki, szkoła po modernizacji.

Szafa sterownicza w pompowni.

Przepompownia ścieków w Brzezinkach.

wany system kanalizacyjny jest układem grawitacyjno-tłocznym
z 12 pompowniami ścieków. Ścieki z domów w Dolinie Marczakowej 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. Umowy na
wykonanie przyłącza nowej kanalizacji trafiły już do mieszkańców
sołectw w gminie Masłów. Za przyłącze właściciel nieruchomości
zapłaci ryczałt 1500 zł, resztę kosztów, wartości nawet kilku tysięcy
złotych, pokryją Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji i Wodociągi Kieleckie.
W ramach tej samej inwestycji Wodociągi Kieleckie zrealizowały również budowę trzech zadań związanych z budową sieci
wodociągowej. Prace objęły Mąchocice Kapitulne i Ameliówkę,
Wiśniówkę oraz Dąbrowę przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy do zbiorników III strefy ciśnień. Powstały trzy kilometry wodociągu, który służyć będzie zarówno mieszkańcom
naszej gminy, jak i gościom hoteli. Koszt budowy sieci wyniósł
1 835 226,42 zł. złotych, a dofinansowanie to 1 204 833,61 zł.
Gmina realizowała zadania zwiększające bezpieczeństwo
użytkowników dróg, ale też poszerzających ofertę turystyczną. Wykonano kolejny etap budowy ścieżki rowerowej wiodącej malowniczą doliną Lubrzanki. To inwestycja realizowana przez Gminę Masłów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na
terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF). Gmina Masłów
otrzymała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 1 572 500 zł.
Wybudowano pierwszy odcinek trasy od skrzyżowania w Mąchocicach Kapitulnych do zejścia z czerwonego szlaku im. Edmunda Massalskiego. Jego długość to 2 km 177 m, szerokość 2 m. Jest
on oddzielony od pasa drogowego metrowym poboczem. Ścieżka
wraz z poboczem wykonane są z nawierzchni bitumicznej.
Istniejąca już ścieżka docelowo ma się połączyć ze ścieżką rowerową w Świętej Katarzynie. Przed nami kolejne etapy inwestycji.
Planowana długość kontynuacji ścieżki to około 7,5 km, która ma
być realizowana w kolejnych etapach. Przewidywany koszt dalszej
budowy to 18 mln zł. Dalsza trasa ma powstać we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim, Gminą Bodzentyn i Powiatem Kieleckim.
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Barcza.

Masłów, wiata przystankowa.

W tym roku wymieniono kolejne perony przystankowe – łącznie 11, przeszklonych, zielono - żółtych wiat, stojących na wybrukowanym podłożu. Ich wielkość zależy od natężenia ludności oraz
od dostępnej powierzchni. Nowe perony stoją już w: Dąbrowie,
Domaszowicach, Woli Kopcowej, Masłowie Pierwszym, Masłowie
Drugim na skrzyżowaniu ulic Krajobrazowej i Leśnej, w Brzezinkach, Ciekotach, Mąchocicach Kapitulnych na ul. Górnej. Następne będą wymieniane sukcesywnie, by ujednolić ich wygląd, obok
szkoły w Brzezinkach i przy ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej.
W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach i komfortu życia mieszkańców sukcesywnie uzupełniane jest oświetlenie.
W roku 2020 wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na
ul. Spacerowej i ul. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym. W listopadzie otwarto przetarg na budowę oświetlenia w miejscowości
Mąchocice-Scholasteria przy drodze gminnej numer ewid. 162,
w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Foliowa i ul. Graniczna oraz
Masłów Pierwszy na granicy z miejscowością Dąbrowa.
DROGI
Mijający rok przyniósł wiele drogowych inwestycji. Ulica Modrzewiowa w Masłowie została kompletnie przebudowana od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 za

Dolina Marczakowa.

skrzyżowaniem z ulicą Zieloną, aż do ostatnich zabudowań.
Zniknęły betonowe płyty, powstała nowa nawierzchnia asfaltowa, jednostronny chodnik z kostki o długości 530 m oraz odwodnienia w postaci rowu otwartego. Realizacja inwestycji była
możliwa dzięki dofinansowaniu rządowemu. Całość wyniosła
1 969 398 zł, z czego 1,8 mln zł to pieniądze z dofinansowania.
Ukończono przebudowę ul. św. Floriana w Mąchocicach
Kapitulnych obejmującą wymianę nawierzchni asfaltowej, a także
budowę jednostronnego chodnika z kostki na długości ok. 550 m
i szerokości 2 m. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu rządowemu. Koszt przedsięwzięcia
wynosi dokładnie 1 435 555 zł, z czego 1,1 mln zł to środki z dofinansowania.
Ważną inwestycję rozpoczęto w Domaszowicach i Woli Kopcowej, która na pewno przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa.
Powiat Kielecki wraz z Gminą Masłów przy wsparciu finansowym
z Funduszu Dróg Samorządowych realizują inwestycję na drodze
powiatowej w Woli Kopcowej w kierunku Domaszowic. Obejmuje przede wszystkim budowę chodnika jednostronnego, położenie
nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni do szerokości
5,50 m. Całość inwestycji zakończy się w kwietniu 2021 r. i wyniesie prawie 2 mln złotych (dokładnie 1 943 557,08 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi
971 278,00 zł, koszty powiatu i gminy stanowią 25% inwestycji,
czyli po 485 639,54 zł z obu samorządów).

Masłów Pierwszy, ul. Modrzewiowa.

Mąchocice Kapitulne, pompownia.

Brzezinki, odtworzenie nawierzchni.

10

Kurier Masłowski

Na początku roku zakończyły się prace przy przebudowie ul.
Krajobrazowej w Masłowie Drugim. Położono nowy asfalt, zbudowano chodnik dla pieszych o szerokości dwóch metrów oraz
zmodernizowano rowy odwadniające wraz z umocnieniem elementami betonowymi, ażurowymi, a także wyprofilowano jednostronne pobocze. Całość inwestycji wyniosła ponad 4 mln zł, z czego 50 procent wydatków pochodziła z budżetu państwa, natomiast
pozostała część po połowie z budżetów Gminy Masłów i Powiatu
Kieleckiego.
Parking przy gminnej Bibliotece Publicznej i jednostce OSP
w Masłowie Pierwszym został przebudowany. Prace polegały na
utwardzeniu już istniejącego parkingu kostką brukową oraz utworzeniu opornika betonowego. Materiał wykorzystany do budowy
placu pochodził z rozebranego parkingu przed Urzędem Gminy,
którego dobry stan pozwolił na ponowne wykorzystanie. Dzięki
temu koszty inwestycji ograniczono do niezbędnego minimum
i wyniosły 53 tys. zł
Wykonano również drogę dojazdową do gruntów rolnych, ul.
Polną w Woli Kopcowej. Budowa była możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 50%. Dotacja wyniosła blisko
76 tys. zł. przy całkowitych kosztach budowlanych, które stanowiły
ponad 151 tys. zł.
Otrzymano również dofinansowanie do budowy ul. Lawendowej w Masłowie Pierwszym, która umożliwi rolnikom dojazd do
gruntów rolnych. Droga będzie miała 690 mb długości oraz 4 m
szerokości, nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa budowlanego (tłuczeń). Zostanie zbudowana dzięki 66,5 tys. zł, które Gmina Masłów otrzymała z budżetu województwa świętokrzyskiego.

Masłów Drugi, ul. Krajobrazowa

OSP

Mijające 12 miesięcy to czas wsparcia dla jednostek OSP,
które pełnią niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańców gminy. Co ważne dzięki mobilizacji mieszkańców
i najwyższej frekwencji wyborczej w I turze wyborów prezydenckich, Gmina Masłów zwyciężyła w „Bitwie o Wozy”. Wóz strażacki zgodnie z decyzją Wójta i Zarządu Gminnego OSP trafił do
jednostki w Woli Kopcowej.

Średni wóz ratowniczo - gaśniczy wygrany w „Bitwie na wozy”.

Masłów, parking przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przełom Lubrzanki, ścieżka rowerowa.

Jednostka OSP Ciekoty otrzymała 360 000 zł ze wsparcia
udzielanego w  związku z wirusem COVID19, 100 000 zł z firmy
ubezpieczeniowej, a także 300 000 zł z budżetu gminy. Uzyskane
wsparcie druhowie jednostki przeznaczą na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Środki finansowe przyznane z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań ochrony przeciwpożarowych zostały przekazane do OSP w Brzezinkach w kwocie
- 2636,00 zł. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy wsparł dofinansowaniem: OSP w Masłowie w kwocie - 4900,00 zł, jednostka
przeznaczy te pieniądze na zakup sprzętu; OSP w Mąchocicach
Kapitulnych otrzymało - 9700,00 zł, które przeznaczy na remont
remizy; OSP w Woli Kopcowej zostało wsparte kwotą - 4900,00 zł,
za które zostanie zakupiony sprzęt.
Jednostki OSP otrzymały również dofinansowanie z budżetu
Komendanta Głównego PSP: OSP Ciekoty - 5 000,00 zł; OSP Mąchocice Kapitulne - 5 000,00 zł; OSP Wola Kopcowa - 5000,00 zł.
Otrzymane dofinansowanie będzie wydatkowane na odtworzenie
sprzętu zniszczonego podczas gaszenia pożaru składowiska odpadów w Nowinach. OSP mogą także liczyć na wsparcie z budżetu
Gminy Masłów. OSP w Brzezinkach z budżetu gminy otrzymała
- 2644,00 zł; OSP Ciekoty - 3857,00 zł; OSP Masłów - 5068,00 zł;
OSP Mąchocice Kapitulne - 5598,00 zł; OSP Wola Kopcowa 2833,00 zł. Pieniądze z dofinansowania udzielonego przez gminę
będą wydatkowane na zakup sprzętu i umundurowania.
OŚWIATA
To był trudny czas dla oświaty, która musiała zmagać się
z epidemią COVID-19. Uczniowie i nauczyciele mogli liczyć na
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Przekazanie laptopów do nauki zdalnej.
Masłów, wyposażona kuchnia w szkole.

Brzezinki, kuchnia z nowym wyposażeniem.
Masłów, wyremontowana stołówka.

wsparcie Gminy Masłów. 105 godzin tygodniowo dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” dla każdej
szkoły sprawdza się jako pomoc w zdalnej nauce. W pierwszym
etapie zakupiono 47 laptopów, natomiast w drugim 57. Ponadto
Ministerstwo Edukacji przekazało 25 tabletów do szkoły w Masłowie Pierwszym. Placówki przeszły konieczne zmiany związane
z infrastrukturą. Modernizację kotłowni przeszły szkoły w Brzezinkach i Mąchocicach-Scholasterii. Lepsze ogrzewanie obiektów to
efekt prac wykonanych w ramach projektu „Termomodernizacja
Hali Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii i Szkoły Podstawowej
w Brzezinkach”.
W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” doposażono kuchnie w szkołach: w Mąchocicach-Scholasterii, w Masłowie Pierwszym oraz w Brzezinkach.
Modernizacja kuchni była możliwa dzięki środkom finansowym
pozyskanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. (SP w Mąchocicach-Scholasterii i SP w Masłowie Pierwszym - 80 tys. zł dofinansowania, SP w Brzezinkach 35 884 zł dofinansowania).
W Mąchocicach Kapitulnych wyposażono pracownie dydaktyczne i salę gimnastyczną. Zadbano również o infrastrukturę
sportową przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych. Szkoła zyskała
pełnowymiarowe boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową typu EG dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt budowy boiska to około 180 tys. zł z czego prawie
126 tys. zł pokryło dofinansowanie. W Masłowie przy szkole oddano do użytku siłownię napowietrzną i plac zabaw.
KULTURA
Mimo trudności wynikających z ograniczeń w związku
z COVID-19 w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” zrealizowano wiele ciekawych projektów. Dworek Stefana Żeromskiego
promowany był na ogólnopolskich antenach TVP1, TVP3 Regiony
i TVN. Sukcesem okazały się nowe inicjatywy m.in. organizacja
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zaangażowała

wielu mieszkańców gminy. Turystów przyciągnął organizowany po
raz pierwszy plenerowy Festiwal Sztuki i Mediów – Otwarte Książki, którego gośćmi byli pisarze, autorzy książek i artyści m.in. Beata
Tadla, Dorota Miśkiewicz, Jacek Komuda. W odświeżonej formule świętowano Imieniny Stefana. Nawiązano współpracę z organizatorem prestiżowego plebiscytu Mistrz Mowy Polskiej, co zaowocowało zaproszeniem do Ciekot wybitnych twórców polskiej
kultury takich jak: Katarzyna Pakosińska, Krzysztof Zanussi, Paweł
Sztompke, Leszek Mikos, którzy czytali dzieła Stefana Żeromskiego. W czasie spotkania nagrano audiobooki, które już są dostępne. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura w sieci” przygotowano spacer wirtualny po dworku Żeromskiego oraz katalog
online wraz z nową, intuicyjną stroną internetową. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z nowej oferty świetlic oraz wziąć udział w
projekcie „Kim był Władysław Malecki” finansowanym ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda
Kultura. Jego efektem było namalowanie w centrum Masłowa muralu inspirowanego twórczością malarza Władysława Maleckiego.
Mając na uwadze bezpieczeństwo w czasie pandemii swoją aktywność ograniczyły zespoły śpiewacze. Na początku grudnia swoją
premierę miał nowy teledysk Brzezinianek.

Otwarte Książki – Festiwal Sztuki i Mediów w Ciekotach.
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Pamiętamy o Janie Pawle II w
42. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową
Skromnym spotkaniem przed pomnikiem Jana Pawła II w centrum Masłowa uczczono 42. rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową. Kwiaty złożyli m.in. harcerze i wójt Tomasz Lato.
16 października 1978 roku Karol
Wojtyła został wybrany na papieża. Warto
przypomnieć, że na 111 kardynałów biorących udział w konklawe, 99 oddało głos
na niego. Dla Polaków to ważne wydarzenie, gdyż Jan Paweł II był pierwszym po
455 latach papieżem, który nie pochodził
z Włoch.
W gminie Masłów od lat kultywowana
jest tradycja związana z Janem Pawłem II,
który 3 czerwca 1991 roku odprawił mszę
świętą na masłowskim lotnisku.
W 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową przed pomnikiem
Jana Pawła II w Masłowie odbyło się sym-

boliczne spotkanie, w którym brali udział
wójt Tomasz Lato, dyrektor CEiK „Szklany
Dom” Wojciech Purtak, dyrektor SP im.
Jana Pawła II Marcin Gawron oraz delegacja z 47 Drużyny Harcerskiej „Iskra”
Aleksandra Nizińska i Dawid Osełka. Pod
pomnikiem papieskim złożono kwiaty od
samorządu i mieszkańców gminy oraz zapalono znicze. – Dzisiejsze spotkanie miało
charakter symboliczny w związku z panującą pandemią. Zachęcam do indywidualnego odwiedzenia placu przy pomniku
i zapalenia lampionów. Nasi mieszkańcy
czynią tak od lat, nie tylko przy ważnych
papieskich rocznicach. Dzięki temu pamięć

To było symboliczne spotkanie
przed pomnikiem św. Jana Pawła II.

o papieżu żyje w naszych sercach. - mówi
wójt Tomasz Lato.
AK

Druhowie odzyskali sprzęt dzięki funduszom
Ministerstwa Sprawiedliwości
Ubrania bojowe i sprzęt dla trzech jednostek OSP z gminy Masłów, które uczestniczyły w gaszeniu pożaru składowiska odpadów w Nowinach, został przekazany w poniedziałek, 30 listopada podczas spotkania w Centrum Szkolenia
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych.
Zakup został zrealizowany w związku z potrzebą odtworzenia sprzętu i ubrań
Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciekotach, Mąchocicach Kapitulnych oraz Woli
Kopcowej, zniszczonego podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w Nowinach. Strażacy otrzymali: ubrania specjalne - 7 sztuk; rękawice specjalne - 14 par; buty
specjalne skórzane - 7 par; buty gumowe
- 5 par oraz 1 radiostację nasobną i 2 węże.
Należy zaznaczyć, że zadanie to było
współfinansowane ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości. Dofinansowanie
ze środków Funduszu jest znaczące, wynosi
aż 33 214,00 zł, podczas gdy Gmina Masłów wydała na ten cel jedynie 400,00 zł.
W okolicznościowym spotkaniu, którego skład był okrojony ze względu na epidemię COVID-19, wzięli udział: przedstawiciele jednostek OSP, senator Krzysztof Słoń,
posłowie Krzysztof Lipiec i Mariusz Gosek,
Małgorzata Pruś, dyrektor biura poselskiego
Krzysztofa Lipca, Tomasz Jamka - członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
Dariusz Banasik - dyrektor Biura Senatorsko-Poselskiego Zbigniewa Ziobro i Jacka Włosowicza, wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP Masłów, Sylwester Dudzik, Komendant
Gminny OSP i Naczelnik OSP Mąchocice
Kapitulne oraz Paweł Górniak, Komendant
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Byli
obecni również prezesi jednostek OSP:

Umowy na przekazanie sprzętów podpisują
wójt Tomasz Lato oraz Sylwester Dudzik
Komendant Gminny OSP.

Druhowie z nowym wyposażeniem,
od lewej: Jarosław Papież, Sylwester Dudzik,
Paweł Górniak, Piotr Zegadło, Grzegorz Mazur.

