KURIER

Masłowski
Nr 2/2021 (143)

Marzec

Pismo Samorządu Gminy Masłów

Egzemplarz Bezpłatny

Skromne świętowanie Dnia Sołtysa
str. 17

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Mieszkańcom Gminy Masłów,
Przyjaciołom i Gościom dużo zdrowia, radości
oraz spokoju wypełnionego wiarą i wzajemną życzliwością.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie światłem
w życiu i nadzieją na przyszłość.
Wesołego Alleluja!
Przewodniczący
Rady Gminy
Masłów
Piotr Zegadło
wraz z radnymi
Wójt Gminy
Masłów
Tomasz Lato
wraz
z pracownikami
urzędu i sołtysami

ISSN 1731-6979

2
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,
przed nami Wielkanoc. Kolejne święta w nowej rzeczywistości. Wszystko wskazuje
na to, że spędzimy je w swoich domach bez spotkań
z rodziną i przyjaciółmi, za
którymi wszyscy tęsknimy. Nie odbędą się również wielkanocne wydarzenia, które od lat są
tradycją w naszej gminie m.in. święcenie pokarmów przed dworem Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Nasza wspólna odpowiedzialność może
sprawić, że koronawirus zostanie pokonany.
W tym numerze „Kuriera Masłowskiego”
piszemy o najważniejszych wydarzeniach i planach z ostatnich tygodni. Przeczytacie m.in.
o kontynuowaniu współpracy z Powiatem Kieleckim polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla trzech zadań inwestycyjnych, finiszu wielkiej inwestycji kanalizacyjnej
i kolejnych działaniach związanych z budową
oświetlenia. To jednak nie wszystko. Kończą się
prace budowlane na odcinku pomiędzy Wolą
Kopcową, a Domaszowicami. W pracach projektowych jest budowa brakującego odcinka
chodnika w tym miejscu. Rozpoczęły się już
działania związane z budową kolejnego etapu
ścieżki rowerowej w Przełomie Lubrzanki.
Jak w każdym wydaniu znajdziecie Państwo również informacje dotyczące sukcesów
mieszkańców naszej gminy, ale też działań rozwijających talenty. Gratuluję naszym muzykom
z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Masłowa nagrania pierwszej płyty, jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Krzysztofowi Kisowi, czy kolejnych
osiągnięć trenerskich Januszowi Domagale z KS
„Skalnik” Wiśniówka.
Mamy też dobrą wiadomość dla zespołów działających w Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Narodowego Centrum
Kultury z programu EtnoPolska zostanie zrealizowany barwny koncert online, który będzie promował naszą gminę słynącą nie tylko w regionie
z krzewienia kultury ludowej.
Dbajmy o siebie i swoich bliskich. Życzę
Państwu dużo zdrowia i wzajemnej życzliwości
nie tylko na Wielkanoc.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
Tradycyjnie w wielkanocny poranek pozdrawiamy się tymi słowami, które co roku
uzyskują jednak w naszych ustach nową aktualność i rozbudzają nowe nadzieje.
Pragniemy także tego roku wraz z Chrystusem powstać do nowego życia, wolnego od
nienawiści osobistej i społecznej, nacechowanego przebaczeniem i miłością, obejmującego także przeciwników i nieprzyjaciół. Ubogaceni tym nowym życiem, które jest darem
Zmartwychwstałego, obiecajmy na nowo wspólnie budować codzienność, pomni na słowa Jezusa: Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5).
Za nami wiele duchowych sukcesów. Za nami też szereg porażek, których doznaliśmy z powodu pandemii koronawirusa i z własnej winy. Niech wielkanocny triumf Chrystusa nad Złym obudzi nasze nadzieje, doda sił i pobudzi nas do otwarcia drzwi naszych
serc dla Niego i obudzi nasze nadzieje na wsparcie naszych wysiłków przez Jezusowe
Serce, któremu 100 lat temu powierzona została nasza Ojczyzna oraz przez św. Józefa,
który ojcowskim sercem ukochał Bożego Syna, a teraz jest Opiekunem Kościoła.
O spełnienie tych życzeń dla wiernych Dekanatu Masłowskiego proszą Ojca w niebie duszpasterze. Proboszczowie: ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek,
ks. kan. Piotr Motyka, ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. kan. Dariusz Sieradzy, ks. Marek Blady, rezydenci: ks. Tadeusz Wojtasiński, ks. Piotr Muszyński, wikariusze: ks. Dariusz Tarka,
ks. Krzysztof Tkaczyk, ks. Jakub Janicki, a także ks. kan. Grzegorz Kaliszewski.
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Dziękujemy
mieszkańcom!
W Mąchocicach
Kapitulnych
stanie maszt
z flagą
Gmina Masłów znalazła się w gronie zwycięzców finałowego etapu
projektu „Pod biało-czerwoną”
związanego z zakupem i montażem
masztu z biało-czerwona flagą.

