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Szanowni Mieszkańcy
gminy Masłów,
radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. To
wyraz rozsądku i realnych
możliwości
samorządu.
Najważniejszą część stanowią inwestycje, na które
planowane jest ponad 10 mln zł. Liczymy na
to, że dzięki środkom z nadwyżek finansowych
z roku poprzedniego, będziemy mogli realizować nowe zadania i wprowadzać je w kolejnych miesiącach 2021 roku. Dziękuję radnym,
pani skarbnik i wszystkim urzędnikom, którzy
pracowali nad jego przygotowaniem.
Kilka tygodni temu ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19. Pierwsi seniorzy z terenu naszej gminy są już zaszczepieni. Zainteresowanie przyjęciem szczepionki jest bardzo duże,
co powoduje również wydłużenie czasu oczekiwania. W tym numerze „Kuriera Masłowskiego” znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zapisów.
Do gminy trafił kolejny nowy wóz strażacki,
marki MAN, tym razem dla jednostki OSP Ciekoty. To nasze wspólne działanie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Po raz drugi w gminie Masłów zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze sztabem
w „Szklanym Domu”. Wspólnymi siłami pobiliśmy ubiegłoroczny rekord i zebraliśmy
30 128,54 zł. Dziękuję za tak wspaniały wynik
osiągnięty w bardzo trudnych pandemicznych
warunkach.
Początek 2021 roku przyniósł również wiele
sukcesów, które są udziałem naszych młodych
mieszkańców. Piszemy o nich z dumą na kolejnych stronach. Gabriela Maciejec z Woli
Kopcowej została Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego, Kacper Kułak z Masłowa
wywalczył tytuł brązowy medal Mistrzostw
Polski Młodzików w Boksie podczas turnieju
w Sokółce. Śpiewające sukcesy również o zasięgu ogólnopolskim odnosiły również nasze
młode wokalistki: Michalina Cedro z Dąbrowy,
Michalina Perlak i Zuzanna Chrabąszcz z Mąchocic-Scholasterii. Gratuluję i dziękuję za tak
wspaniałe reprezentowanie naszej gminy!
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Serce na nakrętki stanęło już przy
szkole w Mąchocicach Kapitulnych
Czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek stanął przy budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mąchocicach Kapitulnych. Mieszkańcy mogą wrzucać
do niego plastikowe nakrętki aby pomóc potrzebującym.
- Inicjatorem tego pomysłu jest radny
z Mąchocic Kapitulnych Mateusz Fąfara,
który zwrócił się z prośbą do wójta Tomasza
Lato o zakup pojemnika. Wójt przychylnie
patrząc na kolejną inicjatywę wolontaryjną,
z których znana jest nasza szkoła, z aprobatą przyklasnął zamierzeniu. Dzięki temu
„zakręcone serce” jest na terenie naszej
miejscowości - mówi dyrektor szkoły Aneta
Januchta.
- Zachęcam wszystkich mieszkańców
gminy - i nie tylko - do przyłączenia się do
„zakręconej akcji”. Worki czy kartony z nakrętkami już nie muszą zalegać w Państwa
domach. Przynieście je do pojemnika, idąc
na spacer, czy na zakupy, odprowadzając
dziecko do szkoły - dodaje.
Metalowe serca na plastikowe nakrętki to forma pomocy charytatywnej - za plastikowe nakrętki zapłacą firmy odbierające
odpady. Same zaś nakrętki, zamiast trafić
do śmieci, mogą otrzymać drugie życie. Po
ich przerobieniu na surowiec wtórny - plastikowy regranulat, powstają np. doniczki,
wiadra, czy łopaty.
Do pojemnika można wrzucać plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy

Pierwsze nakrętki trafiły do serca
na początku lutego.

kolor. Mogą to być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu
- sercu zostawić możemy również zakrętki
po chemii gospodarczej, po płynach do
zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one
np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć
przed wyrzuceniem.
Wkrótce na sercu pojawi się napis:
„Pomaganie jest kapitalne” oraz logo Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych.
RED

 Płać podatki tam, gdzie mieszkasz!
Kontynuujemy coroczną akcję „Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”, skierowaną do mieszkańców gminy Masłów. Im więcej środków finansowych wpłynie do gminnej kasy tym więcej możliwości na realizację kolejnych zadań.
W roku 2020 udział w PIT zasilił budżet o kwotę ponad 13 mln. zł. To pieniądze na bieżące utrzymanie gminy oraz na
realne inwestycje podnoszące komfort życia mieszkańców, np. na budowę i remonty
dróg, chodników, budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, modernizację
budynków użyteczności publicznej, ochronę środowiska i wiele innych inwestycji.
Każdy, kto składając PIT, jako miejsce
zamieszkania wskaże gminę Masłów, będzie miał udział w jej rozwoju. Wystarczy
w formularzu PIT zaznaczyć:
• w części A - Pierwszy Urząd Skarbowy,
(do którego przynależy gmina Masłów),
• w części B - miejsce faktycznego zamieszkania, na terenie gminy Masłów.
Należy pamiętać, żeby o zmianie
urzędu skarbowego powiadomić pracodawcę.

Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli
w zeznaniu podatkowym wskażesz,
jako miejsce zamieszkania gminę Masłów.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy, że zgłoszą w CEiDG
miejsce zamieszkania w gminie Masłów,
a następnie podadzą je w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT).
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Remonty zimową porą w kopalni Eurovia
Okres zimowy to we wszystkich kopalniach Eurovia
czas remontów i przeglądu instalacji. Wtedy właśnie wszystkie siły i dostępne zasoby angażowane są
w usprawnianie elementów zakładów przeróbczych
oraz realizację zaplanowanych inwestycji, w tym także inwestycji pro-środowiskowych.
W kopalni Wiśniówka aktualnie również trwają prace utrzymaniowe. Teren zakładu i wyrobiska, jeszcze z końcem ubiegłego roku, przeszedł audyt środowiskowy, podczas którego zweryfikowano postępy w procesie realizacji polityki środowiskowej
Eurovia oraz określono obszary rozwoju na kolejny sezon.
Na ten rok w kopalni zaplanowano inwestycje, mające na
celu ograniczenie emisji wtórnej na przesiewaczach oraz przenośnikach taśmowych. Wymienione zostaną rękawy i tkaniny osłon
w odpylaczach tak, aby jak najmniej pyłu wydostawało się poza
układ maszyn. To kolejny krok w stronę hermetyzacji procesów na
kopalni.
Także zsypy kruszywa zostaną uzbrojone w wykładziny, które nie tylko ograniczą zapylenie, ale również poprawią akustykę
procesu. Bazując na uprzednio wykonanych analizach, przepro-

Okres zimowy to we wszystkich kopalniach Eurovia czas remontów
i przeglądu instalacji.

wadzone zostanie też dodatkowe smarowanie i wymiana elementów w newralgicznych punktach, co wyciszy pracę niektórych
układów.
Choć Wiśniówka zimą nie produkuje, w zakładzie prowadzone są prace, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochronę środowiska naturalnego, a także podnoszenie
komfortu życia lokalnej społeczności.
Eurovia

Stawki podatków na 2021 rok
Pod koniec 2020 roku radni ustalili stawki podatków, które będą
obowiązywać w 2021 roku.
2020 był trudnym rokiem, ze względu na pandemię COVID-19. Samorządy
borykały się z wieloma trudnościami, m.in.
mniejszymi wpływami do budżetu, które
były wynikiem decyzji radnych o zwolnieniu z podatku przedsiębiorców najbardziej
dotkniętych przez epidemię.
Wsparciem dla samorządów były
środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 136 000 zł.

Rok 2021 przyniesie znaczny wzrost
wydatków na oświatę, ponad 1 400 000 zł.
Pozostałe wydatki bieżące planowano
ze wzrostem o 1,8 punktu procentowego,
co wynika z średniorocznego wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych.
Mając na uwadze ciężką sytuację
mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców
radni podjęli decyzję o niezwiększaniu stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2021 rok, pozostawieniu ich na poziomie z roku 2020.
Nieznacznie 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 ze średniej ceny sprzedaży drewna
za pierwsze trzy kwartały 2020 r. oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
2019 poprzedzających rok podatkowy. Jest
to wynik komunikatu Prezesa GUS.
Ponadto 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.
RED

 Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej
Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.
Punkt działa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie.
Pomoc można uzyskać w poniedziałki i środy w godzinach 11:00 -15:00, we wtorki i czwartki od 9:00 do 13:00 i piątki od 8:00 do 12:00 w GOPSie. Punkt prowadzi Stowarzyszenie
„SURSUM CORDA” . Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:
- pod numerem telefonu: 41 200 17 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00,
- poprzez rezerwację wizyty on line: https://np.ms.gov.pl/świę-

tokrzyskie/kielecki (porady udzielane przez telefon lub Internet),
- poprzez zgłoszenie na adres e-mail: nieodplatnapomocprawna@powiat.kielce.pl.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:
1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość - beneficjent nie jest
zobowiązany do złożenia ww. oświadczenia.
RED
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 Sesja XXVII Rady Gminy Masłów: Budżet na 2021 rok przyjęty jednogłośnie
To budżet rozsądku i realnych możliwości samorządu – mówi
wójt Tomasz Lato. Radni jednogłośnie zagłosowali za dokumentem, który określać będzie zadania gminy Masłów w kolejnych
12 miesiącach.
Budżet na 2021 rok został przegłosowany podczas ostatniej
w 2020 roku sesji Rady Gminy Masłów, która odbywała się w trybie zdalnym. Najważniejsze punkty związane były z planowaniem
działań na przyszły rok. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021
– 2029 oraz budżet. Oba dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisje stałe
Rady Gminy. Radnych zapoznali z nimi wójt Tomasz Lato i skarbnik Małgorzata Kumór.
Dochody budżetu 2021 roku zaplanowano na poziomie
61 969 196,00 zł, wydatki 61 987 820,00 zł, a deficyt 18 624, 00 zł
(zostanie pokryty z nadwyżki środków pieniężnych).
- Konstruując budżet musieliśmy brać pod uwagę obecny rok,
który nie był łatwy i zagrożenia, jakie mogą pojawić się z finansowaniem inwestycji w związku z trwającą pandemią. Budżet został
przygotowany w sposób rozważny i rozsądny – mówi wójt Tomasz
Lato.
Co ważne zdecydowano, że podatki w 2021 roku nie wzrosną i będą utrzymane na takim samym poziomie jak obecnie.
Jak podkreśla wójt to zrozumienie dla mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Masłów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
związanej z trwającą pandemią. - Nie przewidujemy również zaciągania kredytów. Zakładamy spłatę ich, z odsetkami w kwocie
2 mln 155 tys. zł - dodał wójt. W planach budżetowych znalazła
się również sprzedaż gruntów szacowana na kwotę 3 600 000 zł,
z której dochód ma zostać przeznaczony na realizację planowanych działań.
Najważniejszą gałęzią budżetu są inwestycje, na które planowane jest wydanie ponad 10 000 000 zł, zgodnie z potrzebami
mieszkańców gminy Masłów.
5 472 000 zł ze środków zewnętrznych (w tym 2 204 000 zł
to środki planowane z pozyskania z Unii Europejskiej, a 3 200 000 zł
to środki planowane z środków krajowych). Gmina Masłów planuje skorzystać z dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych,
Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014 - 2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zaplanowano realizację działań związanych z drogami gminnymi m.in. są to: projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych, projekt techniczny przebudowy
ul. Radostowa w Ciekotach, wykonanie wraz z projektem drogi wewnętrznej w Dolinie Marczakowej, projekt budowlany ul. Św. Ojca
Pio w Domaszowicach, przebudowa drogi w Wiśniówce (przy
Leśnym Osiedlu), projekt i budowa drogi wewnętrznej w Brzezinkach. W Woli Kopcowej prace związane z przebudową ulic
obejmą ul. Wspólną (od ul. Kieleckiej w kierunku Strumienia), ul.
Bukową, Jaśminową, Różaną, Cichą, Spokojną oraz projekt drogi
manewrowej po północnej stronie kaplicy.
W dalszym ciągu gmina stawiać będzie na bezpieczeństwo
mieszkańców i budowę ciągów oświetlenia ulicznego. W budżecie znalazły się: opracowanie projektu technicznego i budowa
oświetlenia ulicznego w Ciekotach (w kierunku Brzezinek obok kapliczki), w Dąbrowie (z uwzględnieniem możliwości technicznych
instalacji światłowodowych), w Woli Kopcowej (ul. Różana, ul.
Jaśminowa), budowa oświetlenia w Masłowie Drugim (przedłużenie ul. Spacerowej), w Brzezinkach (m.in. za pętlą autobusową),
Masłowie Pierwszym (ul. Słoneczna) i w Wiśniówce. Projekty bu-

Wójt Tomasz Lato omawiał założenia budżetu na 2021 rok.

Radni obradowali zdalnie.

dowy oświetlenia zostaną przygotowane dla: ul. Panoramicznej
w Masłowie Drugim, ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym.
W zadaniach wieloletnich zapisano m.in. budowę chodnika
na drodze powiatowej w Woli Kopcowej (w kierunku Domaszowic), na ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul. Górna. Budowę drogi gminnej wraz z chodnikiem w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka II, przebudowę
drogi gminnej ul. Letniskowej i ul. Sosnowej w Woli Kopcowej
(wspólnie z Powiatem Kieleckim). Kontynuowana będzie budowa
ścieżki rowerowej w Przełomie Lubrzanki na odcinku Mąchocice
Kapitulne – Ciekoty aż do Świętej Katarzyny. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Kieleckim.
Po rocznej przerwie powraca fundusz sołecki. Przeznaczono
na jego realizację ponad 430 000 zł. Wśród wielu inwestycji planowanych w każdym sołectwie najdroższe to projekt budowlany
drogi ul. Św. Ojca Pio w Domaszowicach, siłownia zewnętrzna
w Brzezinkach, utwardzenie drogi gminnej w Mąchocicach-Scholasterii, doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim, wykonanie
wraz z projektem drogi wewnętrznej w Dolinie Marczakowej.
Budżet zakłada również wsparcie projektów, których realizacja będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego. Gmina Masłów złożyła m.in. wnioski na termomodernizację
budynków szkoły w Mąchocicach Kapitulnych i Urzędu Gminy
w Masłowie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, budowę drogi gminnej
wraz z chodnikiem w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka II
z Funduszu Dróg Samorządowych, modernizację sali widowiskowej w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To budżet rozsądku i realnych możliwości samorządu. Liczymy na to, że dzięki środkom z nadwyżek finansowych z roku poprzedniego, będziemy mogli realizować zadania i wprowadzać je
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w kolejnych miesiącach 2021 roku – zaznacza wójt. Budżet został
jednogłośnie przyjęty. Zagłosowało za nim wszystkich 15 radnych.
- Dziękuję wszystkim radnym za uchwalenie budżetu. Dyskusja przed przyjęciem prowadzona na komisjach miała oddźwięk
troski, żeby w każdym sołectwie realizować jak najwięcej zadań.
Dziękuję pani skarbnik i wszystkim urzędnikom, którzy pracowali
nad jego przygotowaniem i deklaruję, że wspólnie z radnymi zrobię wszystko w roku 2021, aby realizować zapisane inwestycje
zgodnie z planem – podsumowuje wójt.
Podczas sesji budżetowej podjęto również kilka uchwał.
Uchwalono Gminny Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Określa on szczegółowo zadania gminy wynikające z działań
mających na celu przede wszystkim podniesienie świadomości
społecznej w związku z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Kontynuowane będą działania z lat poprzednich
m.in. punkt konsultacyjny, organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zajęcia wychowawczo-edukacyjne czy wyjazdy na basen i trampoliny.
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
części działki nr 258/6 o powierzchni 2m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części działki nr 874/1 o powierzchni 2m2 położonej
w Masłowie Pierwszym pod potrzeby ustawienia pojemników na
odzież używaną.
Zdecydowano o przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów.
Ma to umożliwić zrealizowanie budowy budynku handlowo-usługowego.
W kolejnym punkcie zabezpieczono środki finansowe jako
wkład własny na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Oznacza to kontynuację linii busowej relacji Bęczków – Kielce. W gminie Masłów
przebiega przez Mąchocice Kapitulne – Górne, Masłów Pierwszy
– ul. Podklonówka, Masłów Drugi – ul. Krajobrazowa do Dąbrowy
obok ARiMR przez Dąbrowę Kolonię.