Grzegorz Mazur (OSP Wola Kopcowa) i Jarosław Papież (OSP Ciekoty).
Ochotnicze Straże Pożarne w Ciekotach, Mąchocicach Kapitulnych i Woli Kopcowej są aktywnie działającymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, w roku
2020 uczestniczyły w 149 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Włączone są do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, stanowią
ważny element zabezpieczenia operacyjnego gminy oraz powiatu kieleckiego, który
jest jednym z największych w Polsce. Liczą
ogółem 72 członków posiadających uprawnienia do bezpośredniego uczestniczenia
w działaniach ratowniczych.
Pożar składowiska odpadów w Nowinach w dn. 19 kwietnia 2020 roku był jednym z największych i najgroźniejszych pożarów w tym roku na terenie województwa
świętokrzyskiego. Na miejsce zadyspono-

wano zastępy Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych (ogółem
74 zastępy, 265 strażaków). Spalaniu towarzyszyły eksplozje metalowych beczek,
w których znajdowały się składowane substancje. Za pośrednictwem mediów wydano ostrzeżenia o zagrożeniu toksycznymi
produktami spalania zalecając mieszkańcom sąsiednich gmin niewychodzenie
z domu i zamknięcie okien.
Dzięki zaangażowaniu dużej ilości
sprzętu i ludzi już po 3 godzinach udało się
opanować pożar. Jednak nie był to koniec
akcji ratowniczo-gaśniczej, a początek ponad 30 godzinnej ciężkiej pracy strażaków
związanej z dogaszaniem pożaru i zbieraniem uwolnionych substancji chemicznych. Do gaszenia pożaru zużyto 500 tysięcy litrów wody oraz 10 tysięcy litrów środka
pianotwórczego.
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Kuchnia w szkole w Brzezinkach
z nowym wyposażeniem
W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz wsparciu gminnemu wyposażono i zmodernizowano kuchnię w szkole w Brzezinkach. Zaopatrzona w nowoczesny sprzęt kuchnia będzie wydawała teraz znacznie zdrowsze i bardziej urozmaicone posiłki.
Nowy sprzęt poprawi bezpieczeństwo
podczas prac związanych z gotowaniem
oraz zmywaniem naczyń. Korzystnie wpłynie na jakość i różnorodność sporządzanych posiłków. Będzie możliwe przygotowanie potraw bez tłuszczu, zdrowszych,
w których zachowane zostaną wartości
odżywcze. Kilka dni temu zamontowano
nowy kocioł parowy i piec konwekcyjny,
patelnię elektryczną, zmywarkę oraz okap
z wentylatorem. Dodatkowo zakupiono do
kuchni: nowy warnik, patelnie, noże i garnki. Planowany jest zakup wózka kelnerskiego, który usprawni podawanie posiłków
uczniom. Pojawiło się też nowe wyposażenie stołówki; dzbanki, kubki, sztućce, wazy.
Przypominamy, że w ramach rządowego projektu pomalowana i wyposażona
w plansze edukacyjne została już świetlica
szkolna. Zakupiono do niej nowe krzesełka oraz stoliki, z możliwością regulacji ich
wysokości.
Realizowany w szkole rządowy program dotyczył zakupu nowego wyposażenia do kuchni i świetlicy oraz remontu
świetlicy. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które udało się pozyskać dzięki Święto-

Kilka dni temu zamontowano nowy kocioł parowy i piec konwekcyjny, patelnię elektryczną,
zmywarkę oraz okap z wentylatorem.

krzyskiemu Kuratorowi Oświaty, w kwocie
35 884 zł, przy udziale środków własnych
8 971 zł.
- To był potrzebny remont, dotychczas
używany, zdemontowany i sprawny sprzęt
trafi do zaplecza kuchennego Koła Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki”, mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej.
Niech nadal służy lokalnej społeczności mówi dyrektor Zbigniew Długosz.
Realizacja tego zadania pokazuje
kreatywność dyrektorów szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Projekt Mi-

Nowe wyposażenie korzystnie wpłynie na
jakość i różnorodność sporządzanych posiłków.

nisterstwa Edukacji Narodowej i Kuratora
Oświaty wspiera samorządy w zapewnieniu uczniom zdrowego i urozmaiconego
posiłku. Przypomnę, że podobne zadania
realizowane były w szkole w Mąchocicach-Scholasterii, Masłowie i Woli Kopcowej.
Liczę na kontynuację programu i realizację
w roku następnym remontu kuchni w Mąchocicach Kapitulnych - mówi wójt Tomasz
Lato.
RED

Gmina Masłów z powiatowym wsparciem
w walce z koronawirusem
Środki ochrony osobistej za 103 tys. zł, m.in.: maseczki, rękawiczki, produkty do dezynfekcji czy przyłbice
otrzyma Gmina Masłów dzięki umowie podpisanej
w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
Umowę na udzielenie pomocy rzeczowej, na działania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, w obecności starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego
i wicestarosty Tomasza Plebana podpisała wicewójt Monika Dolezińska - Włodarczyk oraz skarbnik gminy Małgorzata Kumór.
- Dziękujemy za wsparcie zapobiegające pandemii, w obecnej sytuacji jest to dla nas bardzo ważne. Zapotrzebowanie na
środki do dezynfekcji czy maseczki ochronne jest bardzo duże –
zaznacza wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. W ramach
projektu pod nazwą „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem
SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” Gmina Masłów otrzyma pomoc w postaci środków ochrony osobistej, między innymi maseczki, rękawiczki, produkty do dezynfekcji, przyłbice o wartości 103 tys. zł.
MŁ

Wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk dziękowała
za wsparcie staroście Mirosławowi Gębskiemu
i wicestaroście Tomaszowi Plebanowi.
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Pierwszy etap budowy ścieżki rowerowej
w przełomie Lubrzanki zakończony
Ścieżka rowerowa wiodąca od
skrzyżowania w Mąchocicach
Kapitulnych   do zejścia z czerwonego szlaku im. Edmunda
Massalskiego jest już gotowa.
Docelowo ma się połączyć ze
ścieżką rowerową w Świętej Katarzynie. Realizacja kolejnych
trzech etapów przed nami.
Długość wykonanego odcinka wynosi
2 km 177 m i jest pierwszym z czterech planowanych etapów. Ścieżka ma szerokość 2 m
i jest oddzielona od pasa drogowego metrowym poboczem. Ścieżka wraz z poboczem
wykonane są z nawierzchni bitumicznej.
To kolejna inwestycja realizowana
przez Gminę Masłów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF). Gmina Masłów otrzymała
na to zadanie dofinansowanie w kwocie
1 572 500 zł.
Budowa ścieżki ma ograniczyć emisję
gazów cieplarnianych dzięki zwiększeniu

liczby osób korzystających z dróg rowerowych. Ścieżka rowerowa powstaje dzięki
wsparciu finansowemu Unii Europejskiej
i Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.
Przed nami kolejne etapy inwestycji,
planowana długość kontynuacji ścieżki to
około 7,5 km i ma być realizowana w kolejnych etapach. Przewidywany koszt dalszej budowy to 18 mln zł i ma powstać
we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim, Gminą Bodzentyn i Powiatem Kieleckim.
Drugim z planowanych odcinków
dotrzemy do Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotch (przewidywany termin realizacji to 2021 rok). Następnie
ścieżka poprowadzi nas przez Wilków do
Świętej Katarzyny (tu przewidywany termin
ukończenia to koniec 2022 roku).
Ścieżka będzie przebiegać przez urokliwe tereny Gór Świętokrzyskich. Jest wyczekiwana nie tylko przez rowerzystów ale
i kierowców. Zachęci do aktywnego i bezpieczniejszego wypoczynku.

Ścieżka docelowo ma się połączyć ze ścieżką
rowerową w Świętej Katarzynie.

Budowa ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki to wyzwanie ze względu na
specyficzną lokalizację, która obligowała
projektantów i wykonawców do konkretnych rozwiązań. Liczę na to, że pokonamy
wszelkie trudności związane z dalszą realizacją ścieżki - mówi wójt Tomasz Lato.
AK

Pomoc od GOPS w Masłowie dla osób starszych
i niepełnosprawnych przebywających w kwarantannie
		
Osoby starsze, niepełnosprawne, przebywające
w kwarantannie mogą liczyć na pomoc Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie. Zobacz jakie wsparcie mogą
otrzymać.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie,
w czasie pandemii udziela pomocy, w formie dostarczania
żywności osobom przebywającym w kwarantannie. Dostaw
zakupów do osób wymagających wsparcia w tym osób niepełnosprawnych i seniorów.
Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie wymagające wsparcia, w formie dostaw żywności mogą zgłaszać
swoje potrzeby do GOPS Masłów pod numerem telefonu
+/41/ 311-08-70 – od poniedziałku do piątku, w godzinach
pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
gops@maslow.pl.
Gmina przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora”, program
jest skierowany do osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie pandemii decydują się na pozostanie w domach i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów
Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły prosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia
z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa
m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów
higienicznych. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka
pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skon-

taktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie
szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów
pokryje senior.
www.wspierajseniora.pl – adres dla wolontariuszy
Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski, podania, pisma i zgłoszenia można składać: drogą elektroniczną pod adres: gops@maslow.pl, skrzynkę ePUAP – 5730ftnsfj; pocztą tradycyjną na adres: Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 5, 26-001
Masłów lub bezpośrednio w Ośrodku przy zachowaniu reżimu
sanitarnego.
W celu sprawnego załatwiania spraw przed złożeniem
wniosku preferowany jest kontakt telefoniczny, w celu ustalenia
sytuacji rodziny.
Przy składaniu podań, wniosków, pism, prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu do kontaktu.
Przypominamy #zostańwdomu
ale POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
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 Na co fundusz sołecki?

Przedstawiamy rezultaty wszystkich zebrań

Znamy zadania na które zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na 2021 rok. O tym zdecydowali
uczestnicy zebrań sołeckich, które w minionych tygodniach odbywały się w każdym z sołectw w gminie Masłów.
Wśród zadań dominują te dotyczące inwestycji jak i doposażenia istniejących budynków.
BARCZA
• wyłożenie płytami ażurowymi rowu przy drodze gminnej
z materiałem usługobiorcy - 23 204,48 zł.
BRZEZINKI
• zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - 33 479,53 zł.
CIEKOTY
• projekt techniczny przebudowy drogi gminnej na ulicy Radostowa w Ciekotach -10 000,00 zł.
• zakup sprzętu i umundurowania dla potrzeb OSP Ciekoty 11 000,00zł.
• projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w kierunku Brzezinek - 10 167,65 zł.
DĄBROWA
• projekt, budowa oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem
technicznych możliwości instalacji światłowodowej - to
42 812,70 zł.

• zakup pojazdu quad dla OSP – 20 000,00 zł.
MASŁÓW DRUGI
• doposażenie OSP w sprzęt i umundurowanie – 3 000,00 zł.
• projekt techniczny oświetlenia przy ul. Panoramicznej 10 000,00 zł.
• projekt doposażenia placu zabaw, zakup i montaż urządzeń
- 29 812,70 zł.
MĄCHOCICE KAPITULNE
• zakup lamp interaktywnych z zasilaniem fotowoltaicznym do
oświetlenia znaków drogowych - 25 000,00 zł
• budowa odwodnienia liniowego na drodze gminnej – ul.
Świętego Floriana wraz z utwardzeniem bitumicznym - to
9 812, 70 zł.
• odwodnienie wjazdu na teren gminny (OSP) – 8 000,00 zł.
MĄCHOCICE-SCHOLASTERIA
• utwardzenie drogi gminnej nr 201 - 29 712,01 zł

DOLINA MARCZAKOWA
• projekt, budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2, na
długości około 140 m - 25 944,50 zł.

WIŚNIÓWKA
• przebudowa drogi przy działce 14/84 na odcinku około
230 m – 34 806,73 zł.

DOMASZOWICE
• projekt budowlany drogi ulica Świętego Ojca Pio 42 812,70 zł.

WOLA KOPCOWA
• projekt zagospodarowania części działki, po wyburzeniu
starej szkoły przy ul. Świętokrzyskiej, koszt tego zadania to
10 000,00 zł.
• projekt drogi manewrowej na uzyskanej działce, po północnej stronie kaplicy - 12 812,70 zł.
• montaż siedzisk w ramach opracowanego projektu, przy boisku - 20 000,00 zł.

MASŁÓW PIERWSZY
• remont w budynku GOK – 13 000,00 zł.
•wykonanie zagospodarowania wydzielonej części placu przed
obiektem GOK - 3 812,70 zł.
• projekt techniczny oświetlenia przy ul. Spokojnej - 6 000,00 zł.

Funkcjonowanie przedszkoli oraz żłobka
w czasie pandemii
Na terenie gminy Masłów działa szesnaście oddziałów przedszkolnych oraz jeden żłobek samorządowy. Pomimo
trudnego okresu pandemii COVID-19 placówki te nadal działają stacjonarnie.
W bieżącym roku szkolnym w pięciu
szkołach prowadzonych na terenie gminy Masłów funkcjonuje aż 16 oddziałów
przedszkolnych. Najwięcej bo aż 5 oddziałów funkcjonuje w szkole w Masłowie. Przy
każdej szkole prowadzone są oddziały tzw
„zerówki” w celu realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci w wieku 6 lat oraz oddziały
dla dzieci najmłodszych, w wieku od 3 do 5
lat. Ogółem wychowaniem przedszkolnym
objętych jest blisko 350 dzieci. Wszystkie
dzieci mają zapewnioną opiekę i wyżywie-

nie, które jest realizowane w pełnym wymiarze, przez kuchnie szkolne, a oddział
w Masłowie Drugim ma dostarczane posiłki przez firmę cateringową. Dzieci, które są
w wieku obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego mają również
zapewniony zorganizowany dowóz wraz
z opieką z domu do szkoły i z powrotem.
W żłobku funkcjonuje 1 oddział, który obejmuje opieką 25 dzieci, w wieku od
1-szego do 3-go roku życia. Żywienie dzieci również jest zapewniane w tym przypadku przez firmę cateringową.

Praca tych jednostek jest zorganizowana w oparciu o obowiązujący reżim
sanitarny i wytyczne: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mając
na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci
zarówno rodzice jak i pracownicy zostali
zapoznani oraz zobligowani do stosowania
się do obostrzeń sanitarnych i wdrożonych
środków ochronnych.
W ramach reżimu sanitarnego zwiększono nacisk na higienę i dezynfekcję
wnętrz oraz placu zabaw. Ograniczono
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możliwość przebywania osób trzecich na
terenie przedszkoli oraz żłobka. Sale oraz
wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci są w miarę możliwości często wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
Usunięto z nich wszystkie przedmioty,
które nie mogą być skutecznie dezynfekowane. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. Pracownicy
jednostek są wyposażeni w środki ochrony
osobistej.
Rodzice zobowiązani są przyprowadzać dzieci tylko zdrowe, bez objawów
sugerujących chorobę zakaźną. Każda
osoba wchodząca do placówki musi mieć
zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować

ręce. Musi też zachować dystans społeczny
w stosunku do innych. Obowiązuje zakaz
przychodzenia do jednostki osób przebywających na kwarantannie oraz w izolacji.
Również dzieci przestrzegają obowiązujących w przedszkolach i żłobku procedur
związanych z COVID-19, często myją ręce
mydłem antybakteryjnym. Są edukowane
aby nie dotykać rękami nosa, oczu i ust, oraz
o konieczności zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania. W trakcie zabaw w salach, na stołówce czy świeżym powietrzu
unikają bliskości zachowując odpowiednie
odległości. Każda grupa ma stałych opiekunów, oraz salę. Poszczególne grupy nie kontaktują się ze sobą. Dzieci przebywają na
świeżym powietrzu na terenie placówki oraz

na stołówce przy zachowaniu zmianowości
grup. Najmłodsi nie mogą zabierać ze sobą
do placówek, żadnych zabawek i innych
zbędnych przedmiotów z domu.
Uczniowie we wszystkich oddziałach na bieżąco realizują podstawę programową. Dzieci biorą udział w konkursach
wewnątrzszkolnych czy zorganizowanych
przez Kuratorium Oświaty. Chętnie uczęszczają do placówek i biorą udział w swoich grupach w wydarzeniach społecznych
i kulturalnych np. uroczysta akademia
z okazji Święta Niepodległości. Na bieżąco
są realizowane projekty edukacyjne takie
jak: „Czyściochowe przedszkole” czy „Kubusiowi przyjaciele natury”.
RED

Podsumowanie prac na ulicy
Krajobrazowej w Masłowie Drugim
Inwestycja drogowa na ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim została odebrana. Koszt inwestycji to ponad
4 mln. zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowa drogi była realizowana
przez Powiat Kielecki w ramach zadania
pn. „usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi
ekspresowej S7 poprzez przebudowę drogi
powiatowej nr 0309T w miejscowości Masłów Drugi”.
Na odcinku od skrzyżowania z ulicą
ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy,
o długości około 2 km wykonano m. in.:
rozbiórkę konstrukcji drogi wraz z podbudową, nową nawierzchnię asfaltową
na odcinku około 2 kmb. Przebudowano
stary chodnik z szerokości 1,5 do dwóch
metrów na odcinku 796 mb oraz wybudowano nowy o długości 1175 mb. Ponadto
powstało przejście dla pieszych z aktywnym znakiem D-6 z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym przy
szkole podstawowej. Wykonano remont
przepustów pod drogą i zjazdami do po-

Symboliczne przecięcie wstęgi otworzyło drogę.

sesji, wzmocniono pobocza ażurowymi
elementami betonowymi - łącznej długości
1971 mb. Przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą gminną 344001T Podwi-

Ulica Krajobrazowa po przebudowie.

śniówka – Wiśniówka (ul. Panoramiczna
w Masłowie Drugim).
Całkowity
koszt
zadania
to
4 mln 371 tys. zł. Połowę tej kwoty pokryły
samorządy Powiat Kielecki i Gmina Masłów
(po 25% kwoty). Pozostałe 50% to dofinansowanie z rządowego programu, czyli
2 mln 185 tys. zł.
Podsumowania prac dokonali: poseł
RP Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, starosta kielecki Mirosław Gębski oraz wójt Tomasz Lato oraz
radny Masłowa Drugiego Zenon Pedrycz.
- To była bardzo ważna inwestycja
drogowa w naszej gminie, ul. Krajobrazowa
jest gęsto zabudowana, panuje tu duży ruch.
Poprawi to w znacznym stopniu bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych, wykonano wiele zjazdów do posesji. Dziękuję
Staroście i Wojewodzie za możliwość realizacji tego zadania - mówi wójt Tomasz Lato.
RED
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OSP w Mąchocicach Kapitulnych
z promesą na zakup dodatkowego wyposażenia
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych otrzymała promesę na zakup niezbędnego sprzętu.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych otrzymała promesę na zakup niezbędnego sprzętu.
W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wsparcie otrzyma jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych. Uroczyste wręczenie
promes odbyło się przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach. Promesę dla naszej jednostki odbierał z rąk
Ryszarda Glińskiego, prezesa WFOŚiGW w Kielcach Sylwester
Dudzik, komendant gminny OSP.
Dzięki temu do OSP trafi 6 100,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia. Pieniądze pozwolą na doposażenie jednostki
w sprzęt podstawowy, a także środki ochrony osobistej. Wsparcie
dla jednostki OSP jest możliwe dzięki wsparciu parlamentarzystów, a także bardzo dobrej współpracy z ministerstwem klimatu,
MSWiA, a także Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.
RED
Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP odebrał promesę.

Mieszkania chronione dla potrzebujących oddane
W Wiśniówce, w budynku po dawnej przychodni,
powstało 16 mieszkań chronionych. Będą mogły skorzystać z nich osoby starsze. To wynik działań Caritas
Diecezji Kieleckiej.
Za nami uroczyste poświęcenie mieszkań przez biskupa Andrzeja Kaletę. To kontynuacja działań podejmowanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej i dyrektora ks. Stanisława Słowika w budynku
dawnej przychodni w Wiśniówce. Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku na parterze otwarto dzienne centrum opieki i rehabilitacji.
Nowe lokale przygotowane zostały dla 34 osób, a pierwsi
mieszkańcy już się do nich wprowadzili. Mieszkania są zlokalizowane przy Dziennym Centrum Opieki i Pielęgnacji. Ich lokatorzy
będą mogli skorzystać z fachowego wsparcia m.in. medycznego,
psychologicznego, rehabilitacyjnego oraz pomocy pracownika socjalnego i opiekuna. Każde mieszkanie wyposażone jest w aneks
kuchenny i łazienkę.

Mieszkania poświęcił biskup Andrzej Kaleta.

Wśród gości spotkania byli m.in. ks. proboszcz Lucjan Skolik,
wójt Tomasz Lato.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierowany jest do osób niepełnosprawnych,
starszych, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Takich, którzy nie wymagają całodobowej opieki w placówkach
zamkniętych.
W uroczystości oddania mieszkań uczestniczył wójt Tomasz
Lato. – Każda inicjatywa podejmowana celem wsparcia osób potrzebujących i starszych jest godna docenienia. Wierzę, że w Wiśniówce nowi mieszkańcy będą czuli się bezpieczni i otoczeni
opieką - mówi wójt.
Co ważne są jeszcze wolne miejsca w mieszkaniach. O szczegółach można dowiedzieć się w Centrum Dziennej Opieki w Wiśniówce lub pod numerem telefonu 41 344 52 82 wew. 230 lub
238 oraz 882 352 411.
red
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Radość w Woli Kopcowej.
Strażacy powitali nowy wóz!
Przy dźwiękach syreny, światłach flar, płonących racy i strzelających w niebo fajerwerków w Woli Kopcowej witano
nowy wóz strażacki zakupiony dzięki wygranej gminy Masłów w „Bitwie o wozy”, rządowym konkursie wyróżniającym gminę w danym województwie z najwyższą frekwencją w I turze wyborów prezydenckich.