Maszt z flagą staną w gminie Masłów
dzięki głosom internautów.

Dzięki głosom poparcia, oddanym przez mieszkańców naszej gminy
pozyskamy maszt i flagę, które zamontowane zostaną na terenie przy Szkole
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Mąchocicach Kapitulnych.
Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak
ważne są symbole narodowe w życiu
Polaków. Te, za które życie w walce
o wolność Ojczyzny poświęcali nasi
przodkowie.
W związku z sytuacją epidemiczną termin realizacji kolejnego etapu
projektu – zakupu i montażu masztów
z flagami w poszczególnych gminach,
zostaje przesunięty na termin późniejszy w 2021 roku.
RED

Świadczenie wychowawcze
„Rodzina 500Plus”.
Co się zmieniło?
Od 2021 roku zmieniły
się terminy składania wniosków
o świadczenie z programu „Rodzina 500 Plus”. Najbliższy okres
świadczeniowy będzie trwał od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja
2022 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy
okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą
elektroniczną czyli przez Internet
za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość
elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną
(papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie
do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata
przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.
Ważne!
• Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia
2021 r.
• Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
• Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po
30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca
złożenia wniosku.
Świadczenie 500 plus wypłacane jest od 2016 roku. Świadczenie wychowawcze
przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane
przez rodzinę.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XXIX sesja Rady Gminy Masłów: O projektach na nowe inwestycje
To już kolejna sesja, która odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w zdalnym trybie obradowania. Radni
zdecydowali m.in. o współpracy z Powiatem Kieleckim na opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech zadań inwestycyjnych.

Sesja odbyła się w trybie hybrydowym.
Część radnych znajdowała się w sali konferencyjnej…

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Masłów na lata 2021-2025 przedstawiła Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie. Program zakłada pomoc rodzinom dotkniętym przemocą
poprzez działania edukacyjno-informacyjne,
szkolenia zespołu interdyscyplinarnego i grup
roboczych, pomoc psychologiczną dzieci
i młodzieży oraz świadkom i ofiarom przemocy
oraz udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej i finansowej. Dodatkowo określone zostały inicjatywy angażujące w pomoc instytucje,
które zajmują się takiego typu działaniem. Program będzie finansowany ze źródeł własnych
gminy oraz dotacji celowych.
Radni zdecydowali o wprowadzeniu
zmian budżetowych. Wśród nowych zadań
znalazły się: opracowanie dokumentacji projektowej na poszerzenie chodnika i drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym
na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Spokojnej,
przygotowanie projektu drogi wewnętrznej ul.
Malinowa w Domaszowicach, projekt oświetlenia ulicznego w Woli Kopcowej, ul. Polna.
W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 uległo
zmianie zadanie polegające na realizacji programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Masłowie. Ma to związek
z pandemią uniemożliwiającą obecnie realizację warsztatowych wyjazdów dla nauczycieli.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech zadań inwestycyjnych: budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Domaszowicach w kierunku Woli Kopcowej, modernizacja drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Józefa Marszałka
w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą
krajową, poszerzenie chodnika i drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym na
odcinku od ul. Spacerowej do ul. Spokojnej.
W kolejnym punkcie radni zdecydowali
o przyjęciu “Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2021
rok”. Zakłada on m.in. odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku
w Strzelcach, kastrację i sterylizację, całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, opiekę nad
wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie, poszukiwanie nowych właścicieli. Co ważne Program daje możliwość właścicielom zwierząt
poddanie czworonogów (psów i kotów) sterylizacji i kastracji z dofinansowaniem w połowie
z środków Gminy Masłów. W porównaniu
z minionym rokiem wysokość funduszy przeznaczonych na realizację zadań wynikających
z Programu wzrasta. Projekt uchwały otrzymał
pozytywną opinię Powiatowego Inspektora
Weterynarii oraz Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami, Kół Łowieckich.
Istotną kwestią było zdecydowanie
o przyjęciu zmiany uchwały Nr XI/132/2019
Rady Gminy Masłów z dnia 19 września
2019 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała ustanawia nowy przystanek w Domaszowicach, likwiduje przystanek na ul. Świętokrzyskiej w Woli Kopcowej, który zagrażał
bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Warto
zaznaczyć, że wszystkie przystanki autobusowe zostały naniesione na Gminnym Portalu
Mapowym i można je sprawdzić wchodząc na
stronę wwww.maslow.pl.
Radni zdecydowali również o przekazaniu do nieodpłatnego użytkowania sieci
wodociągowej w Masłowie Pierwszym. Dotyczy to inwestycji w drodze przy na ul. Leśnej
oraz na ul. Lawendowej. Inwestycje zostały
wykonane przez prywatnych właścicieli w ramach inicjatywy lokalnej i przekazana do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w użytkowanie. W następnym punkcie
Rada zdecydowała o zawarciu kolejnej umowy dzierżawy (na 4 lata) zabudowanej części
działki nr 1102/5 o położonej w Masłowie

…a część w swoich domach.