O budżecie szczegółowo mówiła skarbnik Małgorzata Kumór.

W części związanej z budżetem radni uchwalili wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2020
roku. Wprowadzono również zmiany do uchwały budżetowej
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów. W głównej mierze dotyczyły one działań związanych z zamknięciem roku
finansowego.
Na zakończenie w bloku uchwał związanych z udzieleniem
pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Kieleckiemu przez
Gminę Masłów zdecydowano o wydłużeniu czasu jej realizacji
ze względu na dodatkowe prace. Dotyczą one opracowania dokumentacji budowy chodnika w Masłowie Pierwszym ul. Podklonkówka oraz Mąchocicach Kapitulnych (Górnych), przesunięcia
płatności przy budowie ścieżki rowerowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz przy budowie chodnika w Woli Kopcowej w kierunku
Domaszowic.
Ostatnią uchwałą było rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do
przewodniczącego Rady Gminy. Dotyczyła kwestii związanych
z budową wodociągu w Mąchocicach Kapitulnych przy granicy
z gminą Górno. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji uznała skargę za niezasadną i taką też decyzję w tym temacie podjęła
Rada Gminy.
WP

 XXVIII sesja Rady Gminy Masłów: Pierwsze obrady w 2021 roku
Podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Gminy Masłów
zdecydowano m.in. o kontynuacji zadań inwestycyjnych m.in.
rozbudowy drogi powiatowej na odcinku ul. ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy czy remontu w świetlicy samorządowej
w Wiśniówce.
Sesja odbyła się tak jak poprzednie, w ostatnich miesiącach,
w trybie zdalnym. Obrady prowadzone były z sali samorządowej
w Urzędzie Gminy Masłów, a radni w większości znajdowali się
w swoich domach.
W pierwszych punktach przedstawiono sprawozdania. Wójt
Tomasz Lato omówił działania związane z okresem pomiędzy
sesjami. W kolejnym punkcie Irena Kundera, kierownik Centrum
Usług Wspólnych w Woli Kopcowej przedstawiła sprawozdanie
z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W gminie Masłów największą
grupę stanowią nauczyciele dyplomowani (64 osoby), kontraktowi
(21), mianowani (16), stażyści (5). Na wysokość średnich wynagrodzeń wpływają również odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników.
Blok uchwał rozpoczęło głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2021. Na terenie
gminy działa jedna taka niepubliczna placówka w Domaszowicach (Świat Ninio – klub malucha). Dofinansowanie wynosi 120 zł
do każdego dziecka będącego mieszkańcem gminy.

Wójt Tomasz Lato i wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk
omawiali poszczególne uchwały.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej “ - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Projekt adresowany jest do dorosłych i do dzieci do 16. roku życia
(ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 orzeczenia) z orzeczeniem o niepełnosprawności w znacznym lub umiarkowanym stopniu, łącznie
ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innych osób w bieżącym funkcjonowaniu. Projekt reali-
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zowany będzie od lutego do końca grudnia 2021 roku. Wsparciem
asystenta zostanie objętych od trzech do sześciu osób z niepełnosprawnościami, którym zostaną przyznane usługi asystenckie na
łączną liczbę 2 640 godzin usług. Całkowita wartość programu
wynosi 115 770,00 zł. W 2020 roku na terenie gminy taką formą
opieki zostały objęte trzy osoby po 30 godzin miesięcznie. Gmina oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie konkursowe. Wyniki będą
znane do końca lutego.
Uchwalony również został Roczny Program Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Wynikało to z konieczności ponownego
uchwalania w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody
świętokrzyskiego w sprawie uznania nieważności uchwały podjętej
26 listopada 2020 roku. W porównaniu z poprzednią skorygowano
jedynie zapis wejścia w życie uchwały (14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego). Pozostały zakres uchwały nie uległ zmianie. 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 nieco
ponad 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 marcu 2021 roku.
Radni wprowadzili zmiany budżetowe. Dotyczą one opracowania aktualizacji projektu na budowę odcinka chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Domaszowicach w kierunku Woli Kopcowej,
aktualizacji projektu modernizacji drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy (I, II, III etap),
która wynika ze zmiany przepisów prawa poprzez wykonanie dodatkowego kanału technologicznego pod chodnikiem oraz zmian
w odwodnieniu (w części inwestycji planowane jest wykonanie
krytego rowu oraz budowa kanału technologicznego pod światłowód). Zadanie będzie realizowane przez Powiat Kielecki przy
wsparciu Gminy Masłów po uzyskaniu dofinansowania z Budżetu
Państwa.
Kolejne zmiany dotyczyły m.in. uzupełnienia oświetlenia
ulicznego w Mąchocicach Kapitulnych (ul. Łysogórska) przy przystanku autobusowym, projektu i budowy oświetlenia ulicznego
w Mąchocicach Kapitulnych (ul. św. Floriana). W związku z nie-

Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej
przedstawiła sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

możnością realizacji modernizacji świetlicy samorządowej w Wiśniówce w 2020 roku zadanie zostało przesunięte na 2021 roku.
Radni zdecydowali o przekazaniu kwoty w wysokości 102 000 zł.
Planowane są m.in. wymiana podłóg, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, przebudowa łazienki i korytarza.
Rada wyraziła zgodę na złożenie wniosku do projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach
którego ma zostać zakupiony mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Gmina może pozyskać 80 000 zł z PFRON-u przy
wkładzie własnym 100 000 zł. Zadanie będzie realizowane po
otrzymaniu dotacji.
Zdecydowano o przekazaniu pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego dla dwóch projektów. Pierwszy polega na wykonaniu
odwodnienia fragmentu drogi powiatowej w Domaszowicach na
odcinku od numer 84 w kierunku ul. Sandomierskiej. Drugi na
uregulowaniu spływu wód w Dolinie Marczakowej. Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Górno na
urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca przeznaczonego do kąpieli w Cedzynie.
W ostatnim bloku znalazły się uchwały dotyczące pracy radnych. Przyjęto sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Gminy
Masłów za 2020 rok oraz zatwierdzono plany pracy komisji stałych
Rady Gminy Masłów na 2021 rok.
WP

Gmina Masłów w czołówce rankingu.
Chcą się u nas budować!
Gmina Masłów znalazła się na drugim miejscu pod względem liczby pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych
wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. – To dowód na to, że nasza gmina jest bardzo pozytywnie
postrzegana i stwarza optymalne warunki do życia – komentuje wójt Tomasz Lato.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
w 2020 roku wydało 1008 zgód na budowę
domów jednorodzinnych. W porównaniu
z danymi z Wydziału Budownictwa to liczba wyższa niż w 2019 roku, bo wówczas
było ich 960. W topie najchętniej wybieranych gmin w powiecie kieleckim kolejny już raz znalazła się gmina Masłów. Na
pierwszym miejscu jest gmina Morawica
(116 pozwoleń), na drugim gmina Masłów
(93 pozwolenia), a na trzecim gmina Piekoszów (89 pozwoleń).
To dowód na to, że nasza gmina jest
bardzo pozytywnie postrzegana i stwarza

optymalne warunki do życia – komentuje
wójt Tomasz Lato. – Atrakcyjność gminy
Masłów polega m.in. na bliskości do Kielc,
bo warto pamiętać, że ok. 30 procent złożonych wniosków pochodziło od mieszkańców Kielc. Mamy bardzo dobre połączenie z miastem sieciami dróg gminnych
i powiatowych.
Jak zauważa wójt na plus w kontekście rankingu działają na pewno inwestycje
związane z podnoszeniem jakości życia
mieszkańców, którzy nie decydują się na
wyprowadzkę, ale pozostają w rodzinnych
stronach. Realizowane są kolejne etapy wo-

dociągowania i kanalizowania, ale również
gazyfikacja. Gmina ofertuje bogatą ofertę
oświatową (żłobek, przedszkola, szkoły) jak
i kulturalną.
– Nie bez znaczenia jest to, że gmina
Masłów posiada wysokie walory przyrodnicze, szlaki turystyczne po Górach Świętokrzyskich. Pamiętajmy, że dla osób szukających wytchnienia od życia w mieście liczy
się również możliwość bezpośredniego obcowania z naturą niemal na wyciągnięcie
ręki – podkreśla wójt.
WP
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Powszechny Spis Rolny zakończony
76,4 Bezpośredni kontakt z rachmistrzem
To niezwykle ważne
przedsięwzięcie realizowane jest co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość jak i kierunek
12,5 Interaktywna
aplikacja formularzowa
dostępna
stronie
internetowej GUS
zmian zachodzących
w polskim rolnictwie.
Powszechny Spis
Rolnyna
został
przeprowadzony
na terenie całego kraju.
11,1
Wywiad
telefoniczny
z
rachmistrzem
Przedstawiamy, jak przebiegał w gminie Masłów.

Do 30 listopada w namających osobowości prawnej,
Sposoby spisywania
szej gminie zostało spisane
które są użytkownikami gospo710 gospodarstw, co stanowybrane przez mieszkańców gminy Masłów darstw rolnych.
wi 100% wszystkich gospoPowszechny Spis Rolny
Bezpośredni kontakt z rachmistrzem
darstw rolnych.
zapewnia dane na najniższym
W terenie spisu dopoziomie podziału terytorialnego
Interaktywna aplikacja formularzowa dostępna na stronie internetowej GUS
konywało dwóch rach(gminy), które są niezbędne do
Wywiad telefoniczny z rachmistrzem
mistrzów. Wspierało ich
prowadzenia polityki regionalnej,
Gminne Biuro Spisowe
oceny rozwoju gospodarki rolnej
oraz Urząd Statystyczny
oraz analizy zmian, jakie zaszły
11,10%
w Kielcach. Najwięcej gow rolnictwie na przestrzeni lat
12,50%
spodarstw spisało się po2010 – 2020. Ponadto dane zebraprzez bezpośredni kontakt
ne podczas spisu rolnego zostaną
z rachmistrzem terenowym
wykorzystane do oceny instrubo aż 76,4 % wszystkich
mentów Wspólnej Polityki Rolnej,
76,40%
gospodarstw, 12,5% - spiw tym negocjacji w ramach UE sało się samodzielnie przez
rodzaju oraz wielkości dopłat dla
właścicieli gospodarstw za
rolnictwa i obszarów wiejskich.
pośrednictwem interaktywIstotne będzie także zbadanie
nej aplikacji formularzowej
wpływu rolnictwa na środowisko,
dostępnej na stronie internetowej GUS,11,1% - spisało się w formie krajobraz i zmiany klimatyczne. W 2021 roku czeka nas Narodowy
wywiadu telefonicznego z rachmistrzem.
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, do którego samorządy już
Przypomnijmy, że spis rolny jest przeprowadzany wśród osób rozpoczęły przygotowania.
fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieRED

Weź dotację na wymianę kopciucha
Trwa nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste
Powietrze”, przygotowanej dla
Polaków o niższych dochodach.
Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę
kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.
Celem programu „Czyste Powietrze” jest: poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia programu obejmuje
dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające

najwyższe normy, oraz przeprowadzenia
niezbędnych prac termomodernizacyjnych
budynku.
W ramach programu można otrzymać dotację w kwocie do 30 000 zł dla
podstawowego poziomu dofinansowania
i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu
dofinansowania. W regionie koordynacją
programu zajmuje się Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach.
Informacje na temat zaświadczenia
wydawanego przez gminę uzyskasz dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie ( tel. 41-311-08-70 lub
41-311-08-94), Ogólnopolska infolinia programu „Czyste powietrze” (tel. 22 340 40 80).
RED
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
• Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest
przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021
roku.
• Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio
przy pomocy rachmistrza spisowego.
• Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowego?
Każdy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego oraz urządzeniem mobilnym do
rejestracji danych zbieranych od respondentów, które otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie
stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
Zadania rachmistrza spisowego to przede wszystkim przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19)
z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dane zbierane będą

w aplikacji formularzowej, takiej samej niezależnie od metody
wywiadu. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania
ok. 1230,0 tys. osób (stan na 30 czerwca 2020 r.), a rachmistrzów terenowych będzie 511 w tym 5 w Gminie Masłów.
• Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji.
Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.
• Masz jeszcze jakieś pytania?
Specjalnie dla Ciebie od 15 marca uruchomimy dedykowaną
infolinię spisową: 22 279 99 99 Więcej informacji nt. spisów
dostępnych jest na stronie https://spis.gov.pl lub stronie Urzędu
Gminy (www.maslow.pl) oraz w Gminnym Biurze Spisowym
w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2– nr tel.
41-311-00-63, e-mail: wicewojt@maslow.pl

Pulsoksymetry trafiły do przedstawicieli naszej gminy
Wicemarszałek Renata Janik przekazała na ręce wójta Tomasza Lato pulsoksymetry medyczne służące do
bezinwazyjnego monitorowania procentowego nasycenia krwi tlenem.
Jak zapewnia wicemarszałek Renata Janik to łatwe w obsłudze urządzenie wystarczy założyć na palec i już po kilku sekundach otrzymujemy wynik. Badanie możemy zrobić sami w domu.
Oprócz badania poziomu nasycenia krwi tlenem – saturacji, rejestruje również nasze tętno.
- Prawidłowy wynik badania waha się w przedziale od 99%
do 96%. Należy wziąć pod uwagę wiek i choroby towarzyszące
- wtedy wynik może być nieco niższy - mówi Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- Jednak nie powinien wskazywać mniej niż 94%. Poniżej
tych wartości powinniśmy szybko skontaktować się z lekarzem lub
wezwać pogotowie - dodaje Arkadiusz Ślipikowski zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Tak niski poziom wskazuje na potencjalne niedotlenienie,
podczas którego komórki naszego organizmu nie otrzymują odpowiednich ilości tlenu. Mogą pojawić się wtedy duszności, które
występują w kolejnych stadiach np. koronawirusa.
Pulsoksymetry zostały przekazane do ośrodków zdrowia
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych. Część z nich
trafi do jednostek OSP, zespołów i klubów działających na terenie
naszej gminy, zrzeszających seniorów. Odebrali je: Michał Bator,
menedżer Centrum Medycznego Zdrowie, Wojciech Purtak, dyrektor CEiK „Szklany Dom” z przedstawicielkami zespołów: Chóru Masłowianie, Marianną Samiczak i Kopcowianki Haliną Różyc
oraz Sylwester Dudzik, Komendant Gminny OSP i Paweł Górniak,
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
- Dziękuję pani marszałek Renacie Janik za przekazanie naszym mieszkańcom pulsoksymetrów. To niewielkie urządzenia,
służące do samokontroli zdrowia, pozwala na uniknięcie paniki
w razie wystąpienia ewentualnych duszności oraz podjęcie słusznej decyzji o potrzebie konsultacji medycznej - mówi wójt Tomasz
Lato.