Gmina Masłów z frekwencją 68,89 % wygrała w województwie świętokrzyskim konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji „Bitwa o wozy 2020”. Zdecydowano, że trafi on
do jednostki w Woli Kopcowej, a nowy samochód zastąpi ciągle
sprawny, ale już niemal 20-letni wóz. Powitanie nowego nabytku
było wielkim świętem nie tylko w Woli Kopcowej, ale również w
gminie Masłów.
Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy Iveco kosztował nieco
ponad 800 tysięcy złotych. Druhowie po jego odbiór pojechali do
Bielska Białej. Po kilku godzinach drogi serdecznie witano ich w rodzinnej miejscowości. Przed domami czekali mieszkańcy pozdrawiając druhów. Na placu przed remizą zgromadzili się ci, którzy
chcieli z bliska podziwiać wóz. Strażacy przygotowali niezwykle
godną oprawę. Przy dźwiękach syreny, światłach flar, płonących
racy i strzelających w niebo fajerwerków witano samochód przy
wjeździe na teren jednostki. Wraz z mieszkańcami w spotkaniu
udział wzięli goście: senator Krzysztof Słoń i starosta Mirosław
Gębski oraz gospodarze: wójt Tomasz Lato i Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy.
- To wspaniały nowoczesny wóz, dzięki czemu ci wspaniali strażacy będą mogli dalej służyć tej niezwykle zaangażowanej

Pamiątkowe zdjęcie, które na pewno wejdzie do historii jednostki.

Tak prezentował się nowy wóz chwilę po przyjeździe do Woli Kopcowej.

Powitanie odbyło się na placu przed remizą.

To duże wydarzenie dla mieszkańców.

społecznie gminie – mówi senator Krzysztof Słoń. - Dzisiaj to, co
było obiecane, staje się faktem. Do jednostki przyjechał wspaniały
i nowoczesny wóz strażacki, na który ta prawie 90-letnia jednostka
czekała od dawna - dodaje.
- Raz jeszcze dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Masłów, którzy poszli do I tury wyborów, dzięki tej dużej patriotycznej odpowiedzialności mamy nowy wóz – mówi wójt Tomasz Lato
- W tej jednostce są młodzi druhowie, pełni werwy i przygotowani
do niesienia pomocy innym. To ogromna niespodzianka, że wóz
trafił właśnie tu. Każdy z samorządów starał się zrobić co może,
aby zdobyć jak największą frekwencję, a udało się to gminie Masłów. Wisienką na torcie jest fakt, że z dziewięciu obwodowych
komisji wyborczych, to właśnie Wola Kopcowa miała najlepszy
wynik – zaznacza wójt. W podobnym tonie wypowiada się starosta Mirosław Gębski - Mieszkańcy gminy Masłów zasłużyli na ten
wóz. Będzie on służył nie tylko mieszkańcom Woli Kopcowej, ale
całej gminy – mówił.
Jak przyznaje Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa
to jeden z najnowocześniejszych wozów strażackich, jakie obecnie
posiadają polskie jednostki. Ma m.in. większy zbiornik na wodę
oraz miejsce na środek pianotwórczy. - Jego oficjalne poświęcenie
planujemy na końcówkę czerwca przyszłego roku, kiedy to zorganizujemy 90-lecie istnienia naszej jednostki – zapowiada prezes.
WP
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Roman Kołomański z Ciekot Sołtysem Roku
2019. Nagrodę odebrał w Senacie RP!
Roman Kołomański, sołtys Ciekot zdobył prestiżowy tytuł Sołtysa Roku. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się w Senacie RP, a w gronie laureatów znalazło się 10 sołtysów z całego kraju.
To ogromny sukces Romana Kołomańskiego,
sołtysa Ciekot. Znalazł się w gronie laureatów
prestiżowego i najbardziej cenionego konkursu skierowanego do polskich sołtysów. Od 18
lat jest on organizowany przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych
polskich sołtysów.
Uroczystość wręczenia nagród i statuetek odbyła się w Senacie
RP. Poprzedziła ją konferencja „Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. Temat omawiali m. in. prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, senator I, VII
i VIII kadencji oraz senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczącego
komisji rolnictwa.
Najważniejszym punktem spotkania było rozstrzygnięcie plebiscytu. Jurorzy przyznali 10 równorzędnych tytułów „Sołtys
Roku” wyłaniając laureatów spośród mnóstwa zgłoszeń. Spotkaliśmy się, aby uczcić najlepszych z najlepszych.
Chcę podkreślić, że wszyscy zasługujecie na ogromne
uznanie. Macie prawo być dumni ze swoich osiągnięć.
Wasza działalność, którą mieszkańcy mogą przecież
obserwować na bieżąco, zasługuje na uznanie” mówił
marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, gratulując laureatom konkursu. Marszałek podkreślał, że urząd sołtysa to najstarsza instytucja ustrojowa w Polsce, z niemal
W nagrodę nasz sołtys
otrzymał piękną
statuetkę, tablet
i rower.

Sukcesu gratulowała Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

800-letnią tradycją. Okolicznościowy list od prezydenta
Andrzeja Dudy odczytała Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.
Roman Kołomański, sołtys Ciekot,
odebrał gratulacje oraz nagrody od organizatorów konkursu oraz marszałka Tomasza
Grodzkiego. Co ciekawe autorem statuetki
wręczanej laureatom jest Sławomir Micek,
kielecki artysta rzeźbiarz, autor ławeczki rodziny Żeromskich stojącej przed dworem SteZ sukcesu męża cieszyła
fana Żeromskiego w Ciekotach. Wśród nagród
się żona Kazimiera
znalazły się m.in. tablet i rower.
Kołomańska.
Roman Kołomański sołtysem Ciekot jest od 17
lat! Pełni tę funkcję już piątą kadencję. Jak przyznaje
sukcesem jest przede wszystkim zdobycie zaufania mieszkańców,
których reprezentuje w samorządzie. - Lubię pracować z ludźmi
i im pomagać, odpowiadając w ten sposób na społeczne potrzeby.
Wspólnie z wójtem oraz Radą Gminy udaje nam się realizować ważne działania na rzecz mojego sołectwa, ale też całej gminy. Cenię sobie kulturę ludową, która jest mi jako mieszkańcowi gminy Masłów
szczególnie bliska – mówi laureat tytułu „Sołtys Roku 2019”.
Laureat jest wartym zaufania stolarzem. W Ciekotach prowadzi
zakład stolarski. Jego meble, ale również drzwi cenione są w regionie świętokrzyskim i chwalone za trwałość i solidność wykonania.
W 2019 roku znalazł się w gronie laureatów Nagrody Gospodarczej
Gminy Masłów. Aktywnie działa również w zespołach artystycznych
Sołtys Ciekot znalazł się w gronie najlepszych sołtysów z całego kraju!
prowadzonych przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom
w Ciekotach. Jest kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty oraz
członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna i Chóru Masłowianie. W tych ostatnich działa ze swoją żoną Kazimierą Kołomańską,
która dzielnie wspiera męża w działaniach i jest jego życiową podporą. Zresztą małżonka kibicowała mu również w bardzo ważnym
dniu podczas wręczenia nagród w Senacie RP. Nasz sołtys mógł
też liczyć na wsparcie wójta Tomasza Lato, przewodniczącego Rady
Gminy Piotra Zegadło i Wojciecha Purtaka, dyrektora Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
- Jesteśmy dumni z sukcesu Romana Kołomańskiego. Docenienie jego działalności na ogólnopolskiej arenie to dostrzeżenie również naszej gminy Masłów. Jako sołtys zabiegał o wiele inwestycji
m.in. kanalizację i wodociągowanie. Wykazuje się jako aktywny artysta, ale też strażak OSP Ciekoty łącząc w sobie pasje, zaangażowaRoman Kołomański odebrał nagrodę od marszałka Senatu
nie oraz troskę o swoje sołectwo i gminę – mówi wójt Tomasz Lato.
Tomasza Grodzkiego. Towarzyszyli mu wójt Tomasz Lato
WP
oraz przewodniczący Rady Gminy Piotr Zegadło.
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Kustosz Kazimiera Zapałowa
wyróżniona Świętokrzyską Nagrodą Kultury
Świętokrzyska Nagroda Kultury to prestiżowa nagroda przyznawana przez Zarząd Województwa. Otrzymują ją osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły
za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. W tym roku w gronie laureatów
znalazła się Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa
dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, muzeolog.
W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, data
wręczenia nagrody i spotkania z publicznośćą była ustalana aż
trzykrotnie. Kapituła konkursowa miała bardzo trudne zadanie, bo
do nagrody zgłoszono aż 51 wniosków.
O tym, do kogo powędrują nagrody decydowali: Andrzej
Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego – przewodniczący Komisji oceniającej, Agnieszka Buras – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, Magdalena Kusztal – dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, Sylwester Furmańczyk – prezes
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Muzyka”, Grzegorz Cuper –
przedstawiciel środowiska kultury, Marian Rumin – historyk sztuki,
przedstawiciel środowiska kultury.
Tegoroczna edycja ma dla nas szczególne znaczenie. Nagrodę II stopnia otrzymała Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa
ciekockiego dworku. Nagroda za inicjatywy mające na celu zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, zaangażowa-

Kazimiera Zapałowa otrzymała nagrodę za działania
na rzecz Dworu Stefana Żeromskiego.

nie w popularyzację twórczości Stefana Żeromskiego i wieloletnie
działania na rzecz powstania i funkcjonowania Dworu Żeromskiego w Ciekotach, miejsca służącego promocji literatury i czytelnictwa - tak brzmiało uzasadnienie Kapituły Konkursowej.
Kazimiera Zapałowa nagrodę odebrała od marszałka Andrzeja
Bętkowskiego i Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku Województwa podczas skromnego spotkania zorganizowanego z laureatami, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
www.swietokrzyskie.pro

Unikatowa ulotka z pogrzebu pisarza trafiła do Ciekot
Unikatowa ulotka rozrzucana z pokładu samolotu
krążącego nad konduktem pogrzebowym Stefana
Żeromskiego trafiła do dworku pisarza w Ciekotach.
Przekazała ją kustosz Kazimiera Zapałowa. Fascynująca, ale też symboliczna jest historia, jak weszła w jej
posiadanie.
Mija 95 lat od śmierci Stefana Żeromskiego. Pisarz zmarł
w swoim mieszkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie 20
listopada 1925 roku. Mimo że od lat chorował jego śmierć była
zaskoczeniem. Córka pisarza Monika Żeromska w swoich „Wspomnieniach” odnotowała, że dzień przed śmiercią ojciec przyjmował gości m.in. Antoniego Słonimskiego i Juliana Tuwima, który
przyszedł do niego z bukietem róż.
Pogrzeb pisarza, który odbył się 23 listopada 1925 roku, i jak
pisze Jerzy Daniel w książce „Wierni sobie. W kręgu szkolnych kolegów Stefana Żeromskiego” był dużym wydarzeniem, a w gigantycznym kondukcie według artykułów prasowych uczestniczyło
kilkadziesiąt tysięcy osób. Warszawiacy z tego tytułu mieli nawet
skrócony dzień pracy. Z okna Teatru Wielkiego orkiestra Opery
Warszawskiej pod batutą Emila Młynarskiego odegrała Marsz żałobny Fryderyka Chopina. Kondukt szedł ulicami stolicy od Zamku
do cmentarza na ul. Młynarskiej blisko trzy godziny. Dżdżysta pogoda nie przeszkadzała w pożegnaniu pisarza.
Podczas pożegnania na trasie przejścia konduktu krążyły samoloty, które rozrzucały okolicznościowe ulotki o treści: „Hołd
nieśmiertelnej pamięci Stefana Żeromskiego składa Liga Obrony
Powietrznej Państwa”. Jedna z nich właśnie trafiła do zbiorów
dworku pisarza w Ciekotach. Przekazała ją Kazimiera Zapałowa,

Kustosz Kazimiera Zapałowa prezentuje ulotkę
tuż przed jej powieszeniem w dworku.

kustosz honorowa dworku wraz z mężem Andrzejem. Fascynująca, ale też symboliczna jest historia, jak weszła w jej posiadanie.
W dniu pogrzebu pisarza w Warszawie, na umówionej wizycie
lekarskiej była moja babunia Maria Zamojska. Znalazła się w tłumie
na trasie konduktu. Uchwyconą ulotkę zabrała do domu w podkieleckim Chmielniku. W kilkadziesiąt lat później, gdy już pracowałam
w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, babcia opowiadała
o owej ulotce obiecując, że mi ją podaruje. Ale nie zrobiła tego tłumacząc, gdy pytałam, że nie pamięta, gdzie tę karteczkę włożyła,
że znajdzie gdy będzie miała wolną chwilę – opowiada Kazimiera
Zapałowa. Choroba i śmierć babci Marii w 1977 roku przekreśliły
moje nadzieje – wydawało się – na zawsze… - dodaje.
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Kiedy w 2011 roku Kazimiera Zapałowa przystąpiła do urządzania dworku w Ciekotach i szukała dewocjonaliów do klęcznika
w domu mamy przeglądała książki do nabożeństwa swoich dziadków i pradziadków. - W najstarszej, która z pewnością przez wiele,
wiele lat nie była używana, a która dziś jest w ciekockim klęczniku,
czekał na mnie obiecywany przez babunię skarb – opowiada Kazimiera Zapałowa.
Ulotkę będzie można oglądać w Pracowni Dzieł i Piśmiennictwa o Stefanie Żeromskim i Regionie Świętokrzyskim w dworku
w Ciekotach. Została konserwatorsko zabezpieczona i oprawiona.

– To kolejny skarb podarowany przez państwa Zapałów do naszych zbiorów. Nie wiemy dokładnie, ile takich ulotek rozrzucono
na trasie konduktu. Zwykle było to od 3 do 5 tysięcy sztuk. Co ciekawe nie znaleźliśmy również informacji o tym, jak wiele z nich się
zachowało. W żadnym ze znanych nam muzeów pisarza takich
ulotek nie ma, co czyni tę z Ciekot absolutnie wyjątkową pamiątką
dokładnie sprzed 95 lat – mówi Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
WP

Kazimiera Zapałowa prezentuje nową książkę
o Stefanie Żeromskim i Ciekotach
„Mojej duszy cząstka. O Ciekotach i Stefanie Żeromskim” to nowa książka
Kazimiery Zapałowej, wybitnej badaczki życia i twórczości pisarza, honorowej kustosz ciekockiego dworku. Opowiada fascynującą historię o miejscu, w którym w latach 1871 – 1883 mieszkał młody Stefan z rodziną.
Swoją premierę w minionym tygodniu
miała wyjątkowa książka, przygotowana na
95. rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego,
która przypada dokładnie 20 listopada. Autorką wydawnictwa „Mojej duszy cząstka.
O Ciekotach i Stefanie Żeromskim” jest
Kazimiera Zapałowa muzeolog, długoletni
kustosz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.
- Do przygotowania tej książki zachęciła mnie profesor Kwiryna Handke,
która poprosiła o napisanie rozdziału poświęconego Ciekotom w publikacji „Młody Stefan Żeromski” wydanej w Zeszytach
Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego
w 2017 roku – opowiada autorka. Było to
niejako preludium do stworzenia pełnego
wydawnictwa. Jeszcze nikt tak nie pisał
o Ciekotach. W książce znajdują się ilustracje i fotografie Ciekot, które do tej pory były
nieznane lub bardzo rzadko prezentowane.
Najstarsze z nich pochodzi z 1907 roku.
Mało kto wiedział, że istnieją np. zdjęcia
Tadeusza Przypkowskiego – zaznacza.
Jak czytamy w opisie, książka „przybliża prapoczątki Ciekot, powstanie nazwy
miejscowości, jej dawnych mieszkańców,

mówi o budowie dworku, w którym w latach 1871 – 1883 mieszkał Stefan Żeromski
z rodzicami i siostrami, o pogodnym świecie dziecka i trudnym dorastaniu, o wielkim
wpływie tego świętokrzyskiego zakątka na
wrażliwość, pojmowanie piękna i dobra
przez przyszłego twórcę”. Autorka książkę
zadedykowała Barbarze Wachowicz, swojej przyjaciółce, wybitnej znawczyni twórczości Stefana Żeromskiego. Ukłonem w jej
stronę jest również fioletowy kolor okładki
i stron tytułowych.
Historia to jednak część wydawnictwa. Kazimiera Zapałowa, to jej szczególnie zależało również na ukazaniu „nowego życia tej krainy” cytując słowa Stefana
Żeromskiego z „Puszczy Jodłowej”. Stąd
też książkę zamykają fotografie z najważniejszych wydarzeń z 10 lat działalności
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Co ważne książka została wydana z prywatnych środków Kazimiery i Andrzeja Zapałów, a nakład został przekazany Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach celem sprzedaży z intencją finansowania z dochodu kolejnych wydawnictw ku
pamięci Stefana Żeromskiego.

Loteria świąteczna
dla najmłodszych w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie zachęca wszystkie dzieci do wzięcia udziału w świątecznej loterii.
Każde dziecko, które w dniach 4 – 23 grudnia odwiedzi
bibliotekę będzie mogło wybrać los.
Warunkiem uczestnictwa w loterii jest wypożyczenie książki o tematyce mikołajkowej, świątecznej lub zimowej. Aby
to zrobić należy być zapisanym do biblioteki.
Losy zawierają nagrody książkowe, bańki mydlane, zeszyty, smycze, przypinki, zakładki oraz cukierki. Każdy los
wygrywa.

Kazimiera Zapałowa wydała książkę z okazji
95. rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego.

- Jestem wdzięczny Kazimierze i Andrzejowi Zapałom za ich wszystkie bezinteresowne działania podejmowane na rzecz
naszej Żeromszczyzny, którym przyświeca
ogromne serce do Stefana Żeromskiego jak
i miejsca, które szczególnie sobie ukochał
– mówi wójt Tomasz Lato. - Zachęcam do
sięgnięcia po nową książkę, która pokazuje
wyjątkową historię miejsca i osób. Musimy
pamiętać, że to dzięki państwu Zapałom
i ich ogromnemu zaangażowaniu mamy
w pełni wyposażony dwór, którego scenariusz przygotowała oczywiście pani Kazimiera – dodaje wójt.
Co ciekawe w 2021 roku minie dokładnie 150 lat od zamieszkania Żeromskich w Ciekotach. - Z tej okazji w planach
jest już kolejne wydawnictwo poświęcone
Stefanowi Żeromskiemu, którego autorką
będzie oczywiście Kazimiera Zapałowa.
Trwają nad nim finalne prace – zapowiada
Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
„Mojej duszy cząstka. O Ciekotach i Stefanie Żeromskim” można będzie zakupić
w sklepiku z pamiątkami w „Szklanym
Domu”, kiedy tylko ponownie zostaną
otwarte instytucje kultury. Chętni mogą zakupić wydawnictwo również online z wysyłką do domu. Szczegóły znajdują się na
www.szklanydom.maslow.pl
WP

22

Kurier Masłowski

Symboliczne obchody
Narodowego Święta Niepodległości
Patriotyzm dzisiaj to oddanie osocza dla osób walczących z Covidem, to biało-czerwona flaga, to jedność i zrozumienie drugiego człowieka - mówił wójt Tomasz Lato w czasie skromnych obchodów 102. rocznicy odzyskania
niepodległości, które odbyły się w gminie Masłów.
Ze względu na pandemię COVID-19
tegoroczne obchody Narodowego Święta
Niepodległości w gminie Masłów miały
wymiar symboliczny. Rozpoczęła je wspólna modlitwa w kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Masłowie. Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz
Piotr Motyka. W homilii zwracał szczególną uwagę na poświęcenie dla Ojczyzny
przejawiające się choćby w wywieszeniu
flagi. - Cała Polska dziś przybrała barwy białe i czerwone. Ci wszyscy, którzy są dumni,
że żyjemy w wolnej Polsce wywiesili flagi.
Jak wiele flag jest na naszych domach, jak
wiele osób jest dumnych z Polski – mówił
kapłan.
Po modlitwie delegacja samorządu
Gminy Masłów z wójtem Tomaszem Lato
i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pedryczem, w imieniu mieszkań-

Symboliczne spotkanie przed pomnikiem w Wiśniówce.

Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Piotr Motyka.

Delegacja sołtysów z Małgorzatą Kozubek, Renatą Samiczak,
Romanem Kołomańskim.

ców, radnych i sołtysów udała się do miejsc
związanych z pamięcią narodową. Wśród
samorządowej delegacji byli m.in. Małgorzata Kozubek, Janusz Obara, Andrzej Kułak, Renata Samiczak, Roman Kołomański,
Agnieszka Pisarczyk, która reprezentowała
Michała Cieślaka, posła na Sejm RP, ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Edward Mazur, Wojciech Purtak, dyrektor
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach, reprezentacja Wojsk Obrony
Terytorialnej, OSP Masłów z naczelnikiem
Grzegorzem Bandrowskim oraz policjanci.
- Przez 123 lata Polski nie było na
mapie świata. Polska przetrwała w sercach
Polaków na nowo, by się odrodzić. W czasie pandemii obchody wyglądają inaczej

W modlitwie ze względu na pandemiczne ograniczenia
nie mogło uczestniczyć wiele osób.
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niż dotychczas. Bardziej poprzez prywatne
przeżycia niż oficjalne spotkania – mówił
wójt Tomasz Lato przed pomnikiem w Wiśniówce, poświęconym pamięci marszałka
Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu kwiatów
i zapaleniu zniczy wszyscy przejechali pod
pomnik w Dąbrowie, poświęcony ofiarom
II wojny światowej.
- To miejsce, które pokazuje historię narodu polskiego, kiedy Polska straciła
niepodległość i musiała o nią walczyć ponownie. Dziękuję, że w tym trudnym czasie
potrafimy być razem i pamiętać. Patriotyzm
dzisiaj to oddanie osocza, dla osób walczących z Covidem, to biało-czerwona flaga,
to jedność i zrozumienie drugiego człowieka - mówił wójt przed pomnikiem w Dąbrowie, na Białej Górze.

Przed pomnikiem na Białej Górze hołd bohaterom walk o Ojczyznę oddali
m.in. wójt Tomasz Lato i wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Pedrycz.

Pamiętamy o zmarłych
tworzących historię naszej gminy
Co roku przy okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych w gminie Masłów odwiedzane są groby oraz miejsca
pamięci na stałe związane z naszą historią. Pamiętając o tym przedstawiciele samorządu i uczniowie szkół złożyli
wieńce na mogiłach osób zasłużonych dla naszej ojczyzny oraz ofiar epidemii cholery.
Jednym z odwiedzonych miejsc był
cmentarz w Brzezinkach, gdzie pochowani są bohaterowie walczący o wolność
Polski. Od kilku lat, dzięki współpracy
Gminy Masłów, z Urzędem Wojewódzkim
w miejscu ich mogił stają nowe nagrobki.
Przypomnijmy, że w Brzezinkach znajdują
się groby m.in. Oficerów Wojska Polskiego
poległych we wrześniu 1939 r. oraz Franciszka Głowackiego, Ps. Ryś – Żołnierz AK
oddział,,WYBRANIECCY” z 1944 r., nieznanych żołnierzy WP poległych w 1914–
1939 i 13 nieznanych żołnierzy Wojska
Polskiego.
Kwiaty złożono również na grobowcu
rodziny Lenartowiczów, do których należał
folwark w Woli Kopcowej.
Na miejscu ich mogiły została położona płyta nagrobna, ufundowana dzięki
zbiórce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina w imieniu
Komitetu Odbudowy Nagrobka Rodziny
Lenartowiczów. To rodzina szczególnie zasłużona dla Woli Kopcowej i regionu świętokrzyskiego. Trzech braci Lenartowiczów
wstąpiło do wojska i broniło niepodległości Polski w wojnie z bolszewicką Rosją.
Zdzisław Lenartowicz był artystą malarzem
i archeologiem, jego dziełem są nie tylko
malowidła na stropie kaplicy w Woli Kopcowej ale także innych świętokrzyskich kościołów. Jego brat Jan Lenartowicz był ostatnim dzierżawcą rządowego folwarku, aż do
czasów parcelacji. Antoni Lenartowicz był
kapitanem Wojska Polskiego, Wójtem
Gminy Dąbrowa w latach 1934-1937 oraz

Delegacja ze szkoły w Brzezinikach z nauczycielkami Moniką Jaros i Joanną Jaros
odwiedziła groby bohaterów na miejscowym cmentarzu.

współzałożycielem OSP w Masłowie i Woli
Kopcowej. Po II wojnie światowej aresztowany i więziony przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Wiązankę złożono też w Zielonej Dolinie, w Woli Kopcowej, gdzie znajduje się
cmentarz choleryczny z końca XIX w. Miejsce to jest szczególnie ważne przypomina
o około 500 ofiarach panującej wtedy epidemii.
Na terenie kopca grzebalnego stoi
krzyż upamiętniający zmarłych. Miejscem

tym opiekują się działkowicze z Zielonej
Doliny, ze szczególnym zaangażowaniem
historyka Piotra Olszewskiego.
Kwiaty złożono przy pomnikach na Białej
Górze, w Wiśniówce oraz innych miejscach.
Co roku miejsca te odwiedzają
uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Masłów, obecnie jest to utrudnione ze względu na panującą epidemię
COVID-19.
RED
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Tak świętowano
w naszych przedszkolach i szkołach
Panująca pandemia COVID-19 nie przeszkodziła dzieciom ze szkół podstawowych w obchodach Dnia Niepodległości. Uczniowie chętnie włączyli się do świętowania.
Piękną postawę patriotyczną zaprezentowały przedszkolaki oraz uczniowie szkół
podstawowych z terenu naszej gminy. Pomimo panującej pandemii i lekcji zdalnych
w szkołach uczczono Narodowe Święto Niepodległości. W okrojonym gronie odbyły się
uroczyste akademie, podczas, których dzieci
donośnie odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego.
Nie zabrakło również akcentów patriotycznych w postaci własnoręcznie wykonanych
przez najmłodszych flag, kotylionów oraz prac
plastycznych. Starsi uczniowie zdalnie wzięli
udział w akcji „Szkoła do Hymnu” i umieszczali
na szkolnych profilach społecznościowych swoje zdjęcia z flagą Polski.
Uczniowie i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, w ramach
obchodów Dnia Niepodległości przygotowali
program artystyczny w formie filmu. Zawiera
on lekcję historii przeplecioną wierszami recytowanymi przez uczniów klas IV- VIII. W programie artystycznym udział wzięli: Martyna
Cieśla, Zuzanna Jarosz, Kinga Pisarczyk, Maja
Sylwar, Wiktor Białek, Adam Felcman, Mateusz
Michcik, Adam Radek, Filip Michta. Opieką dydaktyczną projekt patriotyczny objęli: Edyta Potocka-Ciuła, Czesław Kieszkowski, Alina Kundera-Chutko, Ilona Niebudek.
RED

Brzezinki

Masłów

Wola Kopcowa

Mąchocice Kapitulne

Mąchocice-Scholasteria
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Obejrzyjcie świąteczny teledysk Brzezinianek
Brzezinianki na Boże Narodzenie przygotowały muzyczny prezent. Teledysk „Gore gwiazda Jezusowi”, który został
nagrany we wnętrzach dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach można już oglądać w serwisie You Tube.
Mimo pandemii tempa nie zwalniają Brzezinianki działające
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w gminie Masłów. Zgodnie z planami panie nagrały kolejną piosenkę.
Po sukcesie debiutanckiego singla i teledysku „Gaiczek zielony”,
który w serwisie You Tube odtworzono już blisko 15 tysięcy razy
przyszedł czas na świąteczną niespodziankę. - Wybór padł na pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”, niosącą radość i nadzieję, które
są tak bardzo potrzebne w obecnej sytuacji. Postawiliśmy na nową,
ale klasyczną aranżację i żywe instrumenty – opowiada Michał Kopeć, instruktor Brzezinianek.
Planem teledysku stał się dworek Stefana Żeromskiego
w Ciekotach, sąsiedzkiej wsi Brzezinek. Powstała tu
całość zdjęć. Panie pracowały zarówno w dworTeledysk Brzeskiej kuchni, gdzie przygotowywały pierogi na
ziniank znajdziecie
wigilijny stół, ale również przy stole w salonie,
Zdjęcia powstały we wnętrzach dworku Stefana Żeromskiego.
w serwisie You Tube na
gdzie powstawały piękne ozdoby. Wielką chokanale Centru Edukacji
inkę do dworu przyniósł tradycyjnie mężczyzna.
Teledysk został nagrany zgodnie z obecnymi ministei Kultury „Szklany
W teledysku obok Brzezinianek, Michała Kopcia
Dom”
rialnymi wytycznymi, które pozwalają na realizację tego
zobaczymy również Mirosława Piwko, sołtysa
typu nagrań oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. Co
Brzezinek oraz uczennice Szkoły Muzycznej I stopnia
ważne na część jego nagrania Brzezinianki pozyskały pieniądze
im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku Zdroju. Zaproszenie mło- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki działaldych talentów nie było przypadkowe, bo Brzezinianki od kilku ności swojego koła gospodyń wiejskich.
lat współpracują z placówką. Za kamerą stanął reżyser Nikodem 	  - Brzezinianki mają ogromny potencjał. Ich pierwsza pioRakoczy, autor wielu teledysków, a prywatnie mieszkaniec gminy senka spotkała się z ogromnym odzewem publiczności, co przyMasłów.
czyniło się do zainteresowania zespołem ogólnopolskich mediów.
	  - Chcemy pokazać, że stawiamy czoła pandemii. Jesteśmy Wierzę, że „Gore gwiazda Jezusowi” powtórzy ten sukces, to abwesołe i przynosimy na święta wyjątkowy muzyczny prezent. Nie solutnie piękny obrazek przywołujący Boże Narodzenie, o jakim
bez znaczenia jest też to, że w ten sposób promujemy piękny dwo- każdy z nas marzy – mówi Wojciech Purtak, dyrektor Centrum
rek Stefana Żeromskiego i naszą gminę Masłów – podkreśla Teresa Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Sokołowska, kierowniczka Brzezinianek.
RE

Gościnnie wystąpili skrzypaczka Emilia Głobińska
i Mirosław Piwko, sołtys Brzezinek.

To jest bardzo świąteczny obrazek.

Przy stole robiono świąteczne ozdoby...

...a w kuchni pierogi.
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Mural inspirowany twórczością
XIX-wiecznego malarza odsłonięty w Masłowie
Mural inspirowany obrazami Władysława Maleckiego, XIX-wiecznego malarza pejzażysty, został uroczyście odsłonięty w centrum Masłowa, miejscu jego urodzenia. To efekt projektu realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Uroczyście zakończono realizację
projektu „Kim był Władysław Malecki?”,
którego głównym celem obok przypomnienia postaci malarza było stworzenie
muralu inspirowanego jego twórczością.
Malowanie poprzedziły warsztaty z Igorem
Kowalczykiem, twórcą murali, na których
młodzież poznała m.in. malarskie techniki.
Co ważne o tym, co znajdzie się na muralu
zdecydowali uczestnicy. Były też warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-emocjonalne z trenerką Ewą Pancer-Głowacką, spotkanie dotyczące historii sztuki
z Krzysztofem Myślińskim oraz wyjazd do
Muzeum Narodowego w Kielcach, gdzie
w Galerii Malarstwa Polskiego uczestnicy
obejrzeli obrazy Maleckiego. Młodzież opracowała również
treść tablicy pamiątkowej
W projekcie wzięli
poświęconej Władysłaudział utalentowani plastyczwowi Maleckiemu.
nie uczniowie w wieku 12 – 15 lat
Autorką koncepcji
Pod muralem pozowali do zdjęcia jego twórcy
ze szkoły w Brzezinikach: Julia Bocheniec,
i goście uroczystego odsłoniecia.
projektu jest inJulia Kuziak, Jagoda Korus, w Masłowie: Justruktorka Joanna
lia Chałacińska, Kacper Kalina, Kinga Pietrzak,
i ulewnymi desz- cji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Kwiecień, a nad
Karol Szymonek, w Mąchocicach Kapitulnych:
czami. - Zyska- - Nasza młodzież zyskała nowe umiejętjej rozwinięciem
Natalia Grzejszczyk, Kamila Michta, Alicja
liśmy
dzięki temu ności i poszerzyła swoją wiedzę z historii
pracował
zespół
Ryś, w Mąchocicach-Scholasterii: Julia
projektowi nie tyl- sztuki – dodaje.
„Szklanego Domu”.
Dusowska, Klaudia Pałys, Michalina
Talentu i pomysłu młodzieży gratuloko wyjątkowy mural
Mural powstał
Pierzak, Maksymilian Wójcik,
wali
goście: senator Krzysztof Słoń, prof.
w
centrum
Masłowa,
na ścianie sali gimnaMagdalena Wiktor.
ale zwróciliśmy uwagę Urszula Oettingen, Henryk Milcarz, wistycznej Szkoły Podstawomieszkańców gminy na po- ceprzewodniczący Sejmiku, Anna Czubek
wej im. Jana Pawła II w ostatstać zapominanego malarza, któ- z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielnich słonecznych dniach września.
Co ciekawe uczestnicy skończyli jego ry przecież urodził się właśnie tu – mówi cach, który koordynuje program Bardzo
malowanie tuż przez załamaniem pogody Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Eduka- Młoda Kultura w województwie świę-

Mural powstał w ciągu kilku dni.

Nad pracami czuwał artysta Igor Kowalczyk.
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tokrzyskim. - Podczas pobytu w Ciekotach
Krzysztof Zanussi mówił o „wielkiej kulturze
w małej gminie”. Tak właśnie określił nasze
działania na polu kulturalnym. Dziś mamy
kolejny przykład potwierdzający te słowa.
Projekt, który złożony był z wielu elementów
zaowocował rozwinięciem talentów naszych
młodych mieszkańców, pięknym muralem
i przypomnieniem postaci malarza z Masłowa
– podkreśla wójt Tomasz Lato.
Mural powstał w ramach projektu Bardzo
Młoda Kultura 2019–2021. Świętokrzyskie, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury
w Kielcach w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019–
2021, współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Można go oglądać w centrum Masłowa na ścianie sali gimnastycznej
miejscowej szkoły, tuż obok wejścia do Urzędu
Gminy.
RED

Kim był Władysław Malecki?
(ur. 3 stycznia 1836 w Masłowie, zm. 5 marca 1900 w Szydłowcu) – malarz realista, pejzażysta, przedstawiciel szkoły monachijskiej w malarstwie.
Urodził się jako drugi z trzech synów Ignacego i Karoliny z Chmielewskich (starszy brat
– Franciszek, młodszy – Bolesław). Maleccy wywodzili się ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Ojciec pracował w adm. jako pisarz prowentowy. Niedługo po narodzinach drugiego
syna rodzina przeniosła się do Suchedniowa, gdzie Ignacy zostaje kasjerem tamtejszych
zakładów górniczych. W latach 1852–1856 Malecki studiował malarstwo w Szkole Sztuk
Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Chrystiana Breslauera. W 1856 zatrudnił się
w pracowni dekoratorskiej Antonia Sacchettiego jako pomocnik mistrza. Pod jego okiem
stopniowo zyskiwał uznanie. W 1861 po raz pierwszy zaprezentował swoje prace na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Dzięki rządowemu stypendium Malecki wyjechał 4 października 1866 do Monachium, aby kontynuować studia. Kształcił się tam pod
okiem Eduarda Schleicha. Po powrocie do Polski w 1880 roku jego twórczość nie spotkała
się ze zrozumieniem środowiska. Zmarł w zapomnieniu i biedzie w Szydłowcu. Twórczość
pejzażową Maleckiego wyróżniała niezwykle szeroka skala tematów - od malowniczych
krajobrazów górskich po rozległe, na pozór monotonne przestrzenie łąk i pól; przedstawiał
też skąpane w słońcu przesianym przez listowie wnętrza lasów lub parków, widoki sadów,
ogrodów, wiejskich dróg i zabudowań wtulonych w zieleń drzew.
Więcej o Władysławie Maleckim przeczytacie na www.wikipedia.pl oraz www.culture.pl

Mural odsłonięto na ścianie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Masłowie.

Malowanie poprzedziły warsztaty w „Szklanym Domu”.

Brzezinianki w gronie najlepszych zespołów
w konkursie Etno Świętokrzyskie
Brzezinianki zajęły trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie Etno Świętokrzyskie i wystąpiły podczas finałowego
koncertu w Opatowie. Jurorzy docenili teledysk do piosenki „Gaiczek zielony”.
Etno Świętokrzyskie to konkurs kultury ludowej w formie online, który miał
zachęcić lokalnych artystów i do zaprezentowania swojej twórczości. Rekrutacja
odbywała się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza online. Brzezinianki
ze swoim instruktorem Michałem Kopciem
postawiły na teledysk do piosenki „Gaiczek
zielony”, który zdążył już zdobyć sporą popularność i był prezentowany m.in. w „Teleexpressie”.
Brzezinianki, które działają pod skrzydłami Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach zostały zaproszone do
udziału w koncercie finałowym konkursu.
Odbył się on w minioną sobotę w Opatowie. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów, ale pozwoliła na ogłoszenie wyników. Brzezinianki zajęły trzecie miejsce
w swojej kategorii, a nagrodę wręczali im
wicemarszałek województwa Renata Janik

Brzezinianki wystąpiły na scenie w Opatowie.

oraz starosta opatowski Tomasz Staniek. Nasz zespół miał też swoje pięć minut na scenie,
gdzie panie zaśpiewały oczywiście swój przebój czyli „Gaiczek zielony”.
WP
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Seniorzy pełni werwy i chęci do działania
Pandemia pokrzyżowała plany
działań skierowanych do seniorów
z naszej gminy. Tuż przed drugą
falą zakończono projekt „Uniwersytet Aktywnego Seniora” oraz
zorganizowano warsztaty garncarskie i wyprawę na Łysicę.
W Świętej Katarzynie nie brakowało
atrakcji. Wszyscy wzięli udział w warsztatach ceramicznych poprowadzonych przez
Monikę Iwan. Seniorzy przygotowali gliniane
cudeńka, które w wypaleniu w piecu trafiły
do ich autorów. Po części artystycznej przyszedł czas na aktywność turystyczną. Nasza
grupa bez trudu zdobyła Łysicę i spacerowała po Świętokrzyskim Parku Narodowym.
Na finał był czas na relaks przy ognisku zorganizowanym w Ośrodku Wypoczynkowym Jodełka. W spotkaniu z seniorami udział wzięli wójt Tomasz Lato, radna
Bernarda Komorowska, prezes Zofia Kowalczewska oraz Wojciech Purtak dyrektor
„Szklanego Domu”. Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspólnie
dla Tradycji i Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach w ramach realizacji projektu grantowego „Kulturalnie
w Górnie i Masłowie - cykl warsztatów”.

Nasza ekipa tuż przed wejściem na Łysicę.