Pierwszym z przeznaczeniem na cele działalności handlowo-usługowej i prowadzenie sklepu spożywczego.
Ważną z punktu widzenia atrakcji turystycznych gminy Masłów było podjęcie
uchwały dotyczącej pomnika przyrody o nazwie “Wielki Kamień”, czyli szczytu skalnego
góry Klonówki będącego wychodnią pokładów
kwarcytowych ze środkowego kambru. Podjęcie tej uchwały jest związane z aktualizacją
i dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w tym aktualizacji danych o obiekcie
objętym ochroną prawną. Uchwała została
uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Co ciekawe nazwa
„Wielki Kamień” obowiązuje od kilkudziesięciu lat zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Kielcach, jednak popularnie wśród turystów i mieszkańców używana
jest potoczna „Diabelski Kamień” wynikająca
z jednej z legend świętokrzyskich.
W ostatnim bloku uchwał radni dostosowali nazwę Komisji do spraw petycji na Komisję do spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Ma to
związek ze zmianą statutu Gminy Masłów.
Radni zajęli się również petycją Piotra
Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku.
Dotyczyła ona Narodowego Programu Szczepień i wątpliwości z nim związanych. Radni nie
uznali petycji za zasadną w związku z brakiem
kompetencji Rady Gminy w tym temacie. Petycja o takim brzmieniu trafiła również do innych
samorządów w całym kraju.
W ostatnim punkcie rozpatrzono skargę
S.W. z dnia 15 stycznia 2021 roku na działalność wójta w zakresie postępowania dotyczącego zakłócenia spływu wód powierzchniowych w Domaszowicach przy ul. Walerego
Przyborowskiego. Sprawa była prowadzona
zgodnie z postępowaniem Kodeksu administracyjnego, przeprowadzono wizje oraz opracowano opinię przez biegłego. Strona postępowania na każdym etapie była informowana
o możliwości zapoznania się z dokumentami,
lecz z niej nie skorzystała. Radni uznali skargę
na niezasadną.
WP
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Kolejne projekty
związane z oświetleniem w toku
W Gminie Masłów będzie coraz jaśniej, a dzięki temu bezpieczniej. Systematycznie, bowiem przybywa lamp. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektów. Jeszcze w tym roku ruszą też budowy nowych ciągów
oświetlenia. To kontynuacja działań rozpoczętych w 2017 roku, kiedy to stare lampy wymieniono na energooszczędne oprawy ledowe.
Wkrótce ruszą prace nad dokumentacjami projektowymi, które powstaną: wzdłuż drogi w sołectwie Dąbrowa, ul. Panoramicznej w Masłowie Drugim, ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym, ulic
Różanej, Jaśminowej i Polnej w Woli Kopcowej, w Mąchocicach
Kapitulnych ul. Floriana - uzupełnienie oświetlenia i doświetlenie
przystanku na ul. Łysogórskiej oraz dla części drogi powiatowej na
odcinku Ciekoty - Brzezinki.
W planie zamówień publicznych na 2021 rok zapisano,
oprócz wspomnianych projektów, także budowy energooszczędnych linii oświetlenia ulicznego. Nowe odcinki powstaną w: Brzezinkach, Wiśniówce, Masłowie Pierwszym na ul. Słonecznej oraz
w Masłowie Drugim wzdłuż drogi gminnej będącej przedłużeniem
ulicy Spacerowej.
- Gmina Masłów cały czas się rozbudowuje, powstają nowe
odcinki wymagające doświetlenia. Staramy się je na bieżąco uzupełniać budując co rok nowe ciągi oświetlenia. Zlecając wykonanie kolejnych projektów kierujemy się uwagami i sugestiami mieszkańców, a także posiadanymi środkami finansowymi. Działania te
mają na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców - mówi wójt Tomasz Lato.
Od końca 2017 roku lampy w gminie Masłów świecą całą
noc, jest to efektem realizacji dużej inwestycji oświetleniowej.
Przypomnijmy, że dzięki projektowi w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KOF) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w gminie Masłów
wymieniono 1076 szt. opraw na LED, dowieszono 119 opraw na
istniejących liniach, zmodernizowano 73 punkty sterujące oświetleniem oraz zamontowano układy kompensacji mocy i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Dzięki tej inwestycji zyskaliśmy no-

Od końca 2017 roku lampy w gminie Masłów świecą całą noc,
jest to efektem realizacji dużej inwestycji oświetleniowej.