Część pulsoksymetrów trafi do zespołów i klubów działających na terenie
naszej gminy, zrzeszających seniorów. Odebrali je: Wojciech Purtak,
dyrektor CEiK „Szklany Dom” z przedstawicielkami zespołów: Chóru
Masłowianie, Marianną Samiczak i Kopcowianki Haliną Różyc.

Pulsoksymetry trafią również do jednostek OSP. Odebrali je: Sylwester
Dudzik, Komendant Gminny OSP i Paweł Górniak, Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej.

Przekazane pulsoksymetry zakupiono w ramach projektu pn.
„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID - 19
w województwie świętokrzyskim”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
RED
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Transport i dodatkowa gminna infolinia
dla mieszkańców Gminy Masłów
w ramach Narodowego Programu Szczepień
26 stycznia pierwsi seniorzy z terenu gminy Masłów poddali się szczepieniom przeciw COVID - 19. Warunkiem
otrzymania szczepionki było wcześniejsze zgłoszenie oraz ukończenie 80. roku życia.
- Wierzę w szczepionkę, przyjmuję ją żeby nie zachorować
na koronawirusa i nie zarazić innych - mówi 87 letnia mieszkanka Masłowa, która jako jedna z pierwszych przyjęła szczepionkę
w gminie Masłów. Obecnie trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów powyżej 80 i 70 roku życia. Zainteresowanie jest bardzo duże. Co ważne można skorzystać z bezpłatnego transportu do punktu szczepień, który zapewnia Urząd
Gminy Masłów. Działa również specjalna gminna infolinia.
Przypomnijmy, że na szczepienie można zapisać się
na kilka sposobów:
1. Rejestracja przez całodobową i bezpłatną infolinię – 989
osoby starsze mogą to zrobić samodzielnie lub mogą je zapisać
bliscy z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer
telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Zapisy drogą elektroniczną poprzez e-Rejestrację dostępną na
pacjent.gov.pl do skorzystania z tego sposobu rejestracji, należy
posiadać Profil Zaufany. W przypadku jego braku, osoby chcące
się zarejestrować powinny skontaktować się z infolinią NFZ 989,
bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystać
ze wsparcia swojej przychodni.
3. Kontakt z wybranym punktem szczepień telefonicznie:
41 201 01 01 - infolinia Centrum Medyczne Zdrowie.
Ważną informacją jest, że pacjenci Centrum Medyczne Zdrowie
będą się mogli szczepić w trzech punktach:
•
Przychodnia POZ - Masłów,
•
Przychodnia POZ - Warszawska 30,
•
Przychodnia POZ - Karczówkowska 45.
Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień w Kielcach
i województwie świętokrzyskim jest dostępna pod adresem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/swietokrzyskie
Jeżeli w wybranym punkcie szczepień nie ma dogodnego
terminu, należy zadzwonić na infolinię NFZ pod numer 989. Kon-

sultanci pomogą znaleźć inny punkt szczepień w okolicy w dogodnym terminie.
Osoby spoza powyższych grup mogą zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla pozostałych grup - otrzymamy maila.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
- www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia
WAŻNE! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie
jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będzie można
w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla pozostałych grup i otrzymamy e-skierowanie.
Transport pacjentów na szczepienia
przeciw COVID-19
Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, które:
•
posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę
z ww. schorzeniami;
•
mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego
miejsca zamieszkania punktu szczepień, będą mogły skorzystać
z transportu zorganizowanego przez Gminę Masłów.
Ze strony Gminy Masłów powołany został koordynator, którego zadaniem jest koordynacja działań związanych z transportem
oraz udzielanie informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2. Została nim Anna Kwapisz - pracownik Urzędu Gminy Masłów.
Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez
Gminę Masłów mogą się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-15.00 za pośrednictwem infolinii (41) 311-00-65
Zwracamy się z prośbą, aby osoby, które spełnią ww. kryteria
oraz potrzebują transportu do Punktu Szczepień zadzwoniły na infolinię najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

Pierwsi seniorzy w gminie Masłów już zaszczepieni.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19
znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz
pod numerem 989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
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Nowy wóz ratowniczo-bojowy już służy OSP Ciekoty
To już drugi w ciągu ostatnich miesięcy nowy wóz strażacki, który trafił do gminy Masłów. Do jednostki OSP Ciekoty
przyjechał średni wóz ratowniczo-gaśniczy. Druhowie, mieszkańcy, goście witali go szpalerem płonących rac i wystrzałami fajerwerków!

Pamiątkowe zdjęcie zakończyło oficjalną część powitania.

W powitaniu wozu wzięli udział:
starosta Mirosław Gębski, wójt Tomasz
Lato, bryg. Marcin Charuba, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach, Piotr Zegadło, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP Masłów, przewodniczący Rady Gminy
Masłów, Sylwester Dudzik, komendant
gminny OSP i naczelnik OSP Mąchocice
Kapitulne oraz Paweł Górniak, komendant
gminny ochrony przeciwpożarowej, radni
Wojciech Haba i Tomasz Ksel.
Podczas krótkiej uroczystości padło
wiele ważnych słów skierowanych do ciekockich strażaków. - To spełnienie marzeń,
ale też działanie podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców gminy Masłów. Druhowie z Ciekot zasłużyli na ten wóz swoim
zaangażowaniem, pracą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz bardzo
prężnie działającą Młodzieżową Drużyną
Pożarniczą - mówi wójt Tomasz Lato. - Jego
zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu zakupu przez gminę Masłów z partnerami - dodaje.
- Ta jednostka jest jedną z podstaw
gminy i powiatu kieleckiego jeśli chodzi

Wóz witano w szpalerze rac i przy wystrzale fajerwerków.

o zabezpieczenie i ochronę pożarową. Słowa uznania kieruję do wójta gminy Masłów
i pana starosty, jako przedstawicieli samorządu, bo to od nich były pierwsze kroki,
żeby ten samochód do was przyjechał
– mówił bryg. Marcin Charuba, zastępca
komendanta miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach. Z nowego wozu cieszył się również starosta Mirosław Gębski.
- To już kolejny nowy samochód, który będzie służył bezpieczeństwu mieszkańców
powiatu kieleckiego – zaznaczał.
Gmina na zakup przeznaczyła
367 tys. zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 360 tys. zł, Komendant
Główny Straży Pożarnej 100 tys. zł oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 20 tys. zł. Nowy wóz zastąpi
w akcji ponad trzydziestoletni wóz bojowy,
który służył druhom średnio ponad 50 razy
w roku.
- Dziękuję wszystkim radnym za
wsparcie okazane przy zakupie tego samochodu. To Rada Gminy jako pierwsza
musiała wyasygnować kwotę stanowiącą
ponad połowę wartości tego samochodu
– mówił Piotr Zegadło, prezes Zarządu Od-

Powitanie wozu odbyło się przed ciekocką remizą.

działu Gminnego ZOSP RP Masłów, przewodniczący Rady Gminy Masłów składając
życzenia, aby samochód służył druhom jak
najdłużej i głównie podczas pokazów.
Gości serdecznie witali druhowie
z OSP na czele z prezesem Jarosławem
Papieżem,
wiceprezesem
Andrzejem
Bawołem, naczelnikiem Dawidem Gilem, sołtysem Romanem Kołomańskim.
O szczegółach nowego wozu opowiadał
wiceprezes Bawół. To średni wóz ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, ma 320 koni
mechanicznych, ma sześć miejsc dla strażaków, zbudowany jest ze stali nierdzewnej. Posiada pełne wyposażenie ratowniczo-gaśnicze oraz zbiornik 4680 litrów.
Warto zapamiętać, że w historii jednostki zapisali się druhowie Daniel Papież,
Artur Kmieć, Karol Kmieć, którzy przyprowadzili nowy wóz do jednostki.
Przypomnijmy, że kilka tygodni temu
o nowy wóz wzbogaciła się jednostka OSP
Wola Kopcowa. Był to wynik wygranej
gminy Masłów w wojewódzkiej odsłonie
akcji „Bitwa o wozy” podczas I tury ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.
WP

Każdy chętny mógł zapoznać się ze sprzętem, jaki posiada wóz.
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Rośliny miodajne zasadzone
Gmina Masłów przystąpiła do
projektu „Promocja produkcji
żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych,
sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie
świętokrzyskim” finansowanego
ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Celem projektu było posadzenie
drzew oraz krzewów miododajnych przy
współudziale gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych, które zgłosiły przystąpienie do projektu. Nasadzenia drzew
i krzewów miododajnych stanowią ważny
element proekologicznych i środowiskowych działań przyjętych przez Samorząd
Województwa Świętokrzyskiego, wpisujących się w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 roku pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, która
zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jednym z głównych celów
nowej Strategii było zasadzenie 3 miliardów drzew oraz powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów
zapylających szczególnie pszczół.
RED

Rośliny rosną m.in. w centrum Masłowa.

W ramach projektu gmina Masłów otrzymała 15 drzew miododajnych i 20 krzewów miododajnych, które zostały nasadzone:
- Lipa wąskolistna/szerokolistna – 10 szt., nasadzona w Mąchocicach Kapitulnych
przy ulicy Floriana (działka nr 842),
- Klon tatarski – 5 szt., nasadzony w Masłowie Pierwszym w sąsiedztwie lotniska
(działka nr 1102/5),
- Budleja Dawida – 20 szt., nasadzona w Masłowie Drugim na terenie przy placu
zabaw (działka nr 1033/8).

Duże zainteresowanie badaniami profilaktycznymi
Na parkingu przed Urzędem Gminy zaparkował profesjonalnie wyposażony mammobus. Badania wykonywała firma
MEDICA z Łodzi, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Mammobus dzięki swojej mobilności dojeżdża do miejscowości, w których brak sprzętu mammograficznego. Stwarza to
mieszkającym tam kobietom często jedyną możliwość skorzystania
z badań i w wielu przypadkach pozwala uniknąć komplikacji związanych z rakiem piersi.
- W Masłowie badania profilaktyczne można wykonać średnio 4-5 razy w roku. Chętnie udostępniamy miejsce dla pojazdu,
wspieramy personel, zapewniamy dostęp do energii elektrycznej
oraz sanitariatu dla pracowników mammobusu. Ponadto na internetowych stronach gminnych zamieszczamy informację o planowanych badaniach - mówi wójt Tomasz Lato.
- Regularnie korzystam z badań piersi w mammobusie, który odwiedza naszą gminę. Mam blisko, nie muszę dojeżdżać. Cieszę się,
że mam taką możliwość, zachęcam też koleżanki i znajome do wizyty w mammobusie – mówi Pani Maria mieszkanka naszej Gminy.
Program skierowany był do kobiet w wieku od 50 do 69 roku
życia, które w okresie ostatnich dwóch lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Paniom spoza wspomnianej grupy wiekowej oferowano odpłatne badanie. Akcja profilaktyczna spotkała
się z dużym zainteresowaniem, ponieważ do badania przystąpiło
30 mieszkanek naszej gminy. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę
powrotu do zdrowia.

Przed mammobusem ustawiła się kolejka.

Kolejna możliwość przebadania w mobilnym mammobusie
na parkingu przy Urzędzie Gminy będzie 13 kwietnia 2021 roku,
w godz. od 9.00 do 17.00. Mammografię wykonają pracownicy
firmy Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Rezerwacja pod numerem telefonu 58 767 34 44.
RED
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Paczki trafiły do 26 domów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
w ramach akcji świątecznej zebrał artykuły spożywcze, słodycze, chemię i zestawy kosmetyków. Dzięki
zbiórce pomoc trafiła do 26 domów w gminie Masłów.
GOPS w Masłowie co roku organizuje zbiórkę żywności dla
najbardziej potrzebujących rodzin. W 2020 roku pierwsza zbiórka
produktów ruszyła już pod koniec listopada, kiedy to GOPS włączył się w akcję Banku Żywności „Święta godne a nie głodne!”,
która odbyła się w SPAR w Masłowie.
Do akcji świątecznej „Pomocnicy św. Mikołaja” włączyły
się wszystkie szkoły z terenu gminy Masłów, Gminna Biblioteka
Publiczna, pracownicy Urzędu Gminy, CUW w Woli Kopcowej,
GOPS, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów, Jarosław
Dudzik z Woli Kopcowej, radny Wojciech Haba, sołtys Roman Kołomański oraz osoby prywatne.
Wszystkie zebrane produkty trafiły do GOPS w Masłowie,
gdzie były podzielone na paczki i zostały przekazane potrzebującym mieszkańcom gminy Masłów.
- Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji „Pomocnicy św. Mikołaja” bo to dzięki Wam my mogli-

Pod koniec roku GOPS zorganizował dwie zbiórki żywności.

śmy przekazać paczki do 6 rodzin i 20 osób samotnych – mówi
Aneta Kułak, kierownik GOPS w Masłowie.
RED

Oświata w naszej gminie
Najważniejsze fakty z roku szkolnego 2019/2020
Radni mogli zapoznać się z podsumowaniem roku szkolnego 2019/2020. Po raz pierwszy, od 15 marca 2020 roku,
oświata musiała skonfrontować swoje możliwości z realizacją zadań w formie zdalnej. Jak wynika z przedstawionego
raportu pomimo epidemii zadania zostały zrealizowane.
W skali całego budżetu gminy wydatki na oświatę stanowiły
przeszło 30% budżetu gminy. Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone na oświatę wyniosły w roku budżetowym 2019 – przeszło 17 milionów złotych.
Zrealizowane zostały inwestycje oświatowe na kwotę ok.
2.270.000,00 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano termomodernizacje w budynkach szkolnych w Brzezinkach i w Mąchocicach-Scholasterii, a także rozwinięto infrastrukturę szkolną w Mąchocicach Kapitulnych.
Zarówno urząd gminy, jak i dyrektorzy szkół i ich pracownicy oraz Centrum Usług Wspólnych, w roku sprawozdawczym
podejmowali starania o pozyskanie dodatkowych funduszy i działań mających na celu zwiększenie zasobów i rozwoju posiadanego
potencjału. Efektem tej pracy były:
• wydatki na inwestycje oświatowe zostały sfinansowane ze środków UE w kwocie 1.406 tys. zł,
• utworzono oddział integracyjny w Mąchocicach Kapitulnych, co
umożliwiło uwolnienie części środków przeznaczonych na specjalne potrzeby uczniów w subwencji oświatowej i możliwość
przesunięcia ich do ogólnych wydatków; (ok. 300.000 zł),
• dofinansowano kuchnie i stołówki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - szkoła w Mąchocicach-Scholasterii
(dofinansowanie 80.000 zł a 100% zadania 100.000 zł) i szkoła w Woli Kopcowej (dofinansowanie 13.040,00 zł. a 100%
16.300,00 zł),
• pozyskano środki w ramach programu wspólnotowego „ERASMUS” na mobilność kadr szkół w Mąchocicach Kapitulnych
(wykonanie na kwotę 26.211,63) i w szkole w Masłowie (wydatki 70.212,68 zł),
• pozyskano środki na stypendia socjalne dla uczniów (mieszkańców gminy) - od wojewody - 125.000,00 zł,