Zakończył się projekt „Uniwersytetu
Aktywnego Seniora” organizowany przez
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dla którego działający przy Stowarzyszeniu Wspólnie dla Tradycji UTW w Masłowie jest partnerem. W ramach projektu
odbyło się kilkadziesiąt wykładów, w siedzibie Gminnej Biblioteki w Masłowie,
w „Szklanym Domu” w Ciekotach.
Dietetyka i zasady zdrowego żywienia, aktywny tryb życia, podologia to tylko

Warsztaty wokalne z dr Ewą Robak cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Robienie ceramicznych cudeniek bardzo spodobało się seniorom.

kilka z przykładowych tematów realizowanych na zajęciach. Seniorzy mogli się
również przekonać, ile mięsa jest w mięsie,
cukru w cukrze i mineralnej w wodzie - pogadanka i działania w laboratorium chemicznym podczas zajęć organizowanych
w pracowniach UJK. Odbywały się również
ciekawe szkolenia. Były warsztaty, laboratoria fotograficzne i filmowe. Wszyscy
mogli się zapoznać z zasadami nakręcenia
amatorskiego filmu i jego obróbki, komputerowego tworzenia rodzinnych filmotek.
Seniorzy poznali również najbardziej charakterystyczne tańce i oczywiście sami mogli się w nich sprawdzić. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia z papieroplastyki,
rękodzielnictwa, robienia biżuterii oraz
warsztaty wokalne.
Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora, współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy
nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
RED

Przy zasłużonym ognisku.
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Ciekali nie tylko po Ciekotach
Świetna atmosfera i słoneczna
pogoda towarzyszyła uczestnikom Ciekockiego Ciekania – rajdu Nordic Walking, którego start
i meta mieściła się przed dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Ciekockie Ciekanie to jedyna taka
impreza w województwie świętokrzyskim.
Rajd Nordic Walking rozpoczyna się bowiem w sercu Żeromszczyzny i prowadzi
przez najpiękniejsze trasy widokowe gminy
Masłów, które opisywał w „Dziennikach”
Stefan Żeromski. Jego nazwa nawiązuje do
gwarowego ciekania, czyli biegania po łąkach i polach.
Druga edycja rajdu nordic walking
organizowanego przez Centrum Edukacji

Dobre humory dopisywały na starcie imprezy.

Na mecie uczestnikom gratulowała wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.

To było wydarzenie dla całych rodzin.

i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotch oraz
Kijowe Lejdis z racji wprowadzenia w powiecie kieleckim żółtej strefy odbyła się
w nieco zmienionej formie. Start odbywał
się w podzielonych grupach, zrezygnowano z oprawy gali medalowej i pokazu salsy,
a podczas rozgrzewki przed dworem Stefana Żeromskiego zadbano o zachowanie
dystansu.
Do wyboru były dwie trasy. Pierwsza
„Spacer Doliną Poetów” o długości 5 km
biegła wokół Ciekot, Doliną Wilkowską
wśród łąk, pól i ciekockich strug i wymagała
od piechurów zaprawy. Druga „Diabelska
Pętla” o dystansie 11 km szła przez Pasmo
Masłowskie i Grzbiet Krajeński na trasie:
Ciekoty - Ameliówka / Przełom Lubrzanki
- G. Dąbrówka - Diabelski Kamień – Przełom Lubrzanki – Radostowa – Wymyślona
– Ciekoty. Co ciekawe to właśnie tę dłużą
wybierano chętniej, a jej pokonanie zajęło
piechurom niespełna trzy godziny. W Ciekockim Ciekaniu większość piechurów
szła po raz pierwszy! Na trasie nie zabrakło
oczywiście mieszkańców gminy Masłów,
ale byli również goście z Kielc, Krakowa,
Radomia, Częstochowy, czy Śląska.
Organizatorzy zadbali o to, by na
starcie można było pożyczyć kijki. Było
to możliwe dzięki współpracy z Centrum
Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Na mecie czekały
zupy serwowane przez Brzezinianki: świętokrzyski żurek oraz wege zupa warzywna. Na finał każdy z uczestników otrzymał
drewniany medal, który wręczała wicewójt
Monika Dolezińska-Włodarczyk i dyplom
od Wojciecha Purtaka, dyrektora „Szklanego Domu”. Nie zabrakło też turystycznych
upominków, jakie wręczały Kijowe Lejdis.
Kolejna edycja Ciekockiego Ciekania
już za rok. Podobnie jak tegoroczna odbędzie się na początku jesieni.
WP
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Z Dworku Żeromskich (28)

WIZERUNEK
MACOCHY STEFANA
Antonina Pelagia Zeitheim pochodziła z kieleckiej rodziny urzędniczej. Jej ojciec Józef był asesorem kontroli skarbowej przy sądzie
Guberni Radomskiej, matka Antonina z Urbańskich to kielecka
mieszczka. Bratem matki był ksiądz Józef Urbański, siostrą –
Magdalena z Urbańskich Romer, która owdowiawszy została gospodynią na plebanii w Radoszycach u swego brata.
Stryjem Antoniny Pelagii był Jan Zeitheim – wówczas właściciel
parterowego domu murowano-drewnianego z oficyną przy ul. Starowarszawskiej
69 (obecnie Piotrkowskiej) w Kielcach.
W części tego domu trzydziestodwuletnia panna Antonina założyła w 1875 roku
stancję dla uczniów z prowincji. W roku
szkolnym 1878/79 na tej stancji mieszkał
czternastolatek z Ciekot Stefanek Żeromski. Pewnie wówczas jego ojciec Wincenty
poznał pannę Antoninę.
Jak wtedy wyglądała – nie wiemy. Jedyna
jej fotografia przechowywana w zbiorach Muzeum Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie pochodzi niestety z lat
znacznie późniejszych i pokazuje twarz
niezbyt ponętną, bystre, przenikliwe
oczy, długi nos, wydatne usta, spięte
i schowane pod kapeluszem z woalką
jasne (może już siwe?) włosy. Wykonany
z owej fotografii niewielki portrecik powiesiliśmy w pokoju jadalno-gościnnym
dworku pod wizerunkiem Wincentego
Żeromskiego. Wszak była tu jego partnerką przez prawie trzy lata.
O Antoninie z Zeitheimów pisałam
w książce „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”.
Wówczas opublikowałam po raz pierwszy jej metrykę (przyszła
na świat w Kielcach 22 września 1843 roku, ochrzczona 28 października tegoż roku w Fałkowie) oraz akt zawarcia związku
małżeńskiego z Wincentym Żeromskim (21 listopada 1880 roku
w Radoszycach). W owym dokumencie (przy którym brak wymaganych zwykle allegatów) „odmłodzono” pana Wincentego
podając, że ma pięćdziesiąt lat (skończył sześćdziesiąt jeden),
a trzydziestosiedmioletnią jego wybrankę odnotowano jako
„dziewicę trzydziestoletnią”. Ślub był cichy, w tajemnicy przed
rodziną Wincentego (żyła jeszcze jego siostra Józefata Saska
i jej liczne dorosłe potomstwo, żyły siostry i szwagrowie pierwszej żony). Sądzę, że również dzieci Wincentego: dziewiętnastoletnia Oleńka, szesnastoletni Stefan i jedenastoletnia Bolunia
nie uczestniczyły w radoszyckiej ceremonii.
Pani Antonina do ciekockiego domu nie wniosła nic poza osobistymi rzeczami. Wnętrze dworku było urządzone meblami,
sprzętami, tkaninami z wyprawy Józefy Katerlanki, która – pamiętamy – pochodziła z majętnej herbowej familii. Z pewnością
pan Wincenty decydując się na dość pospieszny mariaż, miał
nadzieję na ustabilizowanie zachwianego życia rodzinnego, na
powrót do ciekockiego domu ładu, harmonii, szacunku, miłości,
wzajemnej pomocy, serdeczności, zrozumienia, jakie były tu za
czasów zmarłej żony Józefy. Spotkał go wielki zawód!
Drugie małżeństwo okazało się równią pochyłą prowadzącą do
rozluźnienia więzi ojca z córkami, brata z siostrami, do drama-

tycznej ucieczki Oleńki z domu, do zaniedbań dworku, ogrodu,
kobiecego gospodarstwa, skłócenia służby, wreszcie małej dbałości o zdrowie męża.
Antonina nie lubiła wsi i kiedy tylko była okazja wyjeżdżała do
rodziny w Kielcach i Radoszycach, gdzie bawiła tygodniami.
Nie organizowała w ciekockim domu świąt Bożego Narodzenia
czy Wielkanocy, których przygotowanie – wiadomo – wiąże się
z większą ilością starań, ale konsoliduje
rodzinę. Wyjazdy do radoszyckiej plebanii były jej stałą metodą na bezproblemowe, wygodne spędzenie tych uroczystych dni.
Gdy pan Wincenty zmarł, macocha
w ciągu dwu miesięcy zlikwidowała dom
i gospodarstwo, wycofała wpłaconą donatariuszowi przez Żeromskich dwusturublową kaucję, sprzedała inwentarz
żywy, do Kielc zabrała wszystko co miało
dlań wartość: meble, przedmioty użytkowe, pościel, bieliznę, bibeloty, wyposażenie kuchni. Wykorzystywała to później
(czego dowody odnajdujemy w „Dziennikach” Stefana) w wynajętym mieszkaniu
w kamienicy Moszkowskiego przy placu
Bazarowym (obecnie placu Wolności).
Pięciopokojowy lokal podzieliła wówczas
na dwupokojową część stancyjną dla
uczniów gimnazjum (co dawało jej podstawę przyszłego utrzymania), resztę
zajęła sama. Na owej stancji zamieszkał
pasierb Stefan w charakterze domowego guwernera młodszych chłopców.
Stosunki między młodzieńcem a macochą były ogólnie dobre,
a w pewnym okresie nawet bardzo przyjacielskie. Nie można
tego powiedzieć o relacjach z pasierbicami. „Nie każda macocha
pasierby kocha” - mówi staropolskie przysłowie. Ani Oleńka ani
Bolunia nie były beneficjentkami rozliczeń dorobku pozostałego
po rodzicach, a gdy prawdopodobnie upomniały się – wywołały
wielką awanturę, a brat zmieszany, przestraszony, nieco zdezorientowany nie stanął po ich stronie. Sam korzystał z pieniędzy
otrzymywanych od macochy na opłaty czesnego (za co był jej
niesamowicie wdzięczny). Antonina nie tylko go akceptowała...
Z pobłażaniem patrzyła na wielki romans pasierba (pełnoletniego, ale jeszcze ucznia) z jej trzydziestoletnią siostrą Heleną Radziszewską – zamężną i dzieciatą. Była powiernicą kochanków,
pośredniczyła w przekazie informacji, chroniła przed zdradzanym mężem i wścibskimi znajomymi, stwarzała warunki do zbliżeń. W „Dziennikach” Stefan pisał o niej: „poczciwa macoszka”.
W późniejszych latach utrzymywał z nią poprawne, choć niezbyt
częste kontakty, pod koniec życia pomagał finansowo.
Antonina z Zeitheimów Żeromska zmarła 14 października 1920
roku w Mławie. Mogiłą opiekuje się tamtejszy krąg seniorów ZHP.
Na tabliczce nagrobnej widnieją słowa: „MATKA PISARZA”. „Zdumiewające” napisała do mnie o tym zwrocie Maria Mironowicz-Panek – długoletnia kustosz nałęczowskiego Muzeum Stefana
Żeromskiego. Kolejna konfabulacja – myślę...
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Z Dworku Żeromskich (29)

ZWYKŁA – A NIEZWYKŁA
- ULOTKA
Mogło ich być nawet pięć tysięcy. A może trzy? Zwyczajowo tyle
drukowano (o czym przed laty informowała mnie varsavianistka z Muzeum Niepodległości kustosz Helena Wiórkiewicz). Zrzucane z samolotu krążącego nad trasą pogrzebu w ponury dzień
23 listopada 1925 roku miedzy Zamkiem a cmentarzem na Woli
w Warszawie – ulotki o śmierci Stefana Żeromskiego.
Nie wiem, ile ich przetrwało do dziś
w bibliotekach, archiwach, zbiorach
prywatnych w stolicy czy na prowincji? Sądzę (biorąc pod uwagę wojnę,
ale też – jak sama nazwa wskazuje
– ulotność zjawiska), że niewiele.
Mnie opowiadała o tym śniegu papierowych karteczek moja babunia
Maria Zamojska, która była właśnie
w dniu pogrzebu pisarza w Warszawie na umówionej wizycie lekarskiej
i wracając do domu kuzynów, znalazła się w tłumie na trasie konduktu.
Uchwyconą ulotkę zabrała do domu
w podkieleckim Chmielniku.
W kilkadziesiąt lat później, gdy już pracowałam w Muzeum
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, babcia opowiadała o owej
ulotce obiecując, że mi ją podaruje. Ale nie zrobiła tego tłumacząc, gdy pytałam, że nie pamięta, gdzie tę karteczkę włożyła,
że znajdzie gdy będzie miała wolną chwilę itp. Choroba i śmierć
babci Marii w 1977 roku przekreśliły moje nadzieje – wydawało
się – na zawsze…

W 2011 roku, gdy przystąpiłam do urządzania ciekockiego
dworku, gdy zdobyłam do wnętrza zabytkowy, związany z rodziną pani Żeromskiej klęcznik i poszukiwałam doń dawnych
dewocjonaliów, moja mama (zawsze bardzo zainteresowana
działaniami związanymi z kultywowaniem pamięci o pisarzu)
zaproponowała bym spojrzała na
znajdujące się w szafce w jej mieszkaniu stareńkie, po dziadkach i pradziadkach książeczki do nabożeństwa. I właśnie w najstarszej, która
z pewnością przez wiele, wiele lat
nie była używana (a która dziś jest
w ciekockim klęczniku), czekał na
mnie obiecywany przez babunię
skarb.
Pożółkła karteczka ma wymiary
16,2 x 11,1 cm, na niej jednostronnie tekst złożony i odbity czarną farbą w Drukarni Rolniczej
S-ka z o.o. przy ul. Złotej 24 w Warszawie – o czym czytam na dole ulotki.
Oczywiście postanowiłam ją poddać konserwatorskiemu zabezpieczeniu i pięknej oprawie z zastosowaniem szkła pochłaniającego promienie UV.
W listopadzie 2020 roku, w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę
śmierci ulubionego pisarza, darowaliśmy ulotkę do dworku Żeromskich i wyeksponowaliśmy ją na północnej ścianie Pracowni
Dzieł i Piśmiennictwa. Pro publico bono.
kustosz Kazimiera Zapałowa

95 lat od śmierci Stefana Żeromskiego
Dziś mija 95 lat od śmierci Stefana Żeromskiego. W skromnym spotkaniu upamiętniającym pisarza zorganizowanym
na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie wzięła udział delegacja gminy Masłów.
Dokładnie 95 lat po śmierci Stefana Żeromskiego na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie delegacja gminy
Masłów: wójt Tomasz Lato oraz dyrektor Wojciech Purtak złożyła
dziś wieniec na grobie pisarza. Spotkanie zaplanowano dokładnie
w godzinę śmierci pisarza, który zmarł około 11:00. Na grobie Stefana Żeromskiego każda z obecnych delegacji złożyła biało-czerwone wieńce. Wśród nich również ten od Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.
Spotkanie okazało się dobrym momentem do omawiania
planów i wspólnych działań. Rozmawiali o nich ze świętokrzyską
delegacją dr hab. Katarzyna Sobolewska z warszawskiego oraz Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, ceniona badaczka twórczości i życia pisarza, Janiną Hereśniakową, przyjaciółką
Moniki Żeromskiej (córki pisarza) oraz delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie Jeziornie (miejscowości, z której pisarz mieszkał z rodziną i gdzie mieści się jego
muzeum) z historykiem Wojciechem Głuszkowskim.
Jak podkreśla wójt Tomasz Lato dbanie o pamięć o Stefanie
Żeromskim jest szczególnie ważne. - To nasz patriotyczny obowiązek i duma, z tego, że możemy mówić o pisarzu, jako tym, który
spędził w Ciekotach najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa. Cenne jest to, że gmina Masłów, dworek i „Szklany Dom” są doskonale

Przy grobie pisarza spotkali się popularyzatorzy
jego działalności i twórczości.

znane w środowisku związanym z Żeromskim, a wspólne plany na
przyszły rok zapewniają otwieranie się na nowe inicjatywy, które
mają zwiększyć zainteresowanie nie tylko twórczością pisarza, ale
również odwiedzaniem Ciekot – zaznacza wójt Tomasz Lato.
RED
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Wójtostwo Józefa Zegadło (1890-1893)
Wójt Józef Zegadło w pierwszych miesiącach urzędowania podpisywał się po polsku, natomiast pisarz gminny Marcin Socha po rosyjsku.
Z czasem, z racji obowiązku i wójt składał podpis
w tym języku. W 1892 roku funkcję sołtysa w Dąbrowie pełnił Józef Kolus.
Dwukrotnie w ciągu roku zbierała się Rada
Gminna i w 1892 roku jej skład był następujący (w
nawiasie podano te osoby, które podpisywały się
po rosyjsku – P.O.):
1. Franciszek Kundera (ros.)
2. Jan Wotliński
3. Jan Bednarski (ros.)
4. Antoni Cedro (ros.)
5. Jan Palut
6. Jan Zacharski
7. Piotr Kozubek
8. Jan Zagniński (ros.)
9. Ławrenty (Wawrzyniec) Osuch (ros.)
10. Jan Zacharski
11. Łukasz Kumor (ros.)
12. Józef Kundera
13. Łukasz Kundera (ros.)
Rada Gminna od 1892 roku zamieszczała
swoje decyzje w starannie prowadzonej w języku
rosyjskim Księdze uchwał gminy. Jako pierwsza
figuruje w niej informacja, że 19 czerwca 1892
roku przyszli chłopi wsi Dąbrowa w liczbie 45
których poinformowali, że przekazaliśmy im prawo do pastwisk, łąk … za dobrowolną opłatę od
1 kwietnia 1892 roku do 1 kwietnia 1895 roku,
czynsz wynajmu za 3 lata – 3 ruble od osoby.
W maju 1891 roku wójt Józef Zegadło przekazał Zarządowi Powiatu dane dotyczące 4 szkół
powszechnych w gminie.
- Dąbrowa, główna szkoła gminna mająca 54
uczniów w jednym oddziale, nauczyciel rocznie zarabiał 74 ruble 70 kopiejek, a inne wydatki
szkoły wynosiły 20 rubli 5 kopiejek.
- Masłów, szkoła chłopska, nauczyciel rocznie zarabiał 136 rubli, a inne wydatki szkoły wynosiły 19
rubli 55 kopiejek.
- Brzezinki, szkoła chłopska mająca 38 uczniów,
nauczyciel rocznie zarabiał 70 rubli 48 kopiejek,
a inne wydatki szkoły wynosiły 5 rubli 72 kopiejki.
- Domaszowice, główna szkoła gminna, mająca
23 uczniów w jednym oddziale, nauczyciel rocznie zarabiał 120 rubli, a inne wydatki szkoły wynosiły 30 rubli.
Lekcje religii dla tych szkół prowadzone były
po Mszy Św. w każdą niedzielę w Kościele św.
Wojciecha w Kielcach. W 1911 roku w dalszym
ciągu były w/w szkoły, natomiast w pozostałych
5 wsiach gminy nie było żadnych tego typu placówek.
Wójtostwo Antoniego Białka (1893-1896)
Pisarzem gminnym w okresie trzyletniej
kadencji Antoniego Białka był Antoni Michałowicz (podano tu stosowane w Rosji otcziestwo
czyli imię odojcowskie – P.O.) Grodziński (18931899). Jego obowiązkiem było sporządzanie wraz
z początkiem każdego roku spisu poborowych,
który był następnie przekazywany władzom powiatowym. Z początkiem wiosny wójt gminy
Dąbrowa miał w obowiązku zebranie od poborowych dowodów wyłączeń, na podstawie których
zwalniano czasowo bądź na zawsze od służby
wojskowej. Termin dostarczenia dokumentów
upływał w końcu kwietnia. Po tym czasie żadnych reklamacji nie uwzględniano i Gubernialny