woczesne, energooszczędne i przyjazne środowisku oświetlenie.
Są też korzyści finansowe, bowiem koszty za energię elektryczną,
jakie ponosił samorząd zmniejszyły się o około 37 %.
Po zakończeniu inwestycji realizowanej w ramach ZIT KOF,
czyli od początku 2018 roku gmina Masłów wybudowała ze środków własnych ciągi oświetlenia ulicznego w sołectwach Wola
Kopcowa, Domaszowice, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice-Scholasteria, Dąbrowa, Masłów Drugi, Masłów Pierwszy oraz Ciekoty. Zamontowano łącznie przy drogach 207 punktów świetlnych.
Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 1 300 000 zł.
RED

Podziel się pamiątkami
i wspomnieniami o Janie Pieniążku
W związku z planowanym wydaniem publikacji o Janie
Pieniążku Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie zwraca się z serdeczną prośbą do
mieszkańców, którzy posiadają
informacje, zdjęcia, pamiątki
związane z organistą, kompozytorem, założycielem i dyrygentem Chóru Masłowianie o dostarczenie ich do biblioteki.
Zebrane materiały zostaną sfotografowane lub zeskanowane,
a oryginały zwrócone właścicielowi. Zapraszamy też osoby,
które chciałyby się podzielić
wspomnieniami na temat dyryJan Pieniążek w 1922 roku
genta.
założył Chór Masłowianie.

- Jan Pieniążek jest znany w środowisku lokalnym dzięki
osiągnięciom w pracy organisty i dyrygenta Chóru Masłowianie. To on w 1922 roku założył i prowadził do końca swojego
życia chór przy parafii w Masłowie. Chcemy, by książka była
niejako kompendium wiedzy o znanym i cenionym w naszej
gminie muzyku, organiście, twórcy ludowym. W roku 2021
przypada 120 rocznica urodzin organisty. Jako biblioteka
mamy planach również nadanie imienia Jana Pieniążka naszej
placówce- mówi kierownik biblioteki Anna Obara.
Promocja książki oraz uroczyste nadanie imienia Gminnej
Bibliotece Publicznej w Masłowie zaplanowano na październik
2021 roku.
Gminna Biblioteka publiczna w Masłowie zbiera materiały do 30 kwietnia 2021 roku. Więcej informacji pod numerem
tel. 728-949-464
RED
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Uchwała antysmogowa
eliminuje nieekologiczne
źródła ciepła
Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”.
Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie
nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również
ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia
pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.
Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:

• od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: mułów
i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw
zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym
powyżej 20%,

Poseł, starosta i wójt
rozmawiali o inwestycjach
drogowych
O wspólnych projektach realizowanych na drogach
powiatowych na terenie gminy Masłów wójt Tomasz
Lato rozmawiał w Urzędzie Gminy z gośćmi: posłem
Krzysztofem Lipcem i starostą Mirosławem Gębskim.
Spotkanie samorządowców zdominowały działania obecne
i planowane na drogach na terenie gminy Masłów. Poruszono wiele istotnych spraw związanych ze współpracą samorządów.
Omówiono realizowane projekty pod budowę chodników i remontu dróg na odcinkach: ulica Podklonówka w Masłowie Pierwszym i ulica Górna w Mąchocicach Kapitulnych (droga powiatowa nr 0315T), w Domaszowicach na odcinku drogi powiatowej
nr 0312T oraz drogi powiatowej nr 0309T na odcinku Masłów
Drugi – Dąbrowa.

•	 od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolo użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN
303-5:2012),
•	 od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę,
•	 od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające
wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe,
•	 od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
• od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło
z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opałowy, pompy
ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej,
bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw
stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Spotkanie wójta Tomasza Lato z posłem Krzysztofem Lipcem
i starostą Mirosławem Gębskim odbyło się w Masłowie.