• na podręczniki dla uczniów - 66.415,33 zł w skali gminy pomoc trafiła do 648 uczniów,
• na laptopy do pracy zdalnej - 134.197,00 (I edycja 59.197.44 zł
i w II edycji 57 sztuk na kwotę 75.000,00 zł). Razem otrzymane
dofinansowanie wyniosło 134.197 zł,
• na zaopatrzenie stołówek szkolnych w owoce i warzywa a także tzw szklankę mleka - wszystkie szkoły wzięły udział.
Raport zawiera wszystkie programy, w których szkoły brały
udział w roku szkolnym 2019/2020 oraz osiągnięte sukcesy.
Podsumowując wyniki uczniów uzyskane na egzaminach
ósmoklasistów w roku 2020 stwierdzono, że powyżej średniej krajowej czyli najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasistów w naszej
gminie uzyskali:
- z języka polskiego - SP Masłów (59),
- z matematyki - SP Masłów (50), ex equo SP Mąchocice Kapitulne (47) i Mąchocice-Scholasteria (47),
- z języka angielskiego - SP Mąchocice Kapitulne (60), SP Masłów
(58) i SP Mąchocice-Scholasteria (55).
W skali powiatu kieleckiego najlepszy wynik gmina Masłów
uzyskała z języka angielskiego zajmując 6 miejsce.
Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia za wyniki w nauce, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży przyjętego uchwałą Rady Gminy Masłów.
W ubiegłym roku szkolnym przeznaczono na to zadanie kwotę
32.600,00 zł, w ramach których Wójt Gminy Masłów przyznał
54 uczniom stypendia za wyniki w nauce.
Pomimo wielu trudności, które wynikły w związku z epidemią zadania, przewidziane na rok 2019/2020, zostały zrealizowane.
RED
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III RANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
Gmina Masłów na trzecim miejscu w powiecie
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Zgodnie z opublikowanym raportem o kondycji finansowej polskich samorządów gmina Masłów znalazła się na trzecim miejscu w powiecie kieleckim.
Obecne zestawienie trzeciej edycji dotyczy danych za 2019 rok. Już w maju poznamy wyniki rankingu za rok 2020.
Wyniki „Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019”
ogłoszono w połowie ubiegłego roku. Raport został przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich,
na podstawie danych przekazanych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Zespół
badawczy pracował pod kierunkiem prof.
dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika
Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład
zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W efekcie
ich prac powstało apolityczne zestawienie, mierzone obiektywnymi i aktualnymi
wskaźnikami naukowymi.
Eksperci analizowali finanse każdego polskiego samorządu, czyli 2800 gmin,

miast i powiatów. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii,
w tym: 1547 gmin wiejskich, 628 gmin
miejsko-wiejskich, 235 gmin miejskich, 66
miast na prawach powiatu oraz 314 powiatów ziemskich. Pod uwagę wzięto siedem
wskaźników: udział dochodów własnych
w dochodach ogółem, relację nadwyżki
operacyjnej do dochodów ogółem, udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem, obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem, a także
udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Analiza dochodów własnych poszczególnych gmin i miast, wydatków inwesty-

cyjnych i pozyskanych na realizację zadań
środków unijnych pozwoliła na wyłonienie najbardziej gospodarnych gmin i miast
w kraju. I tak, w kategorii gmin wiejskich
gmina Masłów uplasowała się na 183 miejscu w Polsce na 1547 gmin. To oznacza, że
w swojej kategorii (gmin wiejskich) Masłów
zajął wysoką 5 pozycję w województwie
świętokrzyskim, a 3 w powiecie kieleckim.
Kapituła analizą objęła dane z 2019 roku.
Należy podkreślić, że jest to bardzo obiektywny ranking przygotowywany przez grono uznanych i niezależnych ekspertów.
- Cieszy mnie, że gmina Masłów, którą
reprezentuje tak dobrze wypadła w niezależnym i obiektywnym rankingu finansowym. Jest to wynik dobrego zarządzania
finansami gminy w obecnej i poprzednich
kadencjach - mówi wójt Tomasz Lato.

Pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej
stanie na Klonówce
W Masłowie Drugim stanie pomnik upamiętniający ofiary zbrodni hitlerowskich Niemiec, pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii, w czasie
II wojny światowej.
Pomnik stanie na górze Klonówce, która jest centralnym miejscem zbrodni kałmuckich rozciągających się na terenach od Woli
Jachowej, po Chęciny i Końskie. Będzie on poświęcony pamięci
ofiar z terenu gminy Masłów i gmin ościennych brutalnie pomordowanych w lecie 1944 roku. Pomnik w formie dużego głazu narzutowego z nazwiskami pomordowanych i tablicą wyjaśniającą
okoliczności usytuowany zostanie na przewyższeniu Góry Klonówki, w sąsiedztwie głównego szlaku turystycznego Gór Świętokrzyskich. Stanie na wydzielonym terenie, odgrodzony płotem
i ustawiony przodem do drogi powiatowej.
W lutym 2019 roku powstała grupa inicjatywna budowy pomnika, w składzie: Lucyna Zgrzebnicka - przewodnicząca oraz
członkowie: Janusz Obara, Ryszard Nowakowski i Piotr Olszewski
historyk, regionalista, autor publikacji poświęconych historii gminy
Masłów. Budowa planowa na jest na 2021 rok i będzie finansowana z budżetu gminy przy wsparciu ze środków społecznych.
W zbiorach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się przesłuchania z roku 1966 kilku mieszkańców Masłowa
i okolicy. Świadkowie zeznają o zbrodni kałmuków dokonanej na
rodzinie Nowakowskich z Doliny Marczakowej. Okrutną śmiercią zamordowano Jana Nowakowskiego - ojca, jego syna - Józefa
i dwie córki: Stanisławę i Marię. Świadkowie opowiadają również

o kilkudniowych męczarniach i strasznej śmierci partyzanta z Podwiśniówki Jana Janika. Groby tragicznie zmarłych znajdują się na
cmentarzu w Masłowie. Oprócz zeznań mieszkańców Masłowa
są też zeznania mieszkańców innych gmin. Z zeznań Stefana Sito
z Wilkowa wynika, że Kałmucy zastrzelili w Wilkowie Władysława
i Stefana Wzorka oraz Marię Saletrę.
- Zapewne przepiękna Dolina Wilkowska i cały Region Gór
Świętokrzyskich jest miejscem wiecznego spoczynku jeszcze wielu
partyzantów polskich, radzieckich czy ukrywających się Żydów zabitych przez Kałmucki Korpus Kawaleryjski. O ich mogiłach nic nie
wiemy i prawdopodobnie już wiedzieć nie będziemy, ale pomnik
na Klonówce stanie się dowodem pamięci o Nich i odda Im Cześć
- pisze historyk Piotr Olszewski.
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 ramach tych akcji dokonano wielu mordów na ludności cywilnej, gwałtów, rabunków i podpaleń.
- Dziękuję grupie inicjatywnej za podjęte działania na rzecz
budowy pomnika i uczczenia pamięci tych, których dotknął tragizm wojny. Niech pomnik stanie się przesłaniem dla przyszłych
pokoleń – mówi wójt Tomasz Lato.
RED
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Pamiętajmy o bohaterach
W rocznicę mordu niemieckiego na członkach Organizacji Orła Białego, złożono kwiaty i zapalono znicze
pod pomnikiem w Dąbrowie na Białej Górze oraz na
grobie polskich patriotów na cmentarzu partyzanckim
w Kielcach.

Delegacja przed pomnikiem na zboczu Białej Góry.

W uroczystości brali udział: w imieniu wójta gminy Masłów
sekretarz Zbigniew Zagdański, radny Ryszard Filipowicz, Aniela
Cedro, sołtys Dąbrowy oraz członkowie rodzin pomordowanych.
Upamiętnianie bohaterów walk o wolność Polski to już tradycja kultywowana przez mieszkańców gminy Masłów.
Warto pamiętać, że od początku II wojny światowej w okolicach Dąbrowy, Białej Góry i Góry Wierzejskiej toczyły się walki.
Między 5 a 7 września 1939 roku walki obronne przeciwko niemieckiej 2. Dywizji Lekkiej toczyli tutaj żołnierze 154. Pułku Piechoty Wojska Polskiego pod dowództwem podpułkownika Aleksandra Idzika.
Część z poległych żołnierzy została bezimiennie pochowana
w miejscu walk. Później w tym samym miejscu gestapo rozstrzeliwało Polaków. Jedynie dwóch udało się zidentyfikować to prof. Michał Cetner i Witold Wolski, członkowie Organizacji Orła Białego.
Zginęli za działalność konspiracyjną. W latach pięćdziesiątych ich
prochy ekshumowano i pochowano na cmentarzu partyzanckim
w Kielcach.
W listopadzie 2018 roku odsłonięto pomnik na Białej Górze, który ma upamiętniać poległych tam Polaków. Z ideą budowy
pomnika wyszła Grupa Inicjatywna Utworzenia Miejsca Pamięci
Martyrologii Polaków. Projekt obelisku wykonał Henryk Dłużewski. Obelisk stanowi betonowa płyta, na której znalazła się tablica
marmurowa z wyrzeźbionym orłem.
RED

Udana akcja feryjna online ze świetlic
IX Zimowym Rajdem Śladami
Dzikich Zwierząt (edycja wirtualna) zakończyła się dwutygodniowa akcja „Ferie online
ze świetlic” prowadzona przez
Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach.
- Tegoroczne ferie postawiły wiele
wyzwań przed wszystkimi. W Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach postawiliśmy na zajęcia online
prowadzone na żywo ze świetlic z terenu
gminy Masłów – mówi Wojciech Purtak,
dyrektor „Szklanego Domu”. Każdego dnia
przez dwa tygodnie z uczestnikami zajęć
łączyły się edukatorki „Szklanego Domu”:
Wioletta Domagała, Kinga Kruk, Joanna
Kwiecień. - Program feryjnej akcji był urozmaicony, a otwarta formuła spotkań dawała
możliwość wyboru konkretnego spotkania.
Wśród uczestników byli zarówno młodzi
mieszkańcy gminy Masłów jak i goście np.
z Gdańska czy nawet z odległego Gibraltaru, którzy zainteresowani programem zajęć
zdecydowali się na dołączenie do naszej
akcji – dodaje dyrektor.
Na wszystkich czekały podróże po
krajach związanych z kultowymi bajkami: po Japonii, Nowej Zelandii i Finlandii.

To były pierwsze takie ferie w historii świetlic i „Szklanego Domu”.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie dotyczące kosmosu. Były również
warsztaty plastyczne, na których przygotowywano np. rakietę, przestrzenne drzewa,
śmieszne przytulanki ze…skarpetek czy
zaskakujące bajkowe formy z masy solnej.
Nie zabrakło oczywiście obowiązkowego
punktu każdej feryjnej akcji, czyli przygotowywania prezentów dla babć i dziadków.
Ważnym elementem akcji było mówienie
o środowisku naturalnym stąd też zajęcia
poświęcone drzewom i zwyczajom ptaków
i zwierząt.
Uczestnicy ferii zostali również zabrani na wirtualny spacer po dworku Stefana
Żeromskiego w Ciekotach, który powstał

dzięki ministerialnemu programowi „Kultura w sieci”, na realizację którego „Szklany Dom” pozyskał dofinansowanie. Mogli
również wziąć udział w zabawie związanej
z katalogiem online eksponatów z dworku.
Ferie zakończył w piątkowy poranek
IX Rajd Tropami Dzikich Zwierząt tym razem
w wersji wirtualnej. O tym jakie zwierzęta
żyją na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i w jego otulinie oraz jakie tropy
po sobie zostawiają, opowiedzieli Paulina
Kozłowska i Gabriel Czechowski, pracownicy Działu Edukacji Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, który od lat współorganizuje
rajd ze „Szklanym Domem”.
WP
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30 128,54 zł dla WOŚP
ze sztabu w „Szklanym Domu”. Dziękujemy!
Ponad 30 000 zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wynik sztabu działającego w Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. 29. Finał WOŚP odbywał się online, ale też na szlakach turystycznych gminy
Masłów. W terenie kwestowało 11 wolontariuszy.
Orkiestrowe granie
w tym roku ze względu na pandemię miało
zupełnie inny charakter.
Z racji obowiązujących
obostrzeń nie było tradycyjnych koncertów czy wydarzeń
przyciągających mnóstwo osób.
Pierwszym akcentem 29. Finału WOŚP
w sztabie w “Szklanym Domu” w Ciekotach była
aukcja online na żywo na platformie ZOOM. Prowadzili ją dla Was członkowie sztabu: Marzena
Biskupska i sztabowy szef Wojciech Purtak.
Pod młotek poszły m.in. orkiestrowe gadżety
(koszulki, kalendarze, kominy, maseczki), ale również mnóstwo fantów. Można było wylicytować
Wolontariuszom przyświecała chęć pomocy.

rzeźbę anioła od wójta Tomasza Lato, szachy od wicewójt Moniki Dolezińskiej-Włodarczyk, miody od Ryszarda Szymczucha,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz
zestawy upominków od dyrektorów i kierowników gminnych jednostek. Nabywców
znalazły m.in. czarci zestaw (swojska kiełbasa i napitek) od Czarcich Babek, zestawy
od firmy Zibis, nocleg ze śniadaniem dla
dwojga od Hotelu Przedwiośnie, czy trening
nordic walking od Kijowych Lejdis. Z aukcji
uzyskano 3 500 zł.
W dniu Finału 11 wolontariuszy
ze sztabu w „Szklanym Domu” obecnych
było w m.in. przy sklepach i kościołach.
Tegoroczną nowością było rozmieszczenie kwestujących na popularnych szlakach
spacerowych na terenie gminy Masłów.
Wolontariuszy i Kijowe Lejdis można było spotkać na spacerowych szlakach.
Podczas indywidualnych spacerów można
Od Masłowa przez Wolę Kopcową po Ciekoty.
było ich spotkać np. na czerwonym szlaku
prowadzącym na Klonówkę, w Lesie Wolskim nad zalewem Cedzyna i oczywiście wokół Ciekot i „Szklanego Domu”, na trasie
Doliną Poetów i na szlaku na Łysicę. Wolontariuszy wsparły panie

Nad sprawnym przebiegiem i rozliczeniem 29. Finału czuwała sztabowa
komisja w składzie: Marzena Biskupska, Joanna Jaros, Mateusz Fąfara
i szef sztabu Wojciech Purtak.

Pomagali mali i duzi.
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Najwięcej, bo aż 3 029, 88 zł, do swojej puszki
uzbierał Filip Obara ze szkoły w Masłowie.

Kurier Masłowski

Drugi wynik zbiórki miała Karolina Michta z 2 705,79 zł,
a trzeci Przemysław Obara z 2 603,17 zł

z grupy Kijowe Lejdis słynącej z popularyzacji prawidłowego chodzenia z kijami nordic walking. Uwagę wszystkich przyciągały ich
różowe, tiulowe spódnice przygotowane specjalnie na orkiestrowe
granie.
Wolontariusze kwestowali również przy szkole w Brzezinkach, która po raz drugi była współorganizatorem Finału. Nauczyciele i rodzice wolontariuszy przygotowali dla wszystkich wspierających orkiestrę herbatę na wynos oraz pierniczki, babeczki
i ciasteczka, które rozdawane były przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

tylko większą dbałość o bezpieczeństwo, ale też szukanie innych
możliwości dotarcia do osób, którym bliska jest idea pomagania
i wspierania Orkiestry – mówi Wojciech Purtak, szef Sztabu WOŚP
w Ciekotach. – Dziękuję naszym wspaniałym 11 wolontariuszom
za ich ogromną pracę, zaangażowanie i serce oraz wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy grać bezpiecznie i pokazać, że mimo
przeciwnościom potrafimy być razem i uzbierać ogromną sumę
pieniędzy dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy – dodaje. Kolejne orkiestrowe granie w Ciekotach już za rok! Wolontariusze chętni do kwestowania na terenie
gminy Masłów będą mogli się zgłaszać do sztabu już w listopadzie.
WP

Granie z sercem
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych włączyli się do grania z WOŚP.
Wolontariusze zarejestrowani byli w sztabie działającym przy „Echu Dnia” w Kielcach. Szkoła uczestniczyła
w WOŚP 15 raz. Do puszek 13 wolontariuszy – uczniów
szkoły wrzucono dokładnie 8282,83 zł.
Przed szkołą w Brzezinikach wolontariusze serwowali kawę, herbatę
oraz ciasteczka, pierniczki na wynos.