Urząd Rekrucki sporządzał listę zaciągu do wojska.
Wójtostwo Roberta Orłowskiego (1896-1899)
Pisarzem gminnym był w dalszym ciągu Antoni Grodziński. Miał on obowiązek wystawiania
paszportów przeważnie młodym kobietom i mężczyznom, którzy do pracy na okres żniw udawali
się w okolice Warszawy. Gazeta Kielecka informowała w 1894 roku, że dziewczyna żniwiarka
zarabia od 12 do 18 rubli za sezon przy oszczędnej podróży powrotnej i mało co mniejszą sumę
pieniędzy przynosi do domu (opłata za przejazd
wozem furmańskim wynosiła ok. ¾ kopiejki za kilometr. Najczęściej tego typu podróż odbywano
pieszo – P.O.).
Każdy kto znalazł się na terenie dowolnej
gminy podlegał jej wójtowi, który miał też w obowiązkach dbać o jego bezpieczeństwo. W końcu
XIX wieku masowe stały się Majówki odbywane
przez dorosłych i młodzież szkolną w rejon Dąbrowy, Masłowa czy Woli Kopcowej (na figurze
św. Jana Nepomucena w Woli Kopcowej znajdowały się inicjały MP 1859 i XK 1860 i zapewne
były to pamiątki po pierwszych turystach w tym
rejonie – P.O.). Popularne były też wycieczki rowerowe, do których chłopi odnosili się z rezerwą.
Płoszyły się konie, a dzieci wiejskie za cyklistami rzucały grudami ziemi. Wiosną 1894 roku
uczniom gimnazjum kieleckiego władza szkolna
wzbroniła jeździć na welocypedach.
Rada Gminna podjęła decyzję, że od 1
stycznia 1896 roku do 1 stycznia 1899 roku dokonuje arendy pastwisk (arenda pastwisk, to wynajem wspólnoty gromadzkiej na rzecz konkretnych osób _ P.O.) dla Leona Kundery 1 ½ morgi,
i tyle samo dla Antoniego Kundery i Jana Cedro.
Również Rada decydowała czy dane zabudowania gospodarcze spełniają warunki zastrzeżone
w umowie ubezpieczenia i nadają się do asekuracji. I tak 27 III 1896 roku postanowiono pozwolić chłopom … Antoniemu Kunderze, Leonowi
Kunderze, Kapińskiemu Marianowi z Dąbrowy
… ubezpieczyć domy od ognia na własne imię.
Rada Gminna wydawała też decyzje budowlane
i tak w lutym 1897 roku pozwolono chłopu gminy
Dąbrowa Janowi Kunderze wybudować dom na
naszej ziemi na czas nieokreślony i ubezpieczyć
go samemu. Zezwolenie to dotyczyło budowy na
gruncie wspólnoty gromadzkiej, a pół roku później Rada podobną decyzję wydała Janowi Cedro.
Również Rada zatwierdziła, że w Dąbrowie 28
października 1898 roku wybrano na stanowisko
sołtysa chłopa Józefa Stanisławowa Kunderę, a na
jego zastępcę Franciszka Borkowskiego.
Wybudowana w 1868 roku z drewna kaplica w Brzezinkach wymagała remontu i sołtys wsi
Jan Kołomański, za zgodą Rady Gminnej, przeprowadził od 28 VIII 1897 roku zbiórkę pieniężną
wśród mieszkańców wsi. Naprawiono kryty gontem dach i postawiono nowe ogrodzenie.
Na wójta Roberta Orłowskiego wpływały
liczne skargi i pomawiano go o dokonanie nadużyć, szczególnie w gospodarce leśnej w latach
1895-1896.
Wójtostwo Antoniego Śmidlerskiego (1899-1901)
Nowy wójt Antoni Śmidlerski, syn Jana, pochodził z Domaszowic. Od 1900 roku pisarzem
był Antoni Kotowski, który na kilkanaście lat związał się zawodowo z gminą Dąbrowa. Z powodu

braku w kasie gminnej sumy 97 rubli, wójt został
zwolniony ze swojej funkcji w końcu 1901 roku.
Nie otrzymał wynagrodzenia za wykonaną pracę
i jest winien straty sum gminy, którymi zrekompensował sobie brak wypłaty. Od 25 I 1902 roku przeciwko wójtowi prowadzone było śledztwo i dokonano w jego gospodarstwie zajęcia komorniczego
na sumę 66 rubli (w 1903 roku utuczona gęś kosztowała 2 ruble, kura 45-75 kopiejek, cytryna 2-4,
a kilogram kiełbasy 20-24 kopiejki. Przeciętna
płaca robotnika przemysłowego wynosiła 16 rubli
miesięcznie – P.O.) i zachodzi konieczność zwolnienia go i nowych wyborów. Zapewne wójt na
te działania reagował oporem i jego postępowanie
świadczyło, że do uległych i pokornych względem
władz carskich nie należał.
Od listopada 1901 roku sołtysem w Dąbrowie był Antoni Gil, a jego zastępcą Michał Antonow Cedro.
Wójtostwo Leona Siudy (1901-1904)
Przez cały okres wójtostwa Leona Siudy pisarzem gminnym był Antoni Kotowski. Na zlecenie władz powiatowych dokonał on za rok 1902
spisu mieszkańców gminy wyznania rzymsko –
katolickiego. Zamieszkiwało ją 3 588 mężczyzn
i 3 841 kobiet, zmarły 282 osoby, a z tego 145
kobiet. W 1902 roku narodziło się 176 dzieci,
a w tym 102 chłopców. W porównaniu ze stanem
z 1867 roku liczba mieszkańców gminy Dąbrowa wzrosła o 2 147 osób (dane z 1902 roku nie
uwzględniały ludności żydowskiej i prawosławnej
– P.O.). Była to tendencja ogólnopolska związana
z rozwojem medycyny, brakiem wojen i ogólnym
wzrostem zamożności, a co za tym idzie lepszym
odżywianiem się.
W 1904 roku Rada Gminy przekazała na
potrzeby masłowskiej szkoły osadę karczemną,
który to grunt dano w użytkowanie miejscowemu
nauczycielowi (…) Zielińskiemu. Dostawał on również miesięczną wypłatę z pieniędzy gminnych.
Wójtostwo Piotra Majcherczyka (1904-1907)
Zastępcą wójta był Jan Kundera, a funkcję
pisarza gminnego sprawował w dalszym ciągu Antoni Kotowski.
Ożywienie życia politycznego w gminie
nastąpiło wraz z powstaniem pierwszych partii
politycznych. Wiązało się to z ogólnym wzrostem
świadomości na wsi świętokrzyskiej na przełomie XIX i XX wieku, a rewolucja 1905-1907 stała
się momentem przełomowym tych działań. Pod
wpływem klęski Rosji w wojnie z Japonią w latach 1904-1905 przez Kielecczyznę przeszła fala
strajków, bojkotu zarządzeń i urzędów oraz wystąpień zbrojnych. Były to działania skierowane
przeciwko zaborcy rosyjskiemu, jak również stanowiły walkę o poprawę bytu. Kościół katolicki
starał się je ukierunkować tak, by służyły naprawie
moralnej, a szczególnie walce z pijaństwem. Konsekwencja tego było demolowanie gorzelni i sklepów monopolowych.
Wiosną 1905 roku agitację wśród chłopów
prowadzili robotnicy z zakładów odlewniczych
w Suchedniowie i Stąporkowie. Związani z PPS
informowali, że rząd zezwolił na wyrąb lasów
państwowych i wypas tam bydła. Od 15 do 19
VI chłopi z gminy Dąbrowa dokonali wycinki
200 drzew w lasach leśnictwa Święta Katarzyna,
a strażnikowi leśnemu, który im w tym przeszkadzał, grozili śmiercią. Mieszkańcy Masłowa 19 VI
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1905 roku masowo uczestniczyli w nielegalnym
wyrębie w leśnictwie kieleckim, ale władze szybko zorientowały się kto brał w tym udział. Nałożono wysokie leśne kary, które było trudno wyegzekwować.
Naczelnik powiatu kieleckiego Andronik
Michajłowicz Giriłłowicz 21 X 1905 roku złożył
raport do gubernatora kieleckiego B. A. Ozjerowa:
Donoszę, że wójtowie gminy Bodzentyn, Górno,
Bieliny, Dąbrowa i Suchedniów pod wpływem
przestępczej agitacji różnych złoczyńców wśród
chłopów, nie mogą ściągać od nich leśnych kar
bez wsparcia uzbrojonych sił, proszę więc Waszą
Ekscelencję o odkomenderowanie oddziału dragonów do tych gmin, dla wsparcia przy ściąganiu
leśnych kar.
Zimą 1905 roku zarządca leśnictwa Kielce
W. K. Jakowicki zastanawiał się nad ewakuacją leśniczówek, którym groziły napady ze strony chłopów dokonujących nielegalnego wyrębu lasów.
W większości wsi powiatu kieleckiego …
przewrócono na ziemię drogowskazy w języku
rosyjskim, napisy zaś zniszczono, zerwano i zniszczono godła państwowe w urzędach i szkołach.
Wprowadzenie 10 XI 1905 roku stanu wojennego nieco ukróciło tą działalność i sądy wojenne
zaczęły wydawać bardzo restrykcyjne wyroki. We
wrześniu został rozstrzelany Jan Moskal z Masłowa, który zbierał pieniądze na cele rewolucyjne.
Ważnym dowodem aktywności społecznej
w gminie Dąbrowa były akcje na rzecz polonizacji szkół wiejskich (w 1906 roku w powiecie
kieleckim miało być 81,6% analfabetów - P.O.).
Za udział w tych działaniach represjonowani byli
nauczyciele Edward Czerwiński ze szkoły w Dąbrowie i Mikołaj Obidowski z Brzezinek.
Zachował się Protokół nr187 zeznania pisarza gminnego Gm. Dąbrowa A. Kotowskiego
o żądaniach zniesienia niektórych opłat gminnych
zgłoszonych na zebraniu wiejskim :
10 stycznia 1906 roku gminny pisarz Gminy Dąbrowa Antoni Kotowski przedstawił mi co
następuje: W sobotę 7 stycznia w Gm. Dąbrowa
odbyło się zebranie rady gminnej, na której część
uczestników podburzana przez byłego wójta
Gminy Dąbrowa Antoniego Szmidlerskiego syna
Jana ze wsi Domaszowice, Adama i Kazimierza
Łakomców ze wsi Brzezinki, Bazylego Oplecznego z Szydłówka i jeszcze niektórych chłopów, których osobiście on nie zna i nie pamięta, zażądała
od gminnego pisarza podnieść w dyskusji rady postanowienia o tym, że zebranie odmawia w 1906
roku płacenia składek na dobroczynne zakłady
miasta Warszawy, opłaty od bydła, dostarczania
podwodów wojsku i prenumerowania „Dziennika
Warszawskiego” i „Kieleckich Wiadomości Gubernialnych”. Wobec tego, że część zebranych
nie zgodziła się na żądania wichrzycieli i rozeszła
się do domów, uchwała nie zapadła, pomimo silnej agitacji ze strony wyżej wymienionych podżegaczy. Z wymienionych osób Opleczny żądał
zniesienia dostawy podwód, obaj Łakomcowie
żądali odwołania składek na zakłady dobroczynne i opłat od bydła, natomiast Szmidlerski nalegał,
by odwołać wszystkie artykuły.
Podwody odciągały od pracy często na
wiele dni, a prenumerata gazet obciążała finanse
gminy i w praktyce nikt ich nie czytał, bo były po
rosyjsku.
Na kolejnych zebraniach Rady postulowano
likwidację podatku podymnego i transportowego.
Były to żądania o charakterze ekonomicznym, ale
chciano też likwidacji chłopskich wart nocnych
przy budynku Zarządu Gminy. Wprowadzono
go wraz ze stanem wojennym w listopadzie 1905
roku, z powodu najść na Zarządy w celu niszczenia dokumentacji, głównie podatkowej.

Rewolucja 1905-1907 rozbudziła, a często
wytworzyła w niższych warstwach społeczeństwa
poczucie świadomości narodowej. Zaowocowało
to w czasie I wojny światowej w działaniach na
rzecz odzyskania niepodległości Polski i w trudnych początkach II Rzeczpospolitej.
Na podstawie carskiego dekretu uwłaszczeniowego z 2 III 1864 roku, Woli Kopcowej nadano
grunty użytkowe o powierzchni 1 morgi 165 prętów, określane mianem osady szkolnej. Stanowiły
one własność gromady i miały być z chwilą założenia szkoły, użytkowane przez jej nauczyciela.
Obszar ten znajdował się w centrum wsi i został
uwzględniony na planie Woli Kopcowej z 1870
roku. Z powodu wysokich kosztów utrzymania,
wieś nie mogła sobie pozwolić na założenie szkoły i jej grunt dawano w dzierżawę za zgodą Rady
Gminnej. Formalności załatwiano w wójtostwie,
i tak 19 VII 1907 roku w 6-letnią dzierżawę osadę szkolną wziął Jan Kowalik z Woli Kopcowej.
Ponieważ grunt ten urzędowo podlegał naczelnikowi Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej, dzierżawca
wniósł na jego rzecz opłatę w wysokości 2 rubli,
opłaconych znaczkami skarbowymi.
Do szkoły w Domaszowicach została wyznaczona przez Dyrekcję Szkolną nauczycielka
(…) Bartoszewska, która do 16 X 1907 roku nie
zgłosiła się do pracy. Obowiązkiem wójta było
sprawdzić czy taka sytuacja miała miejsce i podjąć
środki zaradcze.
Wójtostwo Piotra Majcherczyka (1907-1910)
Zastępcą wójta był Antoni Gil, natomiast
dotychczasowy pisarz Antoni Kotowski przeszedł
od 1907 roku do pracy w Daleszycach, a na zasadzie wymiany zastąpił go przybyły stamtąd Włodzimierz Maliaskub. Zapewne związane to było
z wydarzeniami rewolucji lat 1905-1907, gdzie
w Daleszycach i w gminie doszło do licznych wystąpień na rzecz polonizacji szkół i do akcji bojowych PPS. Antoni Kotowski znany był władzom
rosyjskim z wiernopoddaństwa i zapewne chciano
mieć w gminie Daleszyce pracownika o takich poglądach.
Na terenie powiatu kieleckiego było w 1909
roku, 136 kas oszczędnościowo-pożyczkowych.
Przedstawicielem kasy wobec Zarządu Powiatu
w gminie Dąbrowa był w tym czasie Ignacy Biskupski. Kasy zakładano od 1868 roku z pieniędzy
państwa i gminy, a czasem w sytuacji bogatej wsi,
z pieniędzy gromady. W latach 1871-1884 kasy
gminne powstawały głównie w oparciu o fundusze chłopskie i mogła korzystać z nich ludność
bezrolna. Kasy udzielały pożyczek w granicach
oprocentowania 3-5% na zakup ziemi, inwentarza, przeprowadzenie melioracji czy spłaty zobowiązań rodzinnych. Przeważnie był to kredyt
krótkoterminowy, rzadko przekraczający okres
pięcioletni, a sporadycznie dziesięcioletni. Kasy w
przypadkach losowych udzielały pożyczek bezterminowych, ze zwrotem na każde żądanie.
Na szerszą skalę nie rozwinęła się w kasach
działalność oszczędnościowa chłopów i w nadziei
jej pobudzenia reformowano kasy w latach 1884
i 1906. Niewiele to pomogło i chłopi jeżeli już mieli jakieś oszczędności, woleli je trzymać w swoim
gospodarstwie w sekretnych miejscach. Administrację kasy w gminie Dąbrowa w postaci 2 Ksiąg kasy
oszczędnościowej prowadził za dodatkową opłatą
pisarz i nadwyżki finansowe trzymał w bezpiecznym miejscu. Przedstawiciele Zarządu Powiatu
często przeprowadzali kontrolę kas gminnych.
Inną formą były powiatowe kasy pożyczkowe, które zakładano z funduszy Zarządu Powiatu
i nakłaniano gminy, aby tam lokowały swój kapitał. Udzielały one pożyczek chłopom na tych samych zasadach co kasy gminne, ale i tak nie były