Wspólnie planujemy, że realizacja projektowanych właśnie
inwestycji będzie możliwa ze wsparciem Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg tak jak dzieje się w przypadku realizowanych już
prac na drogach w gminie Masłów – mówi starosta kielecki Mirosław Gębski.
Powiat Kielecki z gminami Masłów i Bodzentyn obecnie realizuje kolejny etap budowy ścieżki rowerowej na odcinku Mąchocice Kapitulne – Święta Katarzyna, którego zakończenie planowane
jest na 2022 rok. Na pograniczu Domaszowic i Woli Kopcowej
(droga powiatowa nr 0312 T ulica Kielecka) trwa przebudowa drogi
wraz z chodnikiem i odwodnieniem.
- Powiat kielecki jest liderem w pozyskiwaniu środków finansowanych na budowę i przebudowę dróg ze wspomnianego rządowego funduszu, dzięki któremu możliwa jest realizacja wielu
działań – zaznacza poseł Krzysztof Lipiec.
Jak zauważa wójt Tomasz Lato inwestycje te w znaczny sposób poprawią bezpieczeństwo. – Sieć dróg powiatowych na terenie
naszej gminy to nasz drogowy kręgosłup zapewniający sprawną
komunikację – dodaje wójt.
Podczas spotkania poruszono również kwestie cząstkowych
remontów dróg ze wskazaniem na najbardziej niebezpieczne odcinki dróg powiatowych m.in. odcinek drogi między Brzezinkami,
a Ciekotami (droga powiatowa nr 0311 T).
WP
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Niemal 700 tys. zł
na projekty budowlane i oczekiwane inwestycje
Na przełomie lutego i marca ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawców kolejnych zadań realizowanych przez
gminę Masłów. Do postępowań zgłoszono m.in. przebudowę czterech ulic w Woli Kopcowej oraz wykonanie modernizacji i remontu w świetlicy w Wiśniówce. Zostaną też opracowane projekty budowlane kolejnych odcinków
dróg i chodników, termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych
oraz na opracowanie projektu pomnika w Masłowie Drugim.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla gminy Masłów wraz
z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia na budowę:
• „Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312 T w miejscowości Domaszowice w kierunku Woli
Kopcowej, długość około 450 mb, stanowiącego uzupełnienie ciągu pieszego”.
termin realizacji - 9 miesięcy od daty podpisania umowy
szacowany koszt - 35 tys. zł
• „Modernizacja drogi powiatowej nr 309 T od skrzyżowania
z ul. ks. J. Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową”. Aktualizacja istniejącego projektu budowlanego polegająca na zmianie sposobu odwodnienia drogi.
termin realizacji - 9 miesięcy od daty podpisania umowy
szacowany koszt - 55 tys. zł
• „Poszerzenie chodnika i drogi powiatowej nr 0311 T ul. Jana
Pawła II na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym”. Aktualnie na tym odcinku drogi znajduje się
chodnik, który należy maksymalnie przesunąć w stronę istniejącego ogrodzenia boiska, jego przesunięcie pozwoli na poszerzenia
odcinka drogi.
termin realizacji - 8 miesięcy od podpisania umowy
szacowany koszt - 20 tys. zł
• „Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej ul. Radostowa w Ciekotach”. Zakładane parametry drogi to:
110 mb, szerokość jezdni ok. 5,5 m.
termin realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy
szacowany koszt - 16 tys. zł
• „Przebudowa drogi w Wiśniówce na działce nr 14/84 na odcinku około 230 m”. Projekt dotyczy odcinka ul. Dolnej w miejscowości Wiśniówka i obejmować będzie: remont istniejącego chodnika
jednostronnego, wykonanie miejsc postojowych, remont istniejącej
nawierzchni bitumicznej.
termin realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy
szacowany koszt - 15 tys. zł
• Opracowanie projektu drogi manewrowej na uzyskanej działce
po północnej stronie kaplicy w Woli Kopcowej. Zakres projektu:
projekt zjazdu na drogę powiatową nr 0312 T wraz z drogą manewrową łączącą się z istniejącym zagospodarowanym placem, na
którym znajduje się Centrum Usług Wspólnych.
termin realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy
szacowany koszt - niemal 13 tys. zł
• „Utwardzenie drogi gminnej nr 201 w Mąchocicach-Scholasterii”. Projekt dotyczy odcinka drogi wewnętrznej, gruntowo-tłuczniowej, długość drogi ok. 170 mb i szerokość jezdni 4 m.
termin realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy
szacowany koszt - 15 tys. zł
• „Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości ok. 140 mb”. Projekt dotyczy istniejącego odcinka drogi tłuczniowej. Na odcinku
140 mb i szerokości jezdni około 5 m ma powstać droga o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne, utwardzone pobocza
tłuczniowe o szerokości 0,75 m.
termin realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy
szacowany koszt zadania to 20 tys. zł

Na odcinku drogi powiatowej 0312 T powstanie brakujący chodnik.