Nad sprawnym przebiegiem i rozliczeniem 29. Finału czuwała sztabowa komisja w składzie: Marzena Biskupska, Joanna Jaros,
Mateusz Fąfara i szef sztabu Wojciech Purtak przy wsparciu ekipy
„Szklanego Domu”.
Przez cały dzień w sztabie wolontariusze mogli się ogrzać,
wypić ciepłą herbatę, upiec kiełbaskę w ognisku, czy zjeść jagodzianki upieczone specjalnie przez Magdalenę Salwę z Czarcich
Babek.
W sztabie w Ciekotach zarejestrowanych było 11 wolontariuszy. Do ich puszek kwestarskich w czasie zbiórki w terenie zebrano
dokładnie 19 725,99 zł. Rekordzistą okazał się Filip Obara, uczeń
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, do którego
puszki wrzucono 3 029,88 zł. Wyniki kolejnych wolontariuszy były
imponujące i każdemu z nich należą się ogromne słowa uznania!
Do puszki stacjonarnej w „Szklanym Domu” zebrano 1 927,55 zł.
Ostateczna kwota zbiórki sztabu w „Szklanym Domu” to
30 128,54 zł, co oznacza, że sztab pobił rekord z poprzedniego
roku o ponad 5000 zł.
- To był finał wymagający od nas wszystkich więcej niż rok
temu. Nowa rzeczywistość spowodowana pandemią wymogła nie

Liczenie zebranych pieniędzy.
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Wirtualne świętowanie z babciami i dziadkami
Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka był zupełnie inny niż w poprzednich latach. Pandemia i obowiązujące obostrzenia sprawiły, że dzieciaki nie mogły gościć w progach placówek babć
i dziadków. W każdej z placówek przygotowano okolicznościowe programy artystyczne, które zostały udostępnione m.in. za
pośrednictwem serwisu You Tube.

Domaszowice

Masłów Pierwszy

Masłów Drugi

Wola Kopcowa

Brzezinki
Mąchocice Kapitulne

Mąchocice-Scholasteria
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Gabriela Maciejec:
Chcesz coś zrobić, po prostu zrób to!
Gabriela Maciejec z Woli Kopcowej zdobyła tytuł Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego. Jest uczennicą
II klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Ściegiennego w Kielcach. Z najpiękniejszą nastolatką rozmawiamy
o przyszłości, emocjach związanych z udziałem w konkursie piękności oraz ulubionych miejscach w gminie Masłów.

Kurier Masłowski: Niewiele 15-latek w naszym kraju może poszczycić się
tytułem miss zdobytym w prestiżowym
konkursie. Skąd pomysł, by zgłosić się do
udziału w konkursie?
Gabriela Maciejec: Rodzina i znajomi
często mówili mi, że powinnam wykorzystać swoją urodę i wziąć udział w konkursie
piękności, ja nie byłam jakoś zdecydowana, ale pewnego dnia, gdy się obudziłam
wyskoczyła mi strona internetowa konkursu Miss i stwierdziłam, że zrobię to i wyślę
swoje zgłoszenie. Po rozmowie z rodzicami wspólnie to zrobiliśmy, bardzo się stresowałam, ale nie na marne! Decyzja była
bardzo szalona, ale nie żałuję jej!
Edycja Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2020 była znacznie
inna niż te dotychczasowe ze względu
na pandemię. Czy to, że jurorzy oceniali
kandydatki online sprawiało, że stres był
mniejszy?
Wydaje mi się, że stres byłby taki sam,
gdyby wszystko odbywało się na „żywo”.
Rywalizacja i wymagania były prawie identyczne mimo tego, że wszystko było przeprowadzone online.
Po finale otrzymałaś mnóstwo gratulacji, pewnie często też od nieznajomych
osób. Który z komplementów najbardziej
Cię zaskoczył i sprawił największą radość?
Tak, to prawda dostałam wiele gratulacji, aż sama się tego nie spodziewałam!
To było bardzo miłe, podbudowało mnie
to. Uważam, że każde wypowiedziane
miłe słowo w moim kierunku było dla mnie
ważne. Nie potrafię powiedzieć kto najbardziej mnie zaskoczył. Wykorzystując
okazje chciałam jeszcze raz podziękować
każdemu za choć jedną miła wiadomość
i wsparcie, jest to naprawdę bardzo ważne
dla mnie!
Jak duże znaczenie mają dla ciebie
codzienne stylizacje?
Tak jak każda kobieta lubię pięknie
wyglądać, nawet zanim dostałam tytuł
miss zwracałam szczególna uwagę na strój.
Ubieram to co lubię i w czym dobrze się
czuję.
Czy po zdobyciu tytułu miss wymagasz od siebie więcej niż dotychczas?
Posiadanie takiego tytułu to szczególny zaszczyt, ale czy wymagam od siebie
więcej niż dotychczas? Raczej nie, staram
się być taka jak wcześniej, pozytywna, pomocna, punktualna i zawsze uśmiechnięta.

Jest wiele pięknych miejsc w gminie Masłów, które warto odwiedzić – mówi nasza miss.
Fot. Daniel Gołębiowski

Ostatnie lata to walka ze stereotypem
konkursów jako tylko i wyłącznie konkursów piękności. To również pokazywanie
pasji i zainteresowań pięknych kobiet. Od
najmłodszych lat tańczysz i występujesz na
scenie. Skąd taka taneczna pasja?
Taneczną pasją zaraziła mnie moja
starsza siostra, która od najmłodszych lat
puszczała w pokoju głośno muzykę i wymyślała układy taneczne. Dzięki temu rodzice
zauważyli, że bardzo interesuję się tańcem
i wysłali mnie na zajęcia. Gdy tańczę czuje
się jak inna osoba, tam wszystkie problemy
znikają...Mogę poczuć się swobodnie i wykazać się swoimi umiejętnościami.
Kto najbardziej wspierał Cię w przygotowaniach do konkursu?
Największe wsparcie dostałam od rodziny, która zawsze powtarzała, że mam
dążyć do swoich celów i się nie poddawać…
Jak zareagowali Twoi najbliżsi na wiadomość, że pokonałaś ogromną konkurencję i zostałaś miss?
Ten dzień był bardzo zwariowany,
wszystko działo się w pośpiechu i nikt się
nie spodziewał co wydarzy się wieczorem.
Kiedy zakończyła się gala rodzice i rodzeństwo już na mnie czekali. Gdy mnie
zobaczyli przyglądali się z niedowierzaniem, kiedy do nich to dotarło bardzo się
wzruszyli. Był to dla mnie jeden z piękniej-

szych momentów w życiu. Tyle radości, łez
szczęścia dawno nie było. W tych trudnych
chwilach i pandemii taka wiadomość była
dla mojej rodziny powodem do radości
i zapomnienia o wszystkich problemach.
Cieszę się, że moja rodzina jest ze mnie
dumna, wspierali mnie do samego końca,
a ich reakcji na mój widok z koroną na głowie NIGDY nie zapomnę.
Czy w związku z tym, że jesteś koronowaną głową możesz liczyć na taryfę
ulgową w domu (np. w sprzątaniu) albo
w szkole?
Nie ma żadnej taryfy ulgowej, nawet
mnie samej byłoby z tym źle. Uważam, że
na świecie wszyscy powinni być równo
traktowani. Nie ma tych lepszych, piękniejszych, mądrzejszych. To, że dostałam koronę nie oznacza, że mam być traktowana
lepiej niż inni.
Jakie oczekiwania wiążesz w związku
z koroną? Udział w pokazach mody, eventach?
Na pewno teraz będzie się dużo działo. Sesje zdjęciowe, pokazy mody i wiele
innych bardzo wspaniałych i ciekawych
rzeczy, z których będę czerpać dużą radość
Z modelingiem wiążesz swoją przyszłość, czy raczej widzisz się za kilka lat
w zupełnie innym miejscu niż wybieg?
Bardzo spodobał mi się modeling
i w dalszym ciągu chciałabym to robić, ale
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Jak przyznaje nasza miss z sesji zdjęciowych czerpie wiele radości.
Fot. Daniel Gołębiowski/Ania Radek Makeup

nie wiem, co dokładnie przyniesie przyszłość choć za kilka lat widzę się bardziej na studiach prawniczych niż na wybiegu.
Mieszkasz w Woli Kopcowej. Gmina Masłów słynie z pięknych widokowych tras i miejsc atrakcyjnych turystycznie. Do
którego z nich zaprosiłabyś uczestniczki konkursu miss z innych
rejonów województwa czy kraju?
Tak, mieszkam w gminie Masłów i głośno o tym mówię, ponieważ jest to piękna okolica. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia
„Szklanego Domu” w Ciekotach i znajdującego się obok dworku
Stefana Żeromskiego. Jest tu cisza, spokój, można się zrelaksować
i uciec od miejskiego życia. Jest wiele pięknych miejsc w gminie
Masłów, które warto odwiedzić. Mamy piękne widoki, lotnisko jak i
również pamiątkę z pobytu św. Jana Pawła II w formie pomnika.
W jaki sposób zachęciłabyś Twoje rówieśniczki, ale też nieco
starsze dziewczyny do udział w konkursie Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2021 i Miss Województwa Świętokrzyskiego 2021?
Dziewczyny, zapewniam was, że wszystkie jesteście piękne
i macie ogromny talent, warto jest spróbować wziąć udział w takim
konkursie. Możecie zawrzeć tam nowe znajomości, zdobyć doświadczenie, rozwinąć swoją pasję, a przede wszystkim nigdy nie będziecie
tego żałować. Totalnie się nie przejmujcie, że nie potraficie chodzić
w szpilkach, albo czy później będzie się z was ktoś śmiał.
To nie na tym to polega, chcesz coś zrobić, po prostu zrób to!
Później będziesz żałowała, że nie spróbowałaś a jest to wspaniała przygoda i jeszcze piękniejsze wspomnienie. Jeśli brakuje wam
motywacji do działania, to śmiało możecie pisać do mnie. Pozdrawiam serdecznie!
WP

Ekologiczny konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane!
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
odbyło się symboliczne wręczenie nagród dla zwycięzców ekologicznego konkursu plastycznego. Ze
względu na pandemię COVID- 19 nagrody częściowo
zostały przekazane dyrektorom poszczególnych szkół.
W 2020 roku główne nagrody w konkursie plastycznym organizowanym w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2020 rok” przypadły Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie. Uczniowie z tej placówki
zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie wiekowej 0 - IV oraz
pierwsze miejsce w starszej grupie wiekowej klas V – VIII. Podczas
wręczania nagród w Masłowie serdeczne gratulacje dla wszystkich

uczestników konkursu przekazał wójt Tomasz Lato oraz dyrektor
Marcin Gawron.
Do konkursu ze szkół z terenu naszej gminy wpłynęło łącznie
40 prac plastycznych. Pięcioosobowa komisja konkursowa wybrała sześć najlepszych, po trzy w dwóch kategoriach wiekowych. Gościem specjalnym tegorocznej komisji konkursowej była Krystyna
Nowakowska, pełniąca - do roku 2019 - funkcję dyrektora Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
W grupie klas 0 - IV - tematem konkursu były: „Cztery pory
roku z OZE”, zaś w grupie V - VIII należało wykonać pracę w formie kalendarza w tematyce nawiązującej do walki ze smogiem. Co
ważne komisja oceniała te prace, które spełniały wszystkie wymogi
regulaminu konkursu.
AK
LAUREACI
kategoria 0 – IV
1. Natalia Stąporek, klasa Ia - Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Masłowie,
2. Magdalena Winiarska, klasa IIa - Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Masłowie,
3. Nadia Stachura, klasa IV - Szkoła Podstawowa im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych.

Na szkolnym spotkaniu rowery górskie otrzymali Natalia Stąporek
oraz Adam Radek. Do Magdaleny Winiarskiej
trafił radioodtwarzacz Blaupunkt.

Kategoria V - VIII
1. Adam Radek, klasa Vb - Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Masłowie,
2. Maja Monika Piwko, klasa VII - Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii,
3. Kalina Boćkowska, klasa VI - Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
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Złote i Diamentowe Gody
w uroczystej,
ale skromnej formie
Co roku w Masłowie świętują małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą 50 i 60 lat. Ze względu na pandemię tegoroczne
spotkanie z jubilatami odbyło się w innej niż dotychczas formie, w kościele Przemienienia Pańskiego w Masłowie.
Podczas uroczystości w imieniu Prezydenta RP wójt Tomasz Lato wręczył małżonkom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji jubilatów. Liturgię sprawował ks. proboszcz Piotr Motyka,
który w homilii wygłoszonej do jubilatów porównał ich małżeństwa do Świętej
Rodziny. Wyraził wdzięczność
małżonkom za ich świadectwo
bycia razem, które powinno
służyć za wzór dla przyszłych
pokoleń. Nie zabrakło też odnowienia przez jubilatów przyrzeczeń małżeńskich. Muzycznie oprawił
mszę świętą Michał Kopeć, instruktor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”.
Drugą część uroczystości poprowadziła Joanna Radek,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie, która wraz
z wójtem Tomaszem Lato powitała gości. Wójt w swoim
wystąpieniu wyraził swój szacunek i podziw dla jubilatów,
iż mimo wielu przeciwności losu małżonkowie są razem,

wspierają się wzajemnie, przezwyciężając trudy dnia codziennego.
- Gratuluję wszystkim jubilatom i życzę kolejnych
wspaniałych rocznic w zdrowiu, szczęściu, miłości wzajemnej w otoczeniu najbliższych ludzi. Niech wasza miłość i wytrwanie będzie
przykładem dla młodego pokolenia – mówi
wójt.
W gronie jubilatów znalazło się 27 par,
które obchodziły Złote Gody, natomiast
4 pary świętowały Diamentowe Gody. Każda
z nich otrzymała medale z rąk wójta. Gratulacje oraz upominki wręczyli, Monika Dolezińska-Włodarczyk, zastępca
wójta oraz Zbigniew Zagdański, radny Powiatu Kieleckiego i sekretarz gminy Masłów. Listy gratulacyjne od biskupa
kieleckiego Jana Piotrowskiego wręczył ks. proboszcz Piotr
Motyka.
AK
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Z Dworku Żeromskich (30)