w stanie sprostać zapotrzebowaniu chłopskiemu
na gotówkę, a z czasem lukę tą wypełniły banki.
Sprawy finansowe były ustawiczną bolączką wsi i chłopi mieli ciągle problemy z opłatą podatków czy spłatą długów wobec siebie czy państwa. Rada Gminna miała obowiązek corocznego
ustalenia podatku gruntowego od morgi ziemi
uprawnej. Na przełomie XIX i XX wieku całkowite
obciążenie podatkowe w przeliczeniu na 1 morgę
ziemi uprawnej wynosiło łącznie z ubezpieczeniem 94 kopiejki (podatki gminne stanowiły ponad 90% wpływów państwa – P.O.).
W kontaktach ekonomicznych między
sobą, często chłopi rozrachunku dokonywali przy
pomocy towaru, natomiast w sprawach podatkowych trzeba było mieć gotówkę, której ustawicznie brakowało. W sytuacjach zalegania, Zarząd
Powiatu zareagował zajęciem przez urząd ziemi,
jak uczyniono w gospodarstwie Andrzeja Kmiecia
z Ciekot.
Utrapieniem chłopów był coroczny podatek
transportowy, który pobierali sołtysi i ściągany był
z każdej wsi, folwarku czy kolonii. W 1908 roku
wynosił on z gminy Dąbrowa 1 012 rubli i jednostkowo wyglądał następująco: Dąbrowa 136
rubli, Wola Kopcowa 56, Mąchocice 172, Domaszowice 119, Szydłówek 92, Ciekoty 18, Cedzyna 48, Masłów 252, Brzezinki 95, Folwark Wola
Kopcowa 5, Folwark Mąchocice 2, Folwark Cedro
– Mazur 6, Folwark Nowy 3, Folwark Szydłówek
4, Folwark Masłów 6, Folwark Ciekoty 2 i Kolonia
Dajseniówka 1 rubel.
Podatek szkolny z gminy Dąbrowa w 1909
roku wynosił 253 ruble i pieniądze te przeznaczone były na ich utrzymanie, a brakującą sumę uzupełniały dopłaty rządowe. W 1906 roku w szkole
w Brzezinkach było 50 uczniów i roczny koszt jej
utrzymania wynosił 342 ruble, w Masłowie było
80 uczniów i szkoła kosztowała 370 rubli, w Dąbrowie było 70 uczniów i koszty wynosiły 387,
a w Domaszowicach nauka 70 uczniów kosztowała 430 rubli.
Wójtowie gmin powiatu kieleckiego informowali w maju 1909 roku miłościwego pana,
naczelnika powiatu kieleckiego Pawła Pietrowicza Isajewicza, że w Kieleckim Okręgu Szkolnym szkół jest daleko od potrzeb … dużo dzieci
w szkolnym wieku nie znajduje w nich miejsca …
i zostają bez wiedzy i umiejętności czytania. Istnieje więc konieczność założenia szkół, w czym
pomoc deklarowały gminy poprzez zbiórki pieniężne.
To zainteresowanie powstaniem sieci szkół
wiejskich, było konsekwencją propagowania
powszechnego nauczania w czasie rewolucji
1905-1907. W 1910 roku wójt gminy Dąbrowa
Piotr Majcherczyk zebrał dodatkowo 151 rubli
20 kopiejek z przeznaczeniem na przyszłość na
mieszkanie dla nauczyciela. W 1911 roku naczelnik Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej donosił do
Warszawskiego Okręgu Naukowego na wójtów
Nowej Słupi, Łopuszna, Suchedniowa, Niewachlowa, Dąbrowy, Szczecna, Zajączkowa, Dymin
i Górna, iż mają problemy ze ściągalnością podatku szkolnego i nie płacą go terminowo.
Wójtostwo Piotra Majcherczyka (1910-19131915)
Zastępcą wójta był Antoni Galera i z Daleszyc powrócił do pracy pisarz Antoni Kotowski.
W marcu 1913 roku chłopi z Mąchocic: Maciej
Rembowski, Andrzej Kaleta, Karol Stachura i Franciszek Galera złożyli do wójta skargę na sołtysa
swojej wsi Piotra Kupisa, że ten kierując na drodze
pracami szarwarkowymi, bez żadnej przyczyny zawraca wołami na ich polach, przez co je niszczy.
Piotr Olszewki
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Działania na rzecz środowiska
w kopalni Wiśniówka
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez kopalnię w Wiśniówce dotyczącymi działań Eurovia
Kruszywa – Kopalnia Wiśniówka na rzecz środowiska.
Charakterystycznymi zmianami w środowisku wynikającymi
z gospodarczej działalności człowieka jest powstawanie, między
innymi, wyrobisk poeksploatacyjnych, które zmieniają ukształtowanie i pierwotne funkcje zajętego terenu. W ramach ogólnie przyjętej w świecie zasady odpowiedzialności za zmiany w środowisku,
przedsiębiorca degradujący, czy też zmieniający charakter terenu
jest prawnie zobowiązany do przywrócenia przeobrażonym terenom funkcji pierwotnych (restytucja naturalna) lub użytkowych
(w razie niemożności odtworzenia pierwotnych funkcji terenów).
W zadaniach rekultywacji terenów zdegradowanych wyróżnia się
cztery etapy:
I – przygotowanie rekultywacji,
II – rekultywacja techniczna,
III – rekultywacja biologiczna i szczegółowa,
IV – zagospodarowanie docelowe.
Etap pierwszy, czyli przygotowanie rekultywacji obejmuje:
1) rozpoznanie problemu oraz diagnozę stopnia, przyczyn i skutków degradacji terenu,
2) ustalenie kierunku zagospodarowania,
3) opracowanie dokumentacji projektowej.
Etap drugi, czyli rekultywacja techniczna obejmuje:
1) odpowiednie ukształtowanie rzeźby terenu w układzie jak najkorzystniejszym dla zapewnienia wymogów ochrony środowiska
i przyszłego zagospodarowania,
2) właściwe ukształtowanie stosunków wodnych umożliwiających
należytą gospodarkę wodami powierzchniowymi, zarówno na terenie przekształconym jak i w jego otoczeniu,
3) o ile wystąpi taka potrzeba, budowę dróg dojazdowych i innej
stosownej infrastruktury technicznej niezbędnych do właściwego
użytkowania terenu i monitoringu stanu środowiska naturalnego.
Etap trzeci, czyli rekultywacja biologiczna i szczegółowa obejmuje:
1) odtworzenie warstw urodzajnych metodami technicznymi,
2) przeciwerozyjną obudowę roślinnością zboczy, w przypadku
takiej konieczności,
3) regulacje lokalnych stosunków wodnych poprzez budowę niezbędnych urządzeń melioracyjnych, w przypadku takiej konieczności.
Etap czwarty, czyli zagospodarowanie docelowe obejmuje
zabiegi techniczne połączone z zagospodarowaniem biologicznym, które ma na celu przywrócenie gospodarczej użyteczności
terenom rekultywowanym i wykorzystanie ich zgodnie z zakładanym kierunkiem rekultywacji.
Rekultywacja terenów, na których Eurovia zakończyła wydobycie to jedno z ważniejszych działań prośrodowiskowych prowadzonych na terenie Kopalni Wiśniówka. Ma ono na celu przywrócenie
naturalnego charakteru terenu, który objęty był wydobyciem, a tym
samym zminimalizowanie ingerencji w środowisko naturalne.
Zorganizowane prace rekultywacyjne, w kierunku leśnym,
w granicach własności Eurovia Kruszywa – Kopalnia Wiśniówka, przeprowadzono już w latach 2017 - 2018 na powierzchni
ok. 2,15 ha gruntów, na terenie zwałowiska Podwisniówka.
W tym roku wykonano kolejne prace w ramach których dokonano nasadzeń 73 000 sztuk sadzonek jednorocznych lub dwuletnich (sosna, brzoza, modrzew, dąb, róża, berberys, pięciornik)
na obszarze około 8 ha, obejmującym głównie tereny nieczynnych
zwałowisk na Małej i Dużej Wiśniówce. Jesienią tego roku rekultywacji technicznej poddany zostanie kolejny obszar, byłego zakładu przeróbczego Mała Wiśniówka, obejmujący blisko 2,5 ha. Po
zakończeniu działań technicznych zmierzających do odpowiedniego przygotowania terenu, wiosną 2021 roku zostaną wykonane

nasadzenia, w celu przywrócenia pierwotnego, leśnego charakteru
temu obszarowi.
Eurovia posiada decyzję Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
z 1976 r., w której określono leśny kierunek rekultywacji dla wyrobiska poeksploatacyjnego „Małej Wiśniówki” oraz terenów przyległych, jak również dla zwałowisk zewnętrznych wokół wyrobiska
Duża Wiśniówka.
Przejście rekultywowanych gruntów poeksploatacyjnych od
stanu bezglebowego do siedliska przyrodniczego z nasadzeniami
drzew i roślinności krzewiastej będzie się wiązało z przywróceniem jego walorów przyrodniczych.
Dynamiczne zmiany przepisów środowiskowych, rozwój
świadomości społecznej i wewnętrzna motywacja zmian – to właśnie stanowi siłę napędową działań na rzecz ochrony środowiska
w Eurovia. Aby rozwój w tym kierunku był spójny i obejmował najważniejsze elementy, firma wdraża w swoich jednostkach, także
w kopalni Wiśniówka, Strategię Zielonego Wzrostu.
Filary Zielonego Wzrostu w Eurovia to zarządzanie środowiskowe, działania na rzecz bioróżnorodności i zrównoważony rozwój.
Zarządzanie środowiskowe to fundament rozwoju środowiskowego, nie można bowiem patrzeć w przyszłość przez „zielone
okulary” i snuć ambitnych planów bez silnych podstaw. Dlatego
też śledzimy zmiany w przepisach, dostosowując swoje działania
do obowiązujących wymagań, a każdy z naszych pracowników
bierze udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska – mówi
Magdalena Jaskółka, specjalista ds. ochrony środowiska w Eurovia.
Monitorujemy także wpływ naszej działalności na otoczenie, aby
zapobiegać negatywnym jej skutkom.
Bogactwo w świecie roślin i zwierząt to prawdziwa wartość
naszej planety. Zróżnicowanie gatunków i siedlisk zapewnia harmonię w przyrodzie dziś i spowolnienie zmian klimatu w przyszłości. Nasadzenia drzew, jak choćby te wykonane na terenie kopalni Wiśniówka, instalacja budek lęgowych dla ptaków i owadów,
zwiększanie ilości zieleni na terenie naszych zakładów produkcyjnych to nasze kroki w kierunku rozwoju bioróżnorodności.
Wizja przyszłości Eurovia łączy się nierozerwalnie ze środowiskiem naturalnym. Zrównoważony rozwój, to rozwijanie biznesu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego
i głosów lokalnej społeczności – wylicza Magda Jaskółka.
Jak zielony wzrost jest wpisany w działalność kopalni Wiśniówka? W jaki sposób realizowane są tam ambicje środowiskowe?
O tym już w najbliższych publikacjach na portalu Gmina Masłów.
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Krzysztof Kis prezentuje premierową płytę „Z marzeń”
Krzysztof Kis spełnił swoje muzyczne marzenie. Właśnie ukazała się jego płyta „Z marzeń”, która oficjalną premierę
będzie miała podczas koncertu w Kieleckim Centrum Kultury, kiedy to artysta obchodzić będzie benefis 50-lecia
działalności. W przyszłym roku z premierowym repertuarem wystąpi w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Od wielu lat, zawodowo zajmuję się mi piosenkami. Pod koniec listopada do
artystyczną oprawą muzyczną różnych pierwszych słuchaczy trafił album „Z maimprez, w tym spotkań firmowych i rodzin- rzeń”, nagrany dzięki wsparciu przyjaciół
i sympatyków Krzysztofa Kisa, który
nych, sylwestra, imprez tanecznych
na ten cel zorganizował interne- głównie dla klientów +40.
Płytę
tową zbiórkę. Na płytę
Jestem śpiewającym D-jem,
„Z marzeń”
wodzirejem i konferansjemuzykę napisał Wojciech
można kupić
Stachurski, autorem tekrem – mówi o sobie Krzyszza pośrednictwem
stów jest Wojciech Antoni
tof Kisiała, mieszkaniec
Facebooka na profilu
Woli Kopcowej. - PropoDróżdż, za aranże odpoKrzysztofa Kisa.
wiada Tomasz Kopyciński.
nuję też koncerty i recitale z
Polecamy!
Zaproszenie Krzysztofa Kisa
piosenkami z cyklu „Dawnych
przyjęli muzycy: Paweł Borycki
Wspomnień Czar” z lat 50/80
(gitary), Grzegorz McGregor Majcher
i współczesnych polskich zespołów
i wykonawców, w tym z hitami polskiego (bas), Krzysztof Korban (akordeon), Michał
Stachurski (perkusja). W chórkach zaśpierocka – dodaje.
Na rynku muzycznym działa już wali: Martyna Sierdzan, Wojciech Kozieł,
od 50 lat, znany jest pod pseudonimem a w duecie z artystą Ewa Bocheńska-TamKrzysztof Kis. Występował na wielu świę- borska. Ostateczny kształt płycie nadano
tokrzyskich scenach, ale również w blasku w United Records Studio Kielce.
Oficjalna premiera albumu była zatelewizyjnych jupiterów np. w „Szansie na
sukces” w TVP2 czy „Śpiewajmy razem. All planowana na początek grudnia, kiedy to
miał się odbyć koncert benefisowy w Kietogether now” w Polsacie.
Marzeniem wokalisty było uczczenie leckim Centrum Kultury. Pandemia i zawieswojego jubileuszu płytą z premierowy- szenie działalności kulturalnej dla publicz-

Zdjęcie wykonane przez Jolantę Kuleszyńską
jest jednym z elementów grafiki do płyty
stworzonej przez Mariusza Jeżewskiego.

ność sprawiły, że data została przełożona
na 12 marca 2021 roku. Wtedy to publiczność po raz pierwszy usłyszy premierowe
kompozycje. Krzysztof Kis wystąpi również
w gminie Masłów, która wsparła jego projekt marzeń. Premierowy koncert odbędzie
się w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach. O dacie wydarzenia
będziemy informować.
WP

Poznajcie laureatów
sportowych nagród wójta gminy Masłów
Na swoim koncie mają imponujące wyniki we współzawodnictwie krajowym, a nawet międzynarodowym. Poznajcie
laureatów sportowych nagród wójta gminy Masłów za osiągnięcia w 2019 roku.

JAKUB KUNDERA

Jest piłkarzem ręcznym i zawodnikiem Klubu Sportowego
Vive Kielce. Zdobył m.in. I miejsce
w rozgrywkach ligowych województwa świętokrzyskiego, rocznik
2004, kategoria młodzik i II miejsce w Pucharze Polski w kategorii
młodzik 2004. Jak sam mówi jego
sportowa przygoda rozpoczęła się
przypadkiem. - Pod koniec II klasy
szkoły podstawowej rodzice zabrali mnie na mecz Vive. Parę dni
po tym wydarzeniu uznałem, że spróbuje swoich sił w tej dyscyplinie sportu i dlatego też rodzice zawieźli mnie na pierwszy trening. Poznałem nowych kolegów i zacząłem zgłębiać tajniki gry
w piłkę ręczną. Od tej pory cały czas trenuję i zdobywam kolejne
osiągnięcia – mówi Jakub. Przyznaje, że największą motywacją do
pracy jest chęć zdobywania osiągnięć, stawanie się co raz lepszym
człowiekiem, walka z przeciwnościami. Za swój największy sukces
uważa zdobycie I miejsca w rozgrywkach wojewódzkich i oczywiście trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski Pucharu ZPRP
w Obornikach Wielkopolskich w 2019r. - Warto mieć marzenia
i je realizować – tak Jakub zachęca do uprawiania sportu.

KINGA SYSKA

Uprawia boks, jest zawodniczką KS „Skalnik”. Zdobyła m.in. brązowy medal w XIX Mistrzostwach
Polski Seniorek w Boksie. Skromnie
mówi o sobie, że nigdy nie była typem sportowca. – Na trening namówił mnie najpierw trenujący kolega,
a potem sam trener Domagała. Mimo
początkowych obaw i trudności, treningi dawały mi tyle satysfakcji
i przebiegały w tak dobrej atmosferze, że zostałam i odkryłam swoją
nową pasję – opowiada nasza mistrzyni. Za największą motywację
uważa progres jaki poczyniłam od moich początków w boksie i ogromne wsparcie od zawsze klubowych kolegów, koleżanek i trenera. Za
swój największy sukces uważa srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorek i złoto Pucharu Polski. - Ważne by się do sportu nie zmuszać lub
nie być przez kogoś zmuszanym, najlepiej wybrać taką dyscyplinę, w
której czujemy się dobrze, gdzie przychodzimy z przyjemnością. Myślę
też, że dobrze jest jak młody człowiek może iść za czyimś przykładem,
czy to sportowca światowej sławy czy chociażby osoby z bliskiego otoczenia, sama trenowałam z rodzicami i ich dziećmi czy rodzeństwami
- sport to też dobra okazja do spędzania czasu razem – mówi Kinga
zachęcając do aktywności fizycznej.
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Jest piłkarzem ręcznym
i zawodnikiem Klubu Sportowego Vive Kielce, srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych oraz brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłkę
ręczną.
- Zawsze lubiłem uprawiać sport, bawić się na dworze.
Kiedy w IV klasie podstawówki
ruszyło szkolne kółko sportowe,
zapisałem się na nie. Duży wpływ na tą decyzje mieli koledzy, którzy razem ze mną rozpoczęli przygodę ze sportem. Na początku
uprawialiśmy różne dyscypliny sportowe, ale z czasem coraz bardziej specjalizowaliśmy się w piłce ręcznej – opowiada o swoich
początkach. W swoich sportowych marzeniach mierzy w złoty
medal na mistrzostwach Polski. Kiedy zdobyłem brązowy i srebrny
medal poczułem jeszcze większą motywację. Do codziennych treningów mobilizują mnie zwykłe mecze w ligach. Z pokorą mówi
o swoich sukcesach. - Każde indywidualne wyróżnienie czy osiągnięcie drużynowe jest dla mnie ważne, ponieważ niesie ze sobą
mnóstwo pozytywnych wspomnień. Najważniejszym indywidualnym osiągnięciem jest zdecydowanie statuetka ,,Najlepszy bramkarz w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej 2018/2019”. Jest to wielkie wyróżnienie na arenie narodowej,
ponieważ najlepsi bramkarze z całego kraju brali w nich udział.
Piłka ręczna jest jednak sportem drużynowym, dlatego największą
wartość ma dla mnie srebrny medal osiągnięty podczas tych mistrzostw. Bez moich kolegów nic bym nie zdziałał, a co za tym
idzie ja też nie miałbym możliwości na indywidualną nagrodę –
zaznacza. Zapytany, jak można zachęcać do uprawiania sportu
mówi, że poprawia samopoczucie i przynosi satysfakcje z osiągania własnych celów. - Każdy może zacząć ćwiczyć, nie trzeba od
razu wykonywać skomplikowanych ćwiczeń, wystarczy kilka minut biegu czy kilka skłonów i brzuszków. Jednak trzeba pamiętać
aby robić to w miarę regularnie np. raz w tygodniu, aby nie utracić
swoich postępów – dodaje.

ANDRZEJ JANOWSKI

Zawodnik sekcji Bocci
Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji
„Start” w Kielcach, wicemistrz
Polski w bocci w 2019 roku.
- Zarówno moje dzieciństwo jak i dorosłe życie stale było
związane ze sportem. W czasach
szkolnych przez dziesięć lat trenowałem wyczynowo pływanie w „Tęczy Kielce” odnosząc
mniejsze i większe sukcesy na arenie wojewódzkiej oraz okręgowej. Po zakończeniu „kariery zawodniczej” udzielałem się nadal
w tym sporcie jako trener młodzików. Później zafascynował mnie
badminton dając mi satysfakcję zarówno z samej gry, jak i ze zwycięstw na turniejach ogólnopolskich. Aż do dnia, kiedy czternastoletnią przygodę z tą dyscypliną sportu przerwał wypadek…Zdarzył
się w 2010 roku na nartach w Austrii. Dzięki szybkiej i skutecznej
akcji ratunkowej żyję. Jednak na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym mam sparaliżowane ręce, nogi oraz
tułów. Wypadek odmienił moje życie o 180 stopni. Brakowało mi
normalnego życia i ...sportu. Znalazłem boccię - jedną z niewielu
dyscyplin paraolimpijskich w której z „moją niepełnosprawnością”
mogę się realizować. Od października 2014 r. rozpocząłem pierwsze - na początku domowe - treningi w tej dyscyplinie – opowiada
Andrzej Janowski. Największą motywację daje mu rywalizacja, doskonalenie nabytych umiejętności i dążenie do perfekcji. Za swój
największy sukces uważa tytuły Mistrza Polski, Puchar Polski czy
10 miejsce na World Open w Sewilli. Najbardziej cieszy mnie to,
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że moi podopieczni, których namówiłem do sportu i których uczę
bocci również czerpią radość z uprawiania tej dyscypliny i zwyciężają na zawodach krajowych – zaznacza. Cieszą go też ciepłe
słowa, które napływają od uczestników Świętokrzyskiego Maratonu Bocci- międzynarodowych zawodów, które cyklicznie realizuję
przy dużym wsparciu Gminy Masłów. Jak mówi sport może być
pasją i i sposobem na życie. Umożliwia też poznawanie świata
i wspaniałych przyjaciół.

KACPER TOKARZ

Uprawia boks, jest zawodnikiem KS „Skalnik”. Zdobył m.in.
brąz na XXV Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Boksie – Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych oraz brąz w XVI Pucharze Polski Kadetów w Boksie.
Jego przygoda z boksem rozpoczęła się sześć lat temu. - Przyjechałem wtedy pierwszy raz na
trening z dziadkiem. Początki były ciężkie, ponieważ miałem sporą
nadwagę, jednakże z treningu na trening gubiłem zbędne kilogramy i szło mi coraz lepiej – wspomina początki. - Moją motywacją
do pracy jest przede wszystkim stawanie się coraz lepszym i osiąganie coraz lepszych wyników w boksie – mówi zapytany o to, co
najbardziej napędza go do pracy.

PIOTR JAŚTAL

Jest zawodnikiem KU AZJ
UJK Kielce. Na swoim koncie
ma m.in. brązowy medal w Skyrunning Vertical w Zakopanem.
- Moja przygoda z bieganiem
rozpoczęła się w liceum. Startowałem w zawodach szkolnych.
Postanowiłem, że zapiszę do
Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego i zacznę treningi – mówi
o sportowych początkach. - Motywują mnie starty w zawodach. Poza tym jak nie zrobię treningu
to jakoś gorzej się czuje – dodaje. Za swoje największe osiągnięcie uważa złoty medal Mistrzostw Polski na krótkim dystansie. Jak
przyznaje młodzi powinni próbować różnych sportów, a następnie
podejmować aktywności, które im najbardziej odpowiadają.