• „Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej tłuczniowej nr ewidencyjny 735/5 i 564/13 w Brzezinkach dł. około
120 mb i szerokość 4,0 m”. Projektowana droga ma być z kruszywa z poboczami gruntowymi.
termin realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy
szacowany koszt - 15 tys. zł
Opracowanie projektu budowlanego na termomodernizację:
• Budynku Urzędu Gminy w Masłowie
termin realizacji - 30 dni od daty podpisania umowy
szacowany koszt - około 29 tys. zł
• Budynku szkoły w Mąchocicach Kapitulnych
termin realizacji - 30 dni od podpisania umowy
szacowany koszt – około 38 tys. zł
Celem obu inwestycji jest zmniejszenie energochłonności oraz
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci pompy ciepła.
• Opracowanie projektu budowlanego pod budowę pomnika
poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej. W ramach zadania przewidziano opracowanie projektu
pomnika nietrwale związanego z gruntem, w formie głazu narzutowego (wysokości około 2 m i szerokości ok. 1,60 m). Na głazie
zostanie zamontowana tablica mosiężna.
termin realizacji - 6 miesięcy od daty podpisania umowy
szacowany koszt - 7 tys. zł
Przebudowa dróg na terenie gminy Masłów, polegająca na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa łamanego, piasku oraz umocnienie zjazdów i poboczy
kruszywem oraz wykonanie poszerzenia do zakładanych parametrów:
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• Przebudowa ul. Wspólnej w Woli Kopcowej (od ul. Kieleckiej
w kierunku Strumienia dł. około 288 mb, szerokość jezdni ok. 4 m.
termin realizacji - 5 miesięcy od daty podpisania umowy
szacowany koszt - około 64 tys. zł
• Przebudowa ul. Bukowej w Woli Kopcowej na długości około
464 mb i szerokości 4m.
termin realizacji - 5 miesięcy od daty podpisania umowy
szacowany koszt - około 134 tys. zł
• Przebudowa ul. Jaśminowej i ul. Różanej w Woli Kopcowej, długość około 100 mb, szerokość jezdni ok. 3,5 i 4,5 m.
termin realizacji - 5 miesięcy od daty podpisania umowy
szacowany koszt zadania - ponad 33 tys. zł
• Przebudowa ul. Cichej i Spokojnej w Woli Kopcowej – łączna
długość ok. 155 mb, szerokość jezdni około 3 - 3,5 m.
termin realizacji - 5 miesięcy od daty podpisania umowy
szacowany koszt zadania - ponad 37 tys. zł
O wyborze oferty będzie decydować cena oraz okres udzielonej
gwarancji.
Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Masłów:
• Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych budynku
świetlicy samorządowej w Wiśniówce. Zakres robót: oczyszczenie
i wykonanie okładziny kominów, tynkowanie ścian, szpachlowa-

nie i malowanie, przygotowanie podłoża pod układanie terakoty na
ścianach i posadzkach, wykonanie podłogi z paneli na podkładzie,
montaż sanitariatów, montaż grzejników płytowych z zaworami
termostatycznymi wraz z orurowaniem, połączenie z istniejącym
orurowaniem, płukanie instalacji c.o., montaż stolarki drzwiowej,
montaż natynkowy opraw oświetleniowych.
termin realizacji - 20 lipiec br.
szacowany koszt zadania - około 78 tys. zł
• Budowa siedzisk wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy boisku
w Woli Kopcowej. Zakres robót: montaż siedzisk oraz małej architektury jak kosze, wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki
betonowej. Od strony północnej boiska ustawione zostaną trybuny,
trzy rzędy siedzisk po 17 miejsc.
termin zakończenia - 20 lipca br.
szacowany koszt - około 20 tys. zł
• Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Brzezinkach na
działce nr 510, na której znajduje się boisko piłkarskie i budynek
szatniowo – sanitarny. W ramach zadania przewidziano następujące elementy siłowni zewnętrznej: ławka z pedałami, drabinka, podciąg nóg, wioślarz, orbitek, wahadło, koła tai chi, twister, narciarz.
termin zakończenia - 20 lipca br.
szacowany koszt - około 20 tys. zł.

Na odcinku ul. Jana Pawła II przesunięty zostanie chodnik
i poszerzona droga.

Wykonanie projektu termomodernizacji budynku szkoły w Mąchocicach
Kapitulnych zlecono celem pozyskania funduszy zewnętrznych.

65 % chętnych nauczycieli z gminy Masłów
zaszczepionych przeciwko COVID
Do 10 lutego bieżącego roku pracownicy żłobków oraz nauczyciele, którzy
pracują stacjonarnie mogli się zgłosić na szczepienie przeciw COVID-19.
To druga grupa zawodowa po lekarzach, która została zaszczepiona.
Szczepionki są dobrowolne i bezpłatne, dlatego nauczyciele, którzy chcieli
z nich skorzystać, zgłaszali się do dyrektorów szkół. Ci z kolei rejestrowali swoich pracowników w Systemie Informacji
Oświatowej (SIO).
Pierwsze szczepienia w kraju rozpoczęły się w piątek 12 lutego. Nauczyciele
poniżej 60. roku życia byli zaszczepieni
preparatem AstraZeneca.
Rząd wyznaczył kolejność szczepień
również wśród nauczycieli. Jako pierwsze
wytypowane zostały osoby, które uczyły
stacjonarnie, czyli nauczyciele klas I – III,

oddziałów przedszkolnych (w tym pomoc
przedszkolna), pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych oraz opiekunowie żłobków.
Kolejną grupę stanowili nauczyciele
klas IV – VIII. Wśród pracowników oświaty,
którzy pracują stacjonarnie nie uwzględniono niepedagogicznych pracowników obsługi.
- Zdecydowana większość pracowników żłobka i nauczycieli z terenu naszej
gminy zadeklarowała chęć przystąpienia
do szczepienia, bo około 65%. Wśród niezgłoszonych są też pracownicy powyżej
60. roku życia, którzy na szczepienie mu-

Szczepionki przyjęli chętni nauczyciele.