PRASA
WE DWORZE
Przedmioty drobne nadają charakter wnętrzom, najwięcej mówią o właścicielach. Uważny przybysz natychmiast
wie jakie mieszkańcy mają zamiłowania i pasje: czy lubią
kwiaty, gustują w pięknej porcelanie lub szkle, polują, grają na instrumentach, palą tytoń, dbają o porządek, czytają książki i prasę. O tym wszystkim informują bez słów
nasze domy. Domy z duszą…
Czy gość lub interesant wchodzący do dworku, gdy
mieszkali w nim państwo Żeromscy, dostrzegał na biurku
lub stoliku gazety? Z pewnością tak. Mimo, że zajęcia gospodarskie zajmowały wiele czasu – czytano tu „Gazetę
Kielecką” (o której Stefan wiele lat później dosadnie i złośliwie napisał, że „była
to nudna i jałowa piła
papierowa, wystrzygana
nożycami ze stołecznych
pił papierowych”), prenumerowano
„Kłosy”,
„Tygodnik Mód i Powieści”, a także „Przyjaciela
Dzieci”. Przypuszczam,
że Żeromscy mogli też w
latach, gdy żyła matka,
sprowadzać do dworku „Biesiadę Literacką”,
której redakcja wysyłała
przed świętami czytelniczkom w prezencie
kanwy do wyszywania.
Prawdopodobnie z takiej gotowej kanwy korzystała pani Józefa haftując obraz
według Horace Verneta „Most pod Arcole”, którego kopię
mamy w Ciekotach.
Wiedząc z „Dzienników”, jaką prasę Żeromscy czytali, po
wyposażeniu izb w meble oraz inne przedmioty użytkowe
i ozdobne, rozpoczęłam starania o uzyskanie oryginałów lub replik dawnych gazet. Zależało mi szczególnie na
tych numerach, w których były jakieś charakterystyczne,
ważne dla rodziny wiadomości, np. w „Gazecie Kieleckiej” nr 86 z 29 października 1882 roku nekrolog zmarłego kuzyna Franciszka Kuleszyńskiego (o którym Stefan
w „Dziennikach” zamieścił pełne atencji zdania), zakamuflowana odpowiedź redakcji skierowana do „P.S.Ż.” (Pana
Stefana Żeromskiego) w związku z nadesłaną przez młodzieńca korespondencją na temat znakomitego polonisty
profesora Antoniego Gustawa Bema („Gazeta Kielecka”
nr 98 z 10 grudnia 1882 roku) lub informacja o balu dobroczynnym, z którego dochód przeznaczono na finansowe wsparcie uczniów Gimnazjum Kieleckiego (wśród
otrzymujących zapomogę znalazł się trzynastoletni Stefan Żeromski – „Gazeta Kielecka” nr 21 z 1877 roku).
Poszukiwania wymienionych numerów „Gazety Kielec-

kiej” na aukcjach antykwarycznych i giełdach staroci okazały się nieskuteczne. Postanowiłam więc zrobić dobre,
na odpowiednim papierze reprinty owych gazet. Pomógł
mi w tym kolega – Żeromszczak Jerzy Daniel – profesjonalista w dziedzinie prasoznawstwa i edytorstwa. Wydrukowane indywidualnie gazety przywiozłam do dworku
w 2015 roku i umiesiłam na biurku pana Wincentego, na
etażerce w pokoju Stefana i w bibliotecznej szafie pani
Żeromskiej.
Dalsze starania były nieco trudniejsze. Chodziło bowiem o odnalezienie odpowiednich numerów czasopism
warszawskich jak „Przyjaciel Dzieci” nr 32 z 1882 roku,
w którym publikowany
był wiersz Żeromskiego
zatytułowany „Piosnka
rolnika” i „Tygodnik Mód
i Powieści” nr 27 z 1882
roku, gdzie pomieszczono wiersz Michała Lermontowa „Pragnienie”
w tłumaczeniu osiemnastolatka z Ciekot (uwaga: jest to jedyny przekład tego nastrojowego
utworu zamieszczany
do dziś w antologiach
poezji). I tu w poszukiwaniach pomocą służyła
kompetentna, a zarazem bliska memu sercu bibliotekarka z Politechniki Świętokrzyskiej Agnieszka
Tumiłowicz, która sobie znanymi sposobami dotarła do
interesujących mnie gazet. Retusze uczytelniające wykonał Jerzy Zapała a reprinty sam Radosław Nowakowski
– znany mistrz unikatowych książek artystycznych. „Tygodnik Mód i Powieści” prezentujemy od 2017 roku w pokoju gościnnym, a „Przyjaciela Dzieci” na etażerce w izbie
Stefana.
Warte odnotowania jest to, że w 2018 roku oprowadzający po dworku Marta Piasecka-Sobieraj i Paweł Milewicz – ówcześni pracownicy Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”, widząc moje starania, zainteresowali się
tematem prasy u państwa Żeromskich i wyszukali, a następnie ufundowali egzemplarz dziewiętnastowiecznych
„Kłosów”. Po zabiegach konserwatorskich umieściliśmy
ten cenny eksponat w widocznym miejscu za szybą bibliotecznej szafy w pokoju matki.
Tak więc najważniejsze obiekty z tej dziedziny już mamy.
Budzą zaciekawienie zwiedzających i właściwie charakteryzują dom rodzinny przyszłego pisarza.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Śpiewająco wygrywają wiele konkursów.
Oto nasze wokalne talenty!
Początek roku okazał się szczęśliwy dla utalentowanych młodych wokalistek z terenu gminy Masłów. Po nagrody
sięgnęły Michalina Cedro z Dąbrowy, Michalina Perlak i Zuzanna Chrabąszcz z Mąchocic-Scholasterii.

Michalina Cedro
O utalentowanej mieszkance Dąbrowy piszemy
regularnie. Jej ostatnie sukcesy to wygrane w kilku konkursach kolęd i pastorałek,
które odbywały się w formie
online. Co ciekawe w konkursach online brało czasem udział ponad 500 osób!
W ostatnich tygodniach do
bogatego CV dziewczynka
wpisała: I miejsce - VI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Kalwaria Pacławska, I miejsce - XIX Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Nowy Targ,
I miejsce Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „GLORIA” Kielce,
wyróżnienie - XXVII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Pasją Michasi są również
skrzypce, stąd też i udział w konkursach skrzypcowych i oczywiście
nagrody: II miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Jak
Wieniawski” Lublin, I miejsce Wojewódzki Konkurs Uczniów Klas
Instrumentów Smyczkowych Szkół Muzycznych I Stopnia Kielce.
Michalina ma dziewięć lat, jest uczennicą III klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach w klasie skrzypiec. Michasia swoją wokalną pasję
rozwija od 2017r w Studio Piosenki „SAMI” Samueli Modzelewskiej w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. Należy również
do zespołu MY 5 prowadzonego przez Przemysława Sękowskiego
z MDK Kielce.
Jest laureatką wielu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oto kilka z nich: I miejsce Festiwal Internazionale Delle Arti „MAGIA ITALIANA” w Rimini, Srebrna Jodła
(II miejsce) na 46 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Kielcach, I miejsce XXI na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”
Warszawa, I miejsce XXIII Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko, I miejsce i Grand Prix Publiczności w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Angielskiej NO.1 HITS w Grójcu,
II miejsce Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka” Warszawa, II miejsce V Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rosiewicza „Kima” w Krakowie oraz zaproszenie do udziału w koncercie „Wspólnota Serc”.
Michasia śpiewała w Filharmonii Krakowskiej z towarzyszeniem
Orkiestry i Chóru PASSIONNET pod dyrekcją Janusza Wierzgacza,
II miejsce IV Ogólnopolski Festiwal „ Na Polską Nutę” Rzeszów
Michalina od trzech miesięcy uczy się gry na pianinie pod
okiem Damiana Kozieła, instruktora Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach. Jej marzeniem jest praca w filharmonii.
Zuzanna Chrabąszcz
Kilka tygodni temu zajęła pierwsze miejsce w II Powiatowym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 2021 w Łopusznie. Jest uczennicą
II klasy III LO im. C. K. Norwida w Kielcach. - Swoją przygodę ze
śpiewaniem zaczęłam dość przypadkowo, będąc w 2 klasie SP
w Mąchocicach - Scholasterii, moja ówczesna wychowawczyni
pani Ewa Staszewska wybrała mnie do zaśpiewania piosenki na

akademii szkolnej z okazji
Dnia Taty pt: „Co powie tata”
- Natalii Kukulskiej – opowiada nasza wokalistka. - Po
tym występie dołączyłam do
zespołu „Czerwone Jagody”
który prowadzą panie Ewa
Staszewska i Jadwiga Pedrycz. Braliśmy udział w różnych konkursach , gminnych
uroczystościach, rocznicach
dotyczących patrona naszej
szkoły. Zawsze miło wspominam czas spędzony w szkole i Czerwonych Jagodach – zaznacza.
To właśnie ze szkolnym zespołem zaczęła osiągać pierwsze sukcesy. - W 2019 roku trafiłam do Młodzieżowego Domu Kultury
w Kielcach na zajęcia wokalne. Opiekę nad moim głosem sprawuje pani Marzena Trzebińska – mówi Zuzia.
Wśród swoich sukcesów wymienia: III miejsce w III Regionalnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej 2012, II miejsce w Dziecięcej Estradzie Folkloru 2017, I miejsce w Dziecięcej Estradzie
Folkloru 2019, I miejsce w IV Konkursie Piosenki Turystycznej
2019, I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej 2019, III miejsce w IV Przeglądzie Pieśni
Patriotycznych 2019, III miejsce w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
„Żołnierska Nuta” 2019
I miejsce w II Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
2021 oraz nominację do 46. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2019.
Michalina Perlak
Kilka tygodni temu
zdobyła pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej
w konkursie „Pasje i Talenty
2021” organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury
w Kielcach Konkurs – Złota
Półnuta. Jest uczennicą Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.
Od III klasy uczęszcza
na zajęcia wokalne do Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach.
Poza zainteresowaniami wokalnymi lubi także udzielać się w sztuce poprzez rysowanie oraz malowanie szkiców i obrazów. Udziela
się także w scholi parafialnej. Obecnie przygotowuje się do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „Your Song”.
Na swoim koncie ma udział w wielu konkursach i co ważne
nagrody. O to niektóre z nich: Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach Konkurs „Pasje i Talenty 2019” – wyróżnienie specjalne
(styczeń 2019), Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych
– trzecie miejsce z zespołem „Czerwone Jagody” oraz pierwsze
miejsce w występie solowym (marzec 2019), Konkurs Piosenki
Turystycznej w Ciekotach - pierwsze miejsce w swojej kategorii
wiekowej (maj 2019), Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach Kon-
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kurs „Pasje i Talenty 2020” – pierwsze miejsce w swojej kategorii
wiekowej – Złota Półnuta (styczeń 2020), udział w konkursie wokalnym podczas zimowiska w miejscowości Ząb –Trzecie miejsce
(luty 2020), koncert kolęd i pastorałek w Galerii Echo (luty 2020),
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach Konkurs „Pasje i Talenty
2021” – pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej – Złota Półnuta (styczeń 2021).

Talent wokalny łączy z plastyczną pasją, czego dała dowód
uczestnicząc w konkursach plastycznych organizowanych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Masłowie oraz w projekcie „Kim
był Władysław Malecki?” realizowanym przez Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach w wyniku, którego powstał
imponujący mural w centrum Masłowa.

Orszak Trzech Króli w symbolicznej formie
Ze względów epidemiologicznych Orszaki Trzech
Króli, które odbyły się w parafiach gminy Masłów miały charakter symboliczny.

W Brzezinkach organizatorem orszaku była parafia NMP Królowej Świata. Mini Orszak Trzech Króli przeszedł skróconą trasą
sprzed domu państwa Jarosów do kościoła, gdzie odbyło się kolędowanie z Brzeziniankami oraz msza święta. Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” przekazało uczestnikom spotkania korony, śpiewniki, naklejki i gazetki misyjne otrzymane dzięki współpracy z Fundacją Orszak Trzech Króli.
W parafii św. Jacaka Odrowąża w Leszczynach uroczysta
liturgia została poprzedzona wejściem Trzech Króli. Wierni przy
wejściu do kościoła otrzymali papierowe korony oraz śpiewniki.
Po mszy odbyło się kolędowanie połączone z elementem pokłonu
Królów przed Szopką Bożonarodzeniową.
W Domaszowicach parafianie przeszli sprzed krzyża misyjnego na placu kościelnym do kościoła. Królowie przynieśli dary
Dzieciątku Jezus. Ze względu na pandemię Orszak odbył się tylko na placu. Monarchom towarzyszyły dzieci przebrane m.in. za
aniołki.
W Wiśniówce orszakowe wydarzenie miało charakter symboliczny. Nie było przejścia orszaku, podczas mszy świętej do kościoła przybyli Trzej Królowie.

Domaszowice

Brzezinianki kolędowały w swojej parafii.

Leszczyny

Wiśniówka

Brzezinki
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Ostatnia droga
księdza kanonika Józefa Żółtaka
25 stycznia w południe pożegnaliśmy księdza kanonika Józefa Żółtaka, wieloletniego proboszcza parafii
NMP Królowej Świata w Brzezinkach. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się w kościele pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia NMP, w Busku – Zdroju.

i cierpliwego spowiednika, który do końca swojego pobytu w parafii Brzezinki służył wiernym. – Człowiek do końca swoich dni
młody duchem, żywo interesujący się życiem parafii – tak o księdzu Żółtaku mówił proboszcz buskiej parafii - Tadeusz Szlachta.
Podziękował zmarłemu za pomoc i życzliwość, za wszystkie msze
święte, jakie tam odprawił, za wsparcie miejscowego hospicjum.
W ostatniej drodze towarzyszyli mu wierni z parafii Brzezinki, księ-

Odszedł kapłan, człowiek, który całe swoje życie służył Bogu
i ludziom - tak w ciepłych słowach kapłana żegnał biskup Andrzej
Kaleta. Wójt Tomasz Lato w mowie pożegnalnej podziękował księdzu Żółtakowi za wsparcie samorządu i okazaną pomoc, za współpracę, współorganizację uroczystości państwowych, obrzędowych
i patriotycznych, za pomoc chorym i potrzebującym, za wsparcie
udzielone grupie abstynenckiej. Genowefa Jaros, była dyrektor SP
w Brzezinkach, mówiła o nim, jako dobrym gospodarzu, podziękowała za trud i pracę, jaką włożył w budowę kościoła, plebani
oraz kaplicy na cmentarzu i rozszerzenie terenu cmentarza. Ksiądz
proboszcz Zbigniew Kądziela wspominał zmarłego, jako gorliwego

Ksiądz Józef Żółtak
urodził się w 1932
roku w Busku - Zdroju, święcenia przyjął w 1958 r. Od 12
kwietnia 1971 do
2007 r. był proboszczem parafii w Brzezinkach,
następnie
aż do 2018 r. wspierał
proboszcza oraz wiernych, jako rezydent.
Służył parafii przez 47 lat, dzięki niemu w Brzezinkach
powstał kościół murowany. Zadbał, aby w 1987 r. Ojciec
Święty, Jan Paweł poświęcił Kamień Węgielny pod budowę świątyni. Był inicjatorem budowy plebani oraz kaplicy
na cmentarzu, którego obszar dzięki staraniom księdza
Żółtaka został powiększony.

Mszę świętą nad trumną księdza kanonika odprawił biskup Andrzej Kaleta.

Mowę pogrzebową wygłosił wójt Tomasz Lato.

Żywo interesował się losami parafian, opiekował się potrzebującymi: wspierał grupę abstynencką spotykającą się
w Mąchocicach- Scholasterii, służył gościom Margaretki Świętokrzyskiej, odprawiając dla nich w pensjonacie
msze święte.
Przez cały okres pełnienia funkcji proboszcza i rezydenta
współpracował i wspierał działania samorządu. Mieszkając już w Busku - Zdroju niejednokrotnie kontaktował
się z mieszkańcami parafii oraz przedstawicielami władz
gminnych.
Zmarł 22 stycznia 2021 r. w Busku - Zdroju.
Ks. Józef Żółtak spoczął na cmentarzu w Busku Zdroju.
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ża z dekanatu masłowskiego, ksiądz Piotr Motyka z dziekanem
Lucjanem Skolikiem, ksiądz Marian Janik pochodzący z Masłowa
oraz wielu innych kapłanów. Obecni byli przedstawiciele samorządu, radny Wojciech Haba, sołtysi: Stanisław Białowąs, Roman Kołomański, Mirosław Piwko, Zbigniew Długosz, dyrektor SP w Brzezinkach, delegacje z OSP: Brzezinki i Ciekoty oraz z kół gospodyń
wiejskich Barczanki, Brzezinianki, Żeromszczanki i z Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty.
Ksiądz Józef Żółtak odszedł w wieku 89 lat, z czego 63 lata
poświęcił kapłaństwu, Bogu i ludziom. Przez 36 lat był proboszczem w parafii NMP Królowej Świata w Brzezinkach, potem przez
11 lat służył wiernym i wspierał proboszcza, jako rezydent. Gromadził wiernych przed ołtarzem, wskazywał drogę do Boga, dotykał
sumień ludzkich, udzielał sakramentów, zmarłych parafian odprowadzał na miejsce wiecznego spoczynku. Zostanie w pamięci
wiernych, jako kapłan gorącej wiary. Skromny, życzliwy, pracowity człowiek.
AK

W uroczystościach wzięły udział delegacje zespołów z terenu parafii
Brzezinki.