JAKUB
BANDROWSKI

Jest piłkarzem ręcznym
i zawodnikiem Klubu Sportowego Vive Kielce, srebrnym
medalistą Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych oraz brązowym medalistą Mistrzostw
Polski w piłkę ręczną.
Początki sportowej pasji miały
miejsce w podstawówce, kiedy na lekcjach wf-u Krzysztof
Mądzik zaszczepił zainteresowanie. - Zaczęliśmy grać na zajęciach i przerwach, spodobało
nam się. Szybko okazało się, że mam do tego niezłe predyspozycje:
wzrost, siłę, szybkość, kreatywność. Parę miesięcy później poszedłem na pierwszy trening i tak już zostało jak z pierwszą miłościąopowiada Jakub. Za swoją motywację uważa dumę i chęć bycia
lepszym, a największy sukces srebro na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych. W opinii naszego mistrza młodych mieszkańców gminy Masłów do uprawiania sportu może zachęcić przede
wszystkim poprzez tworzenie grup SKS, zajęć pozalekcyjnych.
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MSS Klonówka Masłów. Co słychać na boiskach?
Chęć rywalizacji i potrzeba sprawdzenia swoich
umiejętności na tle przeciwnika przyświecają naszym
chłopcom na każdym treningu – mówi trener Karoli
Janicki. Sprawdzamy, jak w ostatnich tygodniach na
boiskach radziły sobie nasze drużyny.
Końcówka września była aktywna dla młodych zawodników
MSS Klonówka Masłów. Podczas pikniku piłkarskiego nie brakowało
emocji, ale również atrakcji. Zaprezentowano klubowy szalik. W kolejnym tygodniu na boisku w Brzezinkach drużyna młodzika młodszego rozegrała 5 kolejkę. Przeciwnikiem była drużyna GKS Ekom
Nowiny. W naszej drużynie zabrakło czołowego strzelca Miłosza
Wasilewskiego, ale mimo braków kadrowych nasza drużyna dzielnie
walczyła o zwycięstwo. Niestety mimo przewagi w drugiej połowie
nie udało się odrobić strat i nasza drużyna przegrała 1-2 (1-2). Bramkę
dla naszej drużyny zdobył Oliwier Nogalski który został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w naszej grupie.
Nasza drużyna była gospodarzem drugiego turnieju półfinałowego Orlika młodszego 2011. Na orliku w Mąchocicach Kapitulnych Klonówka Masłów rywalizowała z wymagającymi przeciwnikami. W naszej grupie znalazły się dwie drużyny KKP Korona
Kielce oraz Orlęta Kielce. Wyniki naszej drużyny z turnieju przedstawiają się tak: Klonówka - Korona I 0-10; Klonówka - Orlęta 1-9;
Klonówka - Korona II 1-4; Klonówka - Orlęta 1-4 (zaległy mecz).
Bramki dla naszej drużyny zdobywali: Antoni Leśniak, Dominik
Cedro, Antoni Majewski.
W kolejny weekend zawodnicy mimo trudnych warunków
atmosferycznych rozegrali sparing z ekipą Korony Kielce 2010.
MSS KLONÓWKA MASŁÓW ogłasza nabór na przyszłych
piłkarzy z rocznika 2013/2014. Treningi pod okiem trenera
Piotra Kasperka odbywają się we wtorki i czwartki. W każdej chwili można dołączyć do dwóch zespołów w grupach
młodzieżowych: młodzik młodszy rocznik 2009/2010,
gdzie trenerem jest Karol Janicki oraz orlik młodszy rocznik 2011/2012, gdzie trenerami są Ernest Supierz i Łukasz
Kupis. Szczegóły naboru i więcej informacji można uzyskać
u trenera Karola Janickiego, nr tel. 790 620 676.

Drużyny kieleckiego turnieju w komplecie.

Prezentacja klubowych szalików
„MSS Klonówka Masłów - Duma Gór Świętokrzyskich”.

Pod koniec września odbył się rodzinny piknik na boisku w Brzezinikach.

W Ćmińsku nasza drużyna pokonała przeciwnika 7:1.

W grze uczestniczyli głównie zawodnicy, którzy w mniejszym wymiarze czasowym wystąpili przeciwko drużynie z Nowin. 75 minut
gry zakończyło się zwycięstwem „Koroniarzy” 14:7. Warto docenić występ najmłodszego w ekipie Antka Majewskiego, zdobywcy
trzech bramek.
W październiku nasi zawodnicy mieli już mniej występów,
ale przyniosły one wiele satysfakcji z treningów. W Ćmińsku odbył
się kolejny mecz ligowy Młodzików, prowadzonych przez trenera
Karola Janickiego. Drużyna pokonała przeciwnika 7:1. Jak powiedział trener, nie wynik tego meczu cieszy najbardziej a postawa,
styl gry i zaangażowanie. Świetnie sprawdził się kapitan Tomasz
Ryś. Po raz kolejny z bardzo dobrej strony pokazał się najmłodszy
w ekipie Antek Majewski, rocznik 2011, który był nie do zatrzymania na lewym skrzydle. W opinii trenera, najlepszym zawodnikiem
na boisku był Ksawery Kózka, który mimo tego, że zagrał na nowej
dla siebie pozycji lewego obrońcy, świetnie wywiązywał się z zadań defensywnych jak również ofensywnych. Łupem bramkowym
podzielili się Oliwier Nogalski - zdobywca trzech bramek oraz
Wiktor Dachowski - strzelec czterech goli . W kolejnym meczu na
boisku w Brzezinkach nasi młodzi zawodnicy pokonali Spartakusa
Daleszyce 1-0 (0-0). Mecz był bardzo wyrównany. Decydującego
gola zdobył Oliwier Nogalski. Październik zakończył się bardzo
zaciętym i emocjonującym meczem. Drużyna przegrała na własnym boisku z liderem grupy KSP Kielce 1-2(0-1). Bramkę dla naszej drużyny zdobył jej najlepszy strzelec Oliwier Nogalski.
W listopadzie mimo zakończenia rozgrywek ligowych, w ramach treningu, nasi młodzi zawodnicy rozegrali sparing z Koroną
Kielce 2010. Trener Karol Janicki podzielił ekipę na dwa zespoły. Pierwsza drużyna po 75 minutach gry wygrała 8:5 ,a druga po
60 minutach gry zremisowała 5:5. Kolejnym spotkaniem z udziałem naszej drużyny był towarzyski turniej w Kielcach. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły: MSS Klonówka Masłów 2009, Orlęta
Kielce 2009, Sport CK I 2008 Sport CK II 2008.
Mecze były rozgrywane w systemie każdy z każdym po
25 minut. Nasza drużyna mimo mocno okrojonej kadry świetnie
zaprezentowała się na tle rywali, wygrywając wszystkie mecze nie
tracąc przy tym żadnej bramki. Po raz kolejny jednym z najjaśniejszych punktów w naszej ekipie był Antek Majewski, rocznik 2011,
najmłodszy zawodnik w drużynie, który brylował na lewej flance,
bezkompromisowo walcząc z dużo starszymi kolegami.
Wyniki przedstawiają się następująco : MSS Klonówka Masłów - Orlęta Kielce 1-0, MSS Klonówka Masłów - Sport CK I 2-0,
MSS Klonówka Masłów - Sport CK II 7-0.
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Końcówka listopada to już sparingi w hali w Masłowie. Z drużyną SPORT CK 2008 zakończył się wynikiem 4:4 po bardzo
emocjonującym meczu. Cieszy stuprocentowa frekwencja oraz
zaangażowanie wszystkich zawodników. Na wtorkowych i czwartkowych zajęciach chłopcy przygotowywali się do sobotniej rywalizacji z drużyną Moravi Morawica. „Emocje meczowe dawały się
we znaki wszystkim przez cały tydzień. Chęć rywalizacji i potrzeba
sprawdzenia swoich umiejętności na tle przeciwnika przyświecają
naszym chłopcom na każdym treningu” - mówił trener.
Na boisku w Bilczy ekipa rozegrała grę kontrolną z ekipą Moravi Morawica. Mecz trwał 2×35 min i zakończył się dość nietypowym
wynikiem jak na tą kategorię wiekową 0:0. Pomimo braku goli nie
można było narzekać na brak sytuacji bramkowych. Przez większość
część spotkania to nasza drużyna była stroną przeważającą, raz za

Drużyna MSS Klonówka Masłów podczas meczu na własnym boisku uległa KS Smyków: 1-2 (0-1). Mecz rozegrano
w 10 kolejce klasy A . W meczu 13 kolejki klasy A pokonała
na wyjeździe Victorie Mniów 1-2 (0-1).

Na własnym boisku pokonali Spartakusa Daleszyce 1-0 (0-0).

Turniej półfinałowy Orlika młodszego 2011
odbył się na boisku w Mąchocicach Kapitulnych.

razem nacierając na szczelne szyki obronne przeciwnika. Na duży
plus w tym meczu trzeba odnotować postawę naszej defensywy na
czele z bramkarzem, która mimo niewielkiej ilości sytuacji ze strony
rywali w kluczowych momentach zachowała koncentrację i zimną
krew nie pozwalając się pokonać. Na bieżąco informacje można śledzić na FB MSS Klonówka Masłów, polecamy!
RED

Kto złowił więcej ryb?
W czasie dwóch zawodów spotkali się w ostatnim
miesiącach członkowie Gminnego Klubu Wędkarskiego „Pod Radostową”.
W Drużynowych Zawodach Wędkarskich organizowanych
nad stawem w Ciekotach przez Gminny Klub Wędkarski „Pod Radostową” rywalizowało 10 dwuosobowych drużyn. Zasady były
proste liczyła się waga złowionych ryb. Pierwsze miejsce zajął zespół: Tomasz Maciołek Grzegorz Karyś (45 kg 310 g), drugie Piotr
Kaczor i Mateusz Adamiec (20 kg 620 g), trzecie Grzegorz Szcześniak i Łukasz Borycki (19 kg 590 g).
Tomasz Maciołek wygrał również w kategorii indywidualnej,
złowił 27 kg 290 g, jego największa ryba, karp królewski, ważyła 5,600 kg. W nagrodę otrzymał wiadro zanęty, a do laureatów
trzech pierwszych miejsc powędrowały dyplomy oraz talony.
Wyniki ogłaszał Karol Gołąbek, prezes GKW „Pod Radostową”, a zawodnikom gratulowali wójt Tomasz Lato oraz Wojciech
Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” Co ciekawe wśród złowionych ryb były niemal wszystkie gatunki pływające w Ciekotach: karp, jesiotr, amur, karp coi, karas złocisty, orfa.
Podczas zawodów pobito rekord wagi złowionych ryb, łącznie
160 kg!

Kolejny raz wędkarska rywalizacja odbyła się w październiku. Były to Wędkarskie Zawody Gruntowe. Najlepszy w nich
okazał się Szymon Adamiec (złowił 19,93 kg ryb), drugi był Marcin Lipowski (16,74 kg), na trzecim miejscu był Grzegorz Karyś
(13,70 kg), czwarte miejsce należało do Katarzyny i Piotra Kaczorów (11,68 kg). Największą rybę (6,93 kg) złowił Andrzej Kmiecik.
WP

Wędkarskie Zawody Gruntowe zorganizowano w połowie października.

Szczególnie cieszy sukces młodych wędkarzy.

W Drużynowych Zawodach Wędkarskich rywalizowało
10 dwuosobowych drużyn.
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Maraton Pieszy Przedwiośnie
przeszedł po Górach Świętokrzyskich
Maraton Przedwiośnie po raz piąty wystartował i finiszował w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. W związku z pandemią COVID-19 nie odbył się w marcu, ale został przełożony na wrześniowy termin. Biuro
Maratonu czynne było w „Szklanym Domu” już od piątku, ale wydawanie pakietów rozpoczęło się już dzień wcześniej w biurze kieleckiego oddziału PTTK, który był organizatorem wydarzenia.
Trasa maratonu liczyła aż 78 kilometrów i tradycyjnie wiodła
po najpiękniejszych miejscach Gór Świętokrzyskich i sześciu gminach i dwóch powiatach: Masłów, Górno, Bieliny, Nowa Słupia,
Bodzentyn i Łączna
Startowano z Ciekot nad ranem w sobotę. Uczestnicy do zaliczenia mieli punkty kontrolne w: Świętej Katarzynie, Kakoninie,
Hucie Szklanej, Woli Szczygiełkowej, Bodzentynie, Klonowie.
Czekały tam na nich krzepiące posiłki podnoszące energię do
dalszej drogi. Przejście trasy wymagało od uczestników nie tylko
świetnej kondycji, ale również dyscypliny. Na starcie pojawiło się
sporo debiutantów, ale byli też i tacy, którzy w Przedwiośniu udział
biorą co roku. W gronie uczestników znaczące grono stanowili
mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, ale nie brakowało też
biegaczy i piechurów z całego kraju.
Pierwsi zawodnicy na mecie przed „Szklanym Domem” pojawili się już po ośmiu godzinach. Wyjątkowymi witrażowymi medalami, wykonanymi przez Marcina Krakowiaka, na mecie dekorowali m.in. wójt Tomasz Lato, Paweł Milewicz, organizator maratonu
z PTTK Kielce, Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
Przedwiośnie zostało zorganizowane przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nie było wspólnego startu ani gali medalowej,

zawodnicy wypuszczani byli na trasę w ograniczonych liczebnie
grupach, zrezygnowano z przepaku.
WP

Maraton Przedwiośnie to wspólna inicjatywa PTTK Kielce,
„Szklanego Domu” i Gminy Masłów.

Zawodnicy po przekroczeniu mety otrzymali pamiątkowe
witrażowe medale zrobione ręcznie przez Marcina Krakowiaka,
artystę mieszkającego w Ciekotach.

Start i meta tradycyjnie mieściły się
przed dworkiem Stefana Żeromskiego.

Mali żeglarze ze szkoły w Masłowie
Uczniowie klasy 1a i 2a Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Masłowie wzięli udział w ogólnopolskim
programie „POLSAILING DAY”.
Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Polski Związek Żeglarski, Uczniowski Klub Sportowy, a patronuje mu Ministerstwo Sportu. Impreza odbyła się na Zalewie Kieleckim. Uczniowie
zostali wprowadzeni w świat żeglarstwa i poznali podstawowe zasady sterowania łódkami klasy Optymist. Mali żeglarze mieli okazję
pływać również na motorówce i rowerze wodnym.
Ta wspaniała impreza i niezapomniana przygoda wpisuje się
w długoletnią współpracę szkoły i Urzędu Gminy Masłów z Świętokrzyskim Związkiem Żeglarskim.
Beata Szczodrak
Uczniowie mogli poznać tajniki żeglowania.
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Udane występy zawodników „Skalnika”
W listopadzie zawodnicy KS „Skalnik” zaprezentowali
się na zawodach w Łodzi i Zamościu.
To była bokserska sobota w Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Na łódzkim ringu wspaniale spisali się młodzi adepci Skalnika - Franciszek Kułak, Karol Majcherczyk oraz
Kamil Kowalczyk, którzy wygrali swoje pojedynki. Wiktor Białek
dostał walkower od przeciwnika, ale mamy nadzieję, że w tym
roku jeszcze wystąpi na tak zwanym „wysokim ringu”. Kolejną wygraną w dobrym stylu zanotował na swoim koncie Kacper Kułak,
który pokonał zawodnika z Rosji.
Nasi seniorzy, czyli Jakub Surma i Konrad Pabis muszą jeszcze
trochę popracować na treningach żeby wypaść lepiej na zawodach.
Ogólnie turniej był mocny, ponieważ to Międzynarodowa SMS i było
dużo zagranicznych zawodników, więc to dobra nauka dla naszych
młodych pięściarzy, z których jestem bardzo zadowolony po sobotnich wystąpieniach - mówi trener Skalnika Janusz Domagała.

Nasza ekipa na zawodach w Łodzi.

Zawodnicy na ringu w Zamościu.

Wcześniej, bo w weekend 7-8.11 odbył się XXII Międzynarodowy Memoriał im. Jerzego Suchodoła w Zamościu. Klub reprezentowało trzech zawodników. Niestety w żadnej z walk nie sprzyjało im szczęście do sędziów, ponieważ każdy pojedynek kończył
się werdyktem 1:2. W szczególności pokrzywdzeni zostali Kacper
Tokarz oraz w finałowej walce Kacper Kułak. Na tym turnieju zadebiutował Konrad Pabis, który po dobrej walce wraca do domu ze
srebrnym medalem.
Trener Janusz Domagała jest jednak zadowolony ze swoich
podopiecznych, ponieważ ich walki aż chciało się oglądać. Ogólnie turniej był bardzo mocno obsadzony, a zawodnicy zjechali się
do Zamościa z całej Polski, ale nie brakowało też zagranicznych
zawodników. Poziom pojedynków był na prawdę wysoki, takie
małe Otwarte Mistrzostwa Polski - opowiada kierownik drużyny
Andrzej Sidło.
Ostatecznie do domu nasi zawodnicy przywieźli dwa srebrene medale i jeden brąz.
RED

W górach wybiegał dwa medale!
Piotr Jaśtal, mieszkaniec Domaszowic, dwa razy w ostatnim czasie brał udział w mistrzostwach kraju w biegach
górskich. Oba starty zakończyły się dla niego sukcesem.
W ciągu zaledwie tygodnia zdobył dwa medale Mistrzostw Polski, co
było dla niego wielkim zaskoczeniem. Pierwsze zostały rozegrane w sobotę
26 września w Zakopanem. Piotr miał za zadanie pokonanie trasy z Kuźnic
(w pobliżu siedziby Tatrzańskiego Parku Narodowego) do szczytu Kasprowego
Wierchu. Trasa liczyła około 6,7 km i 1000 metrów przewyższenia. Warunki pogodowe podczas zawodów były bardzo ciężkie, padał deszcz i grad, a wiatr w porywach
osiągał nawet 100 km/h. Pomimo tych przeszkód
Piotr Jaśtal wywalczył w Tatrach brązowy medal.
Były to Mistrzostwa Polski Vertical Kilometer, czyli biegu na niedużym dystansie, ale za to z dużym
przewyższeniem. Dla mieszkańca naszej gminy był
to pierwszy upragniony medal w kategorii seniora.
Bieg na Kasprowy Wierch odbywał się
W Mistrzostwach Polski
w bardzo trudnych warunkach.
Tydzień później w niedzielę 4 października
na krótkim dystansie
w województwie świętokrzyskim, w rezerwacie Skałw Krynkach Piotr Jaśtal
rego nie oddał już do mety. Walczył o zwycięki (miejscowości Krynki) odbyła się kolejna impreza
(w środku) zdobył
stwo do ostatnich metrów. Po ciężkiej walce, jaką
sportowa. Były to Mistrzostwa Polski na krótkim dystanzłoty medal!
stoczył na trasie Piotr Jaśtal, wywalczył złoty medal.
sie. Pierwszy raz odbyły się w formule anglosaskiej (góra,
Jak stwierdził, z drugiego startu był bardziej zadowolodół), start i meta były usytuowane w tym samym miejscu. Seniorzy mieli do pokonania 10 pętli, dystans wynosił około 6,5 kilometra, a prze- ny. Dodał także, co może wiele osób zdziwić, że bieg
wyższenia (+280 m,-280 m). Tu też pogoda nie ułatwiła zadania biegaczom, w Krynkach był dla niego o wiele bardziej męczący niż
było gorąco, przez co organizm szybciej odczuwa zmęczenie. Dopiero na ten na Kasprowy Wierch.
RED
przedostatniej pętli mieszkaniec Domaszowic wyszedł na prowadzenie, któ-

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