szą poczekać. Rolą samorządu oraz dyrekcji szkół jest zapewnienie im bezpiecznych
warunków pracy w pełnym rygorze sanitarnym. - mówi wójt Tomasz Lato.
RED
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Budowa kanalizacji już na finiszu
Dobiegła końca ważna dla mieszkańców północnej części gminy Masłów inwestycja dotycząca budowy kanalizacji
sanitarnej. Nowa infrastruktura ma stanowić uzupełnienie do już istniejącej sieci wodociągowej. Nowe przyłącza
powstaną w siedmiu sołectwach i odprowadzą ścieki z 653 gospodarstw domowych.
W pierwszej połowie lutego została podpisana ostatnia już umowa w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w gminie Masłów do sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej przez Spółkę
Wodociągi Kieleckie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”
Jest to ważna inwestycja dla rozwoju gminy Masłów i jej potencjału gospodarczego. Ze względu na jej duży zakres i specyfikę prac do wykonania,
zadanie podzielono na trzy części. Co ważne, podpisane zostały również umowy z wykonawcami dla wszystkich części. Planowanym terminem zakończenia przedsięwzięcia jest 31 października 2021 r. dla miejscowości: Mąchocice
- Scholasteria, Ciekoty, Dolina Marczakowa, Nademłyn, Masłów Drugi oraz
31 marca 2022 r. dla miejscowości: Barcza i Brzezinki.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dobrej współpracy samorządowców w ramach przynależności do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji: prezydenta Kielc, Bogdana Wenty, wójtów: Tomasza Lato,
Sebastiana Nowakiewicza, Wojciecha Ślefarskiego i Henryka Milcarza, prezesa spółki Wodociągi Kieleckie.
- Zależało nam, aby projekt zrealizować właśnie teraz, w trudnym okresie pandemii, kiedy nastąpiło zahamowanie większości inwestycji. Powyższe
działania pobudziły lokalny rynek, a nas niezmiernie cieszy fakt, że umowy
na wykonanie państwu przyłączy kanalizacyjnych zostały podpisane z firmami
z województwa świętokrzyskiego, a nawet z gminy Masłów - podkreśla Robert
Kaszuba, przewodniczący zarządu MZWiK w Kielcach.
Nie byłoby to możliwe gdyby nie projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie obszaru metropolitarnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 współfinansowanego z Funduszu
Spójności, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”
realizowany przez Wodociągi Kieleckie, polegający na rozbudowie systemu
kanalizacji sanitarnej na terenie działalności MZWiK w Kielcach. Jak zaznacza prezes Henryk Milcarz - to kolejny duży projekt prowadzony przez spółkę, mający na celu przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego. Warty
podkreślenia jest jego zakres, który obejmuje m.in. budowę ok. 35 km sieci
kanalizacyjnej i 12 przepompowni za kwotę ok. 43 mln zł.
- Najbliższe miesiące mogą być uciążliwe dla mieszkańców ze względu
na prace budowlane, które niebawem ruszą na ich posesjach. Proszę o cierpliwość - mówi wójt Tomasz Lato. - Niedogodności miną i już niedługo będzie można korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury. Niezmiernie cieszy
mnie fakt, że nasza gmina wciąż się rozwija, a projekt pozytywnie wpłynie

Jest to ważna inwestycja dla rozwoju gminy Masłów
i jej potencjału gospodarczego.

WAŻNE LICZBY

7

w tylu sołectwach
powstaną nowe przyłącza

653

z tylu gospodarstw domowych
odprowadzą ścieki

35 km

sieci kanalizacyjnej
zaplanowano w ramach inwestycji

12

tyle wybudowano
przepompowni

na poprawę funkcjonowania gospodarstw domowych. Wierzę, że ta inwestycja przyciągnie kolejnych
mieszkańców i inwestorów – dodaje.
RED

Prazoki z Dąbrowy podbiją kuchnie w całym kraju?
Dąbrowianki zdradzą swój przepis na tradycyjne prazoki. Będzie można go znaleźć w książce kucharskiej z regionu świętokrzyskiego wydanej
przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Dostępna będzie w księgarniach w całym
kraju.

Teresa Osuch i Aniela Cedro opowiedziały telewidzom
o swoich prazokach.