Samorządowa delegacja z gminy Masłów.

Kondukt otwierali druhowie z gminy Masłów.

Zostań Najlepszym Czytelnikiem 2021 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie ogłasza
konkurs na „Najlepszego Czytelnika roku 2021”. Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników naszej
biblioteki.
Celami konkursu są: promocja czytelnictwa, podnoszenie
kultury czytelniczej, zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców
gminy Masłów do korzystania ze zbiorów biblioteki publicznej.
Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników naszej biblioteki. Uczestnikami konkursu są wszyscy czytelnicy należący
do: Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, Filii Bibliotecznej
w Wiśniówce i Filii Bibliotecznej w Mąchocicach Kapitulnych. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien
zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Ocenie konkursowej podlegają:
aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest
liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek
przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki. Komisja konkursowa wyłoni Najlepszego Czytelnika roku 2021 w trzech
kategoriach: Najlepszy Czytelnik - dziecko do lat 10, Najlepszy

Lubisz wypożyczać i czytać książki? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Czytelnik - dzieci i młodzież w wieku 11-18 lat, Najlepszy Czytelnik - osoba dorosła. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lutym
2022 r. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez
organizatora. Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Biblioteki i na stronie internetowej www.bibliotekamaslow.pl.
RED
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Po co nam pamięć o niemieckich zbrodniach,
po co pomniki ich ofiar?
Latem 2019 roku w piękne słoneczne popołudnie siedziałem z moją 94-letnią
mamą na ławce przed domem w Ćmielowie. Wspominała koszmar wojny, aresztowania ojca, brata i szwagra, wszechobecny
strach i biedę, kiedy to z licznej rodziny zostały tylko trzy same kobiety z maleńką Lusią,
jako jedyną pociechą. Gdyby nie zaradność
babci i jej bardzo niebezpieczne handlowe
wyjazdy do Warszawy, pewnie by im przyszło przymierać z głodu. Mimo tragicznego
położenia angażowały się w konspirację.
Często była potrzeba rozprowadzenia nielegalnej prasy, ulotek czy dostarczenia do
partyzantów meldunków. Niejednokrotnie
w obszernym domu z niewielką restauracją,
nocowali partyzanci Armii Krajowej czy Ludowej i od tego kto był pierwszy zależało,
czy spali w pokojach czy na strychu. Stałą
kwaterę miał tu kuzyn Konrad Suwalski ps.
Mruk, dowódca oddziału AK Barwy Białe,
którego chcieli zlikwidować tak Niemcy jak
i komuniści, a tym ostatnim udało się to dopiero po wojnie.
Synu jesteś wielkim szczęściarzem
bo nie przeżyłeś wojny i nie wiesz co ona
znaczy… powiedziała mama na koniec
swoich wspomnień. Kiedy piszę te słowa
na świat przychodzi 4 pokolenie Polaków,
których nie dotknął tragizm wojny, a pierwsze z nich osiągnęło wiek, który określamy
jako starość. W naszej historii jest to wręcz
niespotykane. Tak jestem szczęściarzem,
który definiuje je bardziej jako duchowe niż
materialne. Wykonywałem zawód nauczyciela. Może nie przynosił on zysków, ale
dawał dużo radości i wolego czasu, dzięki
czemu zrealizowałem marzenie życia, bo
zwiedziłem sporo świata. A wszystko, że
niezależnie ode mnie, przyszło mi żyć w
czasach pokoju, co całym pokoleniom Polaków nie było dane. I stąd wynika mój, czy
nas wszystkich sukces, a stąd i obowiązek
pamięci o Tych, których dotknął tragizm
wojny i nie mogli tak jak my w normalnych,
pokojowych warunkach pracować, bogacić się, zakładać rodziny, podróżować,
chodzić do Kościoła czy na koniec umierać
i być pochowanym w godny człowiekowi
sposób.
Wojny nie przeżyłem, ale cały czas
tkwi ona we mnie poprzez wspomnienia najbliższych, którzy jej doświadczyli.
Urodzony 8 lat po wojnie czułem się jej
dzieckiem i czuję do dzisiaj. Ojciec mój
Antoni jako numer 37861 był więźniem KL
Auschwitz. Mieszkał w bloku 12 A razem z
rektorem Seminarium Duchownego w Kielcach ks. Józefem Pawłowskim, który, znając
świetnie niemiecki, pisał mu listy do rodziców. Ksiądz zginął później w KL Dachau,

a Jan Paweł II w 1999 roku beatyfikował go
wśród 108 męczenników II wojny światowej. Później ojciec został wywieziony do
KL Mauthausen i początkowo jako numer
11673 pracował w kamieniołomach, a potem jako ślusarz w zakładach Steyr w Linzu.
Wyzwolili go Amerykanie 5 maja 1945 roku
o godz. 11, a do Polski wrócił w jednym
z pierwszych transportów. Trauma obozowa towarzyszyła mu do końca życia. Drapał się przez sen, to pamiątka po wszach
i brudzie. Chleba i opału w domu zawsze
było w nadmiarze, to pamiątka po głodzie
i zimnie. Wuj Stefan, brat mamy, numer
obozowy 37864, z KL Auschwitz trafił do
KL Buchenwald w Niemczech. Szczupły,
niewysoki, typowy inteligent, który w realiach obozowych miał niewielkie szanse,
przeżył dzięki pracy w stolarni i wsparciu
rodaków. W obozie nauczył się francuskiego i niemieckiego, uczestniczył w tajnych
wykładach na poziomie uniwersyteckim.
Nazwiska profesorów i tematy wykładów
miał udokumentowane w indeksie zrobionym z … worków po cemencie. Dziadek
Jan, ojciec mamy, w chwili aresztowania
miał 54 lata i z racji wieku był nieprzydatny
gospodarce Niemiec. Jednak jako numerowi 37863 Niemcy pozwolili mu żyć w KL
Auschwitz jeszcze przez cztery miesiące,
ponieważ był szewcem. Wuj Józef, inżynier
górnictwa, z Auschwitz jako numer 37866
trafił do KL Mauthausen-Gusen w Austrii.
Tu jak na ironię swego zawodu, pracował
po kilkanaście godzin w kopalni kamienia,
ponad ludzką wytrzymałość. Nigdy już nie
zobaczył swojej córeczki, którą widział po
raz ostatni gdy miała trzy tygodnie.
Złożony los sprawił, że od zachodu
graniczymy nie z Włochami czy Francuzami tylko z Niemcami. Z sąsiadami nie koniecznie trzeba się lubić, ale trzeba z nimi
żyć w zgodzie, bo ma się ich na całe życie,
tą mądrą babciną radę pamiętam do dzisiaj.
To z Niemiec i przez Niemcy docierała do
nas przez setki lat cywilizacja zachodu, bez
której nasza przynależność do Unii Europejskiej stałaby dziś pod znakiem zapytania. Aż
do upadku I Rzeczypospolitej w 1795 roku
granica zachodnia była w głównej mierze
terenem pokojowego współistnienia, a nie
konfliktu. Współżycie to przynosiło nam
z Niemiec wzorce organizacyjne państwa,
zakładania miast i samorządów, a będąc
na skraju zyskiwaliśmy na pewno więcej.
Później przyszły czasy rozbiorów, konflikty narodowe i prześladowania Polaków.
Ale była też w zaborze pruskim pierwsza
na ziemiach polskich nowoczesna administracja, uwłaszczenie chłopów i wzięcie
ich pod opiekę państwa. Było uprzemysło-

wienie, budowa dróg i kolei, rozwój oświaty ludowej, a wszystko to plasowało zabór
pruski jako najbardziej rozwinięty.
Aż przyszedł rok 1933 i na arenie pojawił się Hitler, a najbardziej twórczy naród
w Europie w zdecydowanej, przytłaczającej
części uległ jego fascynacji i wizji. Niemcy
wiedzieli, a nie reagowali gdy powstawały
obozy koncentracyjne, gdy znoszono wolność prasy, zgromadzeń i korespondencji,
gdy wprowadzano ustawy antyżydowskie.
Byli za to szczęśliwi gdy przejmowali za
grosze na aukcjach żydowskie mienie i nie
mieli już ich konkurencyjności w bankowości, przemyśle i handlu. Z radością wsiadali
do Volkswagenów, samochodów dla ludu,
i pędzili autostradami wybudowanymi przez
organizację Todta. Cieszyli się z nowych,
tanich mieszkań i wciąż rosnących zarobków. Poziom życia, nazistowska ideologia
i wrodzona dyscyplina określiła ich świadomość i opozycji przeciw Hitlerowi w 70-milionowym społeczeństwie prawie nie było.
Było za to powszechne poparcie i upajanie
się zwycięstwami w Polsce i Europie. W orbitę swych zbrodniczych działań wciągnęli
i zmusili do nich całe narody, od Kałmuków
znad nadwołżańskich stepów po Walonów
i Flamandów znad Kanału La Manche i to
Niemcy byli odpowiedzialni za ich czyny.
O piekle jakie zgotowali podbitym
narodom, szczególnie na Wschodzie, wiedzieli na pewno, ale nie reagowali. Przecież
tak miało być, tak było wygodnie, i tak zakładał ich ukochany Führer, a po Żydach
to my Polacy mieliśmy być unicestwieni,
aby dać Lebensraum, przestrzeń życiową,
dla Herrenvolku, rasy panów, jak z butą
mówili o sobie Niemcy. I w imię realizacji
tych założeń dymiły kominy KL Auschwitz,
Treblinki, Bełżca i Sobiboru, organizowano
egzekucje i pacyfikacje wsi, a zbrodni tych
dokonywali przeciętni Niemcy, mieszkańcy Hamburga, chłopi z bawarskich wsi czy
hutnicy z Zagłębia Ruhry. A z czasem dla
wielu z nich zabijanie stawało się przyjemnością i wcale nie wynikało z konieczności
wykonywania rozkazów.
To z ich ręki już w pierwszych dniach
września 1939 roku zginął w Masłowie na
Oboźnej Drodze kilkunastoletni Staszek
Kmiecik. Całą jego winą było to, że z ciekawością chłopca przyglądał się wkraczającym do wsi oddziałom niemieckim. Kilka
lat później to z rąk podporządkowanym
Niemcom Kałmuków, zginęła z ojcem
i dwojgiem rodzeństwa, jego rówieśniczka
Stasia Nowakowska. Swoje tragiczne dni
miała Wola Kopcowa, gdy aresztowano
w maju 1943 roku, a później zamordowano, kilkunastu jej mieszkańców. Aby
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jeszcze bardziej sterroryzować niepokorną wieś, w styczniu 1944 roku dokonano
powtórnej pacyfikacji i zabito na miejscu
cztery osoby. Jeżeli nawet za tymi zbrodniami stała zdrada czy donosicielstwo, to
nie byłoby jej gdyby nie Niemcy i wojna,
bo nieludzkie warunki pozbawiają nas często człowieczeństwa. Chcesz zobaczyć co
warci są ludzie wywołaj wojnę. My ludzie
mamy dzięki ewolucji coś z ssaka i gada.
Mechanizmy tego pierwszego to nasze
cechy pozytywne, które uzewnętrzniamy
w normalnych warunkach, natomiast każda wojna uruchamia te drugie. Pokazuje
przyjemność zabijania, zadawania bólu,
zdrady i zaborczości. Trzeba tylko tą naszą
gadzią osobowość uruchomić, i skutecznie
zrobili to Niemcy.
Czas płynie nieubłaganie, odchodzą
ostatni świadkowie tamtych tragicznych lat.
W przeróżny sposób przekazują nam oni
obowiązek pamięci, abyśmy kiedyś uczynili to w posłaniu do następnych pokoleń.
Czasem mam wrażenie, że ofiary niemieckich zbrodni wręcz krzyczą, domagając się
pamięci o nich. Przecież życie ludzkie jest
podstawowe, a wszystko inne jest jego pochodną. Wiem, że z czasem pamięć ludzka ulegnie zatarciu, ale pozostaną książki,
dokumenty, filmy, groby, no i pomniki.
Od dawna ludzie stawiali je w przestrzeni publicznej, bowiem honorowały one
ważne dla nich postacie czy wydarzenia,
utwierdzały przekonanie o ich wartości.
A to wszystko w skali narodu budowało
i buduje jego tożsamość, a dla środowisk
lokalnych jest przyczynkiem do dalszych
badań i zainteresowań historią swojej małej Ojczyzny. Dzisiejsze zmiany zachodzą
niezmiernie szybko i obecny świat wnuków
nijak się ma do świata ich dziadków, a to
wymaga tworzenia miejsc pamięci, a w zasadzie miejsc upamiętnienia.
Sprawą oczywistą jest to, abyśmy pamiętali o ofiarach zbrodni niemieckich i oddali im cześć. Jednocześnie jestem przekonany, że nie możemy być zakładnikami historii
i nasz dzisiejszy obraz Niemiec postrzegać
przez pryzmat wojny. Na tym nie da się zbudować dobrosąsiedzkich relacji. Nie możemy być zakładnikami cierpień wojennych
naszych ojców czy dziadów, a wręcz stoję
na stanowisku, że naszym obowiązkiem jest
działać na rzecz eliminacji tych uprzedzeń.
Uważam, że dobre stosunki Polski z Niemcami gwarantują obecnie i na przyszłość,
pomyślny rozwój naszego kraju. Obserwując
zawirowania dzisiejszego świata, jestem również przekonany, że każdy naród jest w stanie
wyhodować sobie mniejszego lub większego
Führera, ale naszą powinnością jest zapobiec
temu. Bo jak zatracimy pamięć o tragedii
II wojny światowej, to tak jakbyśmy uznali, że
nic się nie stało i niczego nas to nie nauczyło,
a to wszystko w takiej czy innej formie, może
się jeszcze powtórzyć.
Dzisiejsze Niemcy, które znam całkiem nieźle i do których mam duży sza-

cunek, starają się swoje czasy Hitlera
postrzegać jako dzieło nazistów i w rozlicznych debatach ustawicznie to budują
i podkreślają. Z przyrodzoną sobie dokładnością i skrupulatnością zbierają dokumenty w Międzynarodowym Centrum Badań
Nazistowskich Prześladowań w Arolsen
w Hesji, Bundestag inicjuje budowę miejsca pamięci dedykowany polskim ofiarom
II wojny światowej i okupacji narodowosocjalistycznej Polski, a w Wannsee, gdzie
dokonano ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, organizuje się dla polskich
nauczycieli spotkania informacyjne. Tragedia II wojny ma być utrwalona i przekazana światu jako spuścizna nazistów, a nie
narodu niemieckiego, co znosi z niego odpowiedzialność. I do tego skutecznie zmierzają dzisiejsze Niemcy, wykorzystując
swój potencjał gospodarczy i intelektualny.
Z żoną od kilkunastu lat jeździmy latem rowerami wzdłuż niemieckich rzek,
przez setki miast i wsi. Prawie we wszystkich
są pomniki żołnierzy poległych w czasie
I i II wojny światowej. Te pierwsze stawiano
w okresie międzywojennym, wyszczególniając obok nazwiska miejsce i datę śmierci.
Pomniki poległych żołnierzy II wojny zaczęto stawiać w byłej RFN w latach pięćdziesiątych. Z niemiecką skrupulatnością umieszczano datę urodzenia, czas i miejsce śmierci
i tu znalazłem nawet poległych na Ziemi
Świętokrzyskiej. Dominują jednak zabici w
byłym Związku Radzieckim. W części komunistycznej Niemiec, czyli w byłym NRD,
pomników takich nie wolno było budować.
Dopiero od zjednoczenia Niemiec nastąpił
ich wysyp, ale na darmo szukać daty i miejsca śmierci, tylko w układzie alfabetycznym
same nazwiska, i jakże często powtarzające
się. Przeciętny, nie znający historii zainteresowany pomyśli, że wszyscy oni zginęli na

niemieckiej ziemi, w jej obronie, co było
bohaterską powinnością żołnierza. A przecież każdy z nich spełnił jakąś rolę w mechanizmie zabijania i za tymi nazwiskami
stoi często tragedia Leningradu, Stalingradu,
Michniowa, KL Dachau, KL Mauthausen,
rodziny Nowakowskich czy mojej. Z pełną
odpowiedzialnością powiem więcej, prawie
każdy Niemiec czy to cywil czy wojskowy,
był trybem w maszynie zabijania i to my Polacy powinniśmy im i światu ustawicznie to
przypominać. Mówienie o tym posuwa nas
jako ludzkość do przodu, a w samej edukacji o Zagładzie ważne jest pokazywanie nie
tylko masowej śmierci, ale też konkretnej
ofiary i jej wcześniejszego życia. To ją bardziej nam przybliża i uczłowiecza.
Jeszcze raz powtórzę: Ofiary niemieckiego barbarzyństwa do nas krzyczą.
One domagają się pamięci!!!. A pamięć jest
wyrazem człowieczeństwa i dowodem naszej cywilizacji.
I tu należy się wdzięczność Panu
Wójtowi Tomaszowi Lato i Radnym Gminy Masłów za przyjęcie uchwały w sprawie
budowy pomnika ofiar zbrodni niemieckiej,
popełnionej rękami Kałmuckiego Korpusu
Kawalerii. Inicjatywę budowy podjęła Grupa z p. Lucyną Zgrzebnicką jako przewodniczącą i z członkami: p. Januszem Obarą,
p. Ryszardem Nowakowskim i Piotrem Olszewskim. Dziękujemy!!!
Na koniec przytoczę słowa Ojca
Świętego Franciszka: Historia jest tym,
czym była, a nie tym, czym chcielibyśmy,
żeby była.
dr Piotr Olszewski
P. S. Niniejszy tekst jest wyłącznie wyrazem
poglądów autora i został napisany Ku Pamięci 27 stycznia b.r. w Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
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Promocyjne wideo MSS Klonówka Masłów
wśród najlepszych w kraju!
Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdobył klub sportowy MSS Klonówka Masłów.
Konkurs ,,Chcesz od ARiMR zdobyć
nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub
sportowy!” był skierowany do piłkarskich
klubów sportowych z terenów wiejskich.
Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut,
obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening,
sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien
zawierać informacje o związku danego
klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu
udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.
W siedzibie ARiMR komisja konkursowa obejrzała i oceniła nadesłane w konkursie filmiki przedstawiające sportowe
zmagania dziecięcych i młodzieżowych
klubów piłkarskich działających na terenach wiejskich w całej Polsce. Oceniano nawiązanie prac do tematu konkursu,

Nagrody odebrali prezes Łukasz Porębski
i trener Karol Janicki.

jakość nagrania, technikę wykonania
i oczywiście kreatywność. Wyróżnionych
zostało 20 filmów. Wideo prezentujące
młodych sportowców z gminy Masłów
znalazło się w gronie najlepszych i ostatecznie zajęło trzecie miejsce!
W filmie, który możemy zobaczyć
w serwisie You Yube wpisując „MSS Klonówka Masłów – wersja pełna – Studio
Flash 2020” znajdziecie wszystko to, co
w sporcie najważniejsze. Pasję, determinację, ciężką pracę i radość. O klubie
opowiadają Łukasz Porębski, prezes MSS
Klonówka Masłów, Karol Janicki, trener
seniorów, rocznika 2009 i młodsi, koordynator oraz zawodnik Kacper Kałuża.
Wręczenie nagród odbyło się jesienią
w centrali ARMiR, ale drużyna o swoim
sukcesie poinformowała kilka tygodni
temu publikując nagrodzony film. Za jego
realizacją stoi Studio Flash Kielce.
RED

Kielecki Klub Bokserski RUSHH
zaprasza na treningi
Sekcja bokserska Kieleckiego Klubu Bokserskiego RUSHH Kielce w Mąchocicach- Scholasterii działa już, z małymi
przerwami, od ponad 12 lat.
W trakcie działania sekcji w gminie
Masłów wyrośli znani w kraju zawodnicy:
Tomasz i Sebastian Karyś, Damian i Adrian
Radlica, Dawid Łakomiec, Łukasz Wiktór,
Maciej Majcherczyk, Krystian Olejarczyk,
a ostatnio Oskar Kołomański. Wszyscy

z wymienionych to Mistrzowie Polski w
różnych kategoriach wiekowych, wielokrotni medaliści najważniejszych imprez
krajowych, jak również z powodzeniem
startujący poza granicami kraju.
Ostatnio do ciekawie zapowiadają-

Treningi odbywają się w hali w Mąchocicach-Scholasterii,
codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 15.30.

cych się zawodników klubu, trenujących
w Mąchocicach Scholasterii należy Oskar
Kołomański, który ma już w swoim dorobku tytuł Wicemistrza Polski, jak również
inne cenne zwycięstwa w kraju i nad zawodnikami z zagranicy. W Mąchocicach-

W gronie wychowanków klubu Rushh są wielokrotni medaliści
najważniejszych imprez krajowych, jak również z powodzeniem
startujący poza granicami kraju.

31

Kurier Masłowski
Scholasterii uczęszcza na treningi spora
grupa dzieci i młodzieży w różnym wieku.
Jest tam klimat dla sportu i młodzi adepci
mogą trenować w hali przy szkole, a trenują
codziennie i bardzo uczciwie.
- Pragniemy poinformować, iż w Szkole Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii tworzymy nowe grupy i zapraszamy na

treningi. W zajęciach mogą uczestniczyć
zarówno chłopcy, jak i dziewczęta urodzeni w 2012 roku, młodsi i starsi. Treningi odbywają się pod okiem wykwalifikowanych
i cenionych w krajowym środowisku trenerów boksu z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego i rygorów bezpieczeństwa.
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych.

Jeśli ktoś chce spróbować swoich sił w tej
dyscyplinie sportu lub po prostu poćwiczyć
i przyjdzie do naszego klubu w Mąchocicach, to nie będzie żałował – zachęcają
sportowcy z Kieleckiego Klubu Bokserskiego Rushh.

Spisali się na medale!
Przełom roku to dobra passa dla zawodników Klubu Sportowego „Skalnik” z Wiśniówki. Obszernie piszemy w tym
wydaniu o sukcesach Kacpra Kułaka, ale powody do dumy mają również inni zawodnicy.
Komplet medali dla KS „Skalnik” przywieźli z Opoczna nasi
zawodnicy. Przed oficjalnym turniejem odbyły się walki pokazowe, w których wzięli udział: Franciszek Kułak, Kamil Kowalczyk,
Konrad Pabis oraz Jarosław Rubak - który debiutował na ringu.
Pojedynki te zostały ogłoszone remisem, ale zawodnicy zasługują
na słowa pochwały, zwłaszcza Franciszek Kułak, który doprowadził do liczenia swojego przeciwnika przez sędziego. Natomiast
już w oficjalnych, turniejowych pojedynkach kolejne zwycięstwa
na swoich kontach odnotowali Kacper Kułak (świeżo upieczony
brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodzików) i Kacper Tokarz
(junior). Obydwaj zaboksowali bardzo ładnie, technicznie, czysto.
Jestem zadowolony z całej szóstki, spisali się na medal - jak widać.
Końcówka roku była bardzo dobra dla nas, mam nadzieję, że chłopaki w 2021 roku też będą tak pracować na treningach i notować
zwycięstwa na krajowych ringach - mówi trener Janusz Domagała.
Sukcesem zakończył się również udział w Turnieju Bokserskim im. Bronisława Kubickiego. Trzy złote medale na ringu w
Ostrowcu pewnie wygrali swoje pojedynki: Franciszek Kułak, Kacper Kułak, Kacper Tokarz. Wiele działo się też na Turnieju w Boguchwale. Kacper Kułak w ringu spotkał się z mistrzem w swojej
kategorii wagowej i wiekowej - Denisem Kuś - gdzie Kacper w fenomenalnym stylu wypunktował zawodnika „Boks” Zabrze, tym
samym wygrywając pojedynek.

Zwycięski skład KS „Skalnik” Wiśniowka. Treningi odbywają się regularnie w sali gimnastycznej szkoły w Masłowie.

Karol Majcherczyk już oficjalnie wystartował w najmłodszej
kategorii wiekowej - młodzik. Niestety musiał uznać wyższość
przeciwnika z „Jawor Team” Jaworzno. Po długiej przerwie na ring
wraca Dawid Budzisz, ale może uda mu się zaboksować na następnych zawodach, ponieważ tym razem nie miał przeciwnika. Na
Międzynarodowym Turnieju w Boguchwale ogółem wystartowało
aż 26 klubów z całej Polski i odbyło się 57 pojedynków.
RED

Dołącz do drużyny piłki ręcznej!
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Szóstka Masłów”
zaprasza do drużyny piłki ręcznej dzieci z roczników 2009 - 2012 oraz młodsze.
Piłka ręczna, zwana też szczypiorniakiem, jest grą kontaktową, szybką, wymagającą dobrej orientacji i podejmowania
błyskawicznych decyzji. Uprawiając ją kształtuje się siłę, szybkość i zwrotność. Wpływa pozytywnie na cały organizm - mówi
trener Mariusz Wiktorowski.
Od wczesnych lat życia należy dbać o aktywność fizyczną
dziecka - tylko takie podejście rodziców przyzwyczai najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu, co jest bardzo
ważne. Ponadto piłka ręczna jest ciekawą alternatywą do piłki
nożnej, angażuje wszystkie partie mięśni oraz uczy współpracy. Dziecko przekuwa złą energię na dobrą zabawę i wysiłek
fizyczny.
Piłka oraz boisko do gry w piłkę ręczną są odpowiednio
dopasowane do wymiarów dziecka. Zwykłego wymiaru piłka
może się nie zmieścić w drobnej rączce dziecka. Z tego względu również bramka do piłki ręcznej dla dzieci jest nieco mniejsza. Łatwiej jest wówczas młodemu bramkarzowi bronić honoru swojej drużyny.

Gra odbywa się na prostokątnym boisku, w którym istotne
znaczenie odgrywa tzw. pole bramkowe. Celem gry jest zdobycie większej ilości bramek niż drużyna przeciwnika. Mecz
dzieli się na dwie połowy. Piłka może być kozłowana, popychana, łapana, rzucana, uderzana. Trzymający piłkę w rękach
nie może wykonać więcej niż trzy kroki. Zawodnicy - zarówno
w obronie jak i w ataku - nie mogą przekraczać linii pola bramkowego. W wypadku popełnienia tego błędu w ataku następuje
rzut wolny przyznawany przeciwnikowi, natomiast w obronie
rzut karny. Rzut karny wykonujemy w odległości siedmiu metrów od bramki. Czas gry zależny jest od wieku zawodników
lub wewnętrznych ustaleń.
Więcej informacji można uzyskać u trenerów drużyny:
Mariusz Wiktorowski - 784 082 039
Krzysztof Lemański - 534 667 422
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Być mistrzem to wyzwanie
Być mistrzem to bardzo motywujące uczucie, ale i duże wyzwanie aby reprezentować klub i gminę – mówi Kacper
Kułak, który niedawno został brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików w Boksie podczas turnieju w Sokółce.
Trwa wspaniała passa Kacpra Kułaka, 14-latka z Masłowa, który od zaledwie ponad roku trenuje w „Skalnik” Wiśniówka. Kiedy treningi musiały zostać odwołane
z powodu pandemii Kacper sam ćwiczył w domu, biegał
wzmacniał kondycję. Z dużym powodzeniem brał udział
w Sobotach Bokserskich. Po bardzo dobrych pojedynkach
i wygranych walkach trener kadry wojewódzkiej zaprosił
go na obóz w Bukowinie Tatrzańskiej. Potem z trenerem
Januszem Domagałą zaczął jeździć na międzynarodowe
turnieje gdzie pojawiły się kolejne sukcesy. Kacper wygrał
również 2 edycje z rzędu prestiżowego Międzynarodowego Turnieju o Puchar Karpat w Stalowej Woli i Dębicy.
Następnie zdobył również srebrny medal w Mocnym
XXII Międzynarodowym Memoriale im. Jerzego
Suchodoła w Zamościu. Kolejnym sprawdzianem był jak co roku mocno obsadzony Turniej Bokserski im. Bronisława Kubickiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na koniec
roku w grudniu Kacper spełnił swoje
oczekiwania, trenera klubowego oraz
kolegów i koleżanek trenujących razem z nim. W Sokółce w ćwierćfinale

Kacper
pokonał
aktualnego Mistrza
Polski na Turnieju
w Boguchwale!

Pomaganie jest bardzo fajne ponieważ daje wiele
satysfakcji i to też jest nie lada wyzwanie - mówi Kacper
o byciu wolontariuszem WOŚP w „Szklanym Domu”.

Historyczna chwila. Kacper ze swoim
trenerem na trzecim miejscu
Mistrzostw Polski Młodzików w Boksie
podczas turnieju w Sokółce.

po wspaniałej walce z zawodnikiem z Brzeska awansował do
strefy medalowej. Walka półfinałowa okazała się równie dobra
i jak na czternastolatków, na wysokim poziomie.
Tuż po powrocie z Sokółki Kacper zaliczył bardzo udany start na
turnieju w Opocznie, gdzie odnotował kolejne zwycięstwa w turniejowych pojedynkach. Kilka tygodni później pokonał aktualnego Mistrza
Polski na Turnieju w Boguchwale!
Spotkanie w ringu z mistrzem w swojej kategorii wagowej i wiekowej - Denisem Kuś zakończyło się w fenomenalnym stylu wypunktowaniem zawodnika „Boks” Zabrze.
Przygoda Kacpra z boksem zaczęła się na festynie w Masłowie, kiedy zobaczył pokaz drużyny „Skalnika”. Spodobało mi się to i pomyślałem że warto spróbować – mówi Kacper. - Dla sportu musiałem poświęcić przede wszystkim wolny czas i zmianę nawyków żywieniowych.
Chciałbym zachęcić do uprawiania sportu swoich rówieśników. Boks to
najbardziej rozwojowa dyscyplina sportowa. Warto spróbować swoich
sił, gdyż jest to coś innego i z dużą dawką adrenaliny – dodaje. Najbardziej motywują mnie rodzice, trener, znajomi i młodszy brat który również trenuje boks – opowiada nasz sportowiec. Mistrzowski tytuł traktuje
jako ważne wyróżnienie. - Być mistrzem to bardzo motywujące uczucie,
ale i duże wyzwanie aby reprezentować klub i gminę – zaznacza. Co
ciekawe Kacper nie ogranicza swoich zainteresowań. Próbuje swoich sił
również w paralotniarstwie i w morsowaniu.
WP

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