O regionalnej potrawie, którą zgłosiły do powstającej właśnie książki z przepisami świętokrzyskiej kuchni opowiedziały na antenie TVP3 Kielce Aniela Cedro
i Teresa Osuch. Z paniami w świetlicy samorządowej w Dąbrowie rozmawiała redaktor Urszula Degejda, a materiał znalazł się w „Informacjach”.
Książkę przygotowuje Muzeum Wsi Kieleckiej razem z Wydawnictwem Jedność. Będzie ona sprzedawana w całej Polsce. Muzeum zaprasiło Koła Gospodyń
Wiejskich oraz Gospodarstwa Agroturystyczne do udziału w projekcie, aby wspólnie wypromować w całym kraju wyjątkowy smak potraw przygotowywanych w naszym regionie przez nasze babcie i prababcie.
WP
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Drogowe inwestycje wznowione.
Co zostanie wykonane?
Po zimowej przerwie trwają prace końcowe przy drodze powiatowej nr 0312T między Wolą Kopcową, a Domaszowicami. Ekipy budowlane wróciły również w okolice Ameliówki, gdzie powstanie kolejny odcinek wyczekiwanej
ścieżki rowerowej.
Na prawie 2 mln. zł oszacowano inwestycję, w ramach której
przewidziano budowę chodnika o długości około 1300 m i szerokości 2 m łączącego miejscowości Wola Kopcowa i Domaszowice. Na odcinku 150 metrów bieżących zaplanowano chodnik
dwustronny, obsługujący przystanek autobusowy oraz cztery oznakowane przejścia dla pieszych. W projekcie znalazł się również
przydrożny, otwarty rów odwadniający, częściowo umocniony
oraz rów kryty w rejonie włączenia się do ul. Świętokrzyskiej. Powstały przepusty pod drogą, zjazdy do posesji, utwardzone będzie
również pobocze.

Prace końcowe przy drodze powiatowej.

Rozpoczęła się wycinka drzew
pod kolejny etap budowy ścieżki rowerowej.

- To bardzo ważna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo
pieszych oraz kierowców. Chodnik całkowicie zmieścił się w pasie drogowym, a jezdnia jest poszerzona do 5,5 metrów. Obecnie
trwają prace nad odtworzeniem nawierzchni asfaltowej, uszkodzonej w trakcie budowy chodnika. Planowany termin ukończenia robót na tym odcinku to koniec kwietnia – mówi wójt Tomasz Lato.
Chodnik został zaprojektowany z budżetu gminy Masłów, a projekt
przekazany do realizacji Powiatowi Kieleckiemu, który jest właścicielem drogi. Zadanie jest dofinansowane z rządowym wsparciem
w wysokości około 50 %. Druga połowa będzie sfinansowana
przez Powiat i Gminę.
Rusza budowa nowych odcinków ścieżki rowerowej. Przypomnijmy, że pierwszy od skrzyżowania w Mąchocicach Kapitulnych
do zejścia z czerwonego szlaku im. Edmunda Massalskiego jest już
gotowy. Powstała ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej,
szerokości 2 m i jest oddzielona od pasa ruchu drogowego metrowym poboczem.
Przed nami kolejne etapy inwestycji polegającej na poszerzeniu jezdni i wykonaniu ścieżki rowerowej. Do końca października
2021 roku zaplanowano ukończenie etapu drugiego, o długości
2,11 km, czyli odcinek prowadzący z Ameliówki do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Szacowany koszt zadania to prawie
1 900 000 zł.
Trzeci etap budowy ścieżki obejmuje odcinek wiodący od
CEiK „Szklany Dom” do Wilkowa (długość 570 mb – w gm. Masłów i 780 mb w gm. Bodzentyn). W ramach prac zaplanowano:
poszerzenie jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie
kładki dla pieszych i rowerów (na terenie gminy Bodzentyn), budowę kanału technologicznego. Planowany koszt zadania to niemal

2 600 000 zł, a termin ukończenia to koniec października 2022
roku.
Docelowo ścieżka zaprowadzi nas do Świętej Katarzyny.
Łączna długość całej trasy rowerowej to ponad 10 km. Jej budowa
ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych dzięki zwiększeniu
liczby osób korzystających z dróg rowerowych. Ścieżka powstanie
dzięki rządowemu wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dzięki współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim,
Powiatem Kieleckim i Gminą Bodzentyn.
Oba zadania realizowane są przez Powiat Kielecki na podstawie podpisanych umów.
RED

Zmiany godzin otwarcia
biblioteki w Masłowie
Od marca 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie czynna jest również w soboty.
Zaplanowano, że w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca otwarta będzie biblioteka w Masłowie. Osoby, które
z różnych względów nie mają możliwości odwiedzenia biblioteki w ciągu tygodnia, będą mogły wypożyczyć książki
w weekend.
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
czynna w soboty:
•
•
•
•
•

3.04 w godz. 7.00-11.00
17.04 w godz. 7.00-11.00
15.05 w godz. 7.00-11.00
5.06 w godz. 7.00-11.00
19.06 w godz. 7.00-11.00

tel. 728-949-464
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Dewastacje w Lesie Wolskim. Reagujmy,
nie pozwólmy niszczyć tego miejsca!
Teren wokół zalewu Cedzyna jest chętnie odwiedzanym miejscem spacerowym w gminie Masłów. Niestety od pewnego czasu regularnie docierają do nas informacje o jego dewastacji. - Zagospodarowaliśmy to miejsce z myślą
o mieszkańcach gminy i gościach. Dbajmy o nie, aby mogło nam służyć przez kolejne lata. Reagujmy na każde niepożądane zachowania – apeluje wójt Tomasz Lato.
Od października 2019 roku, kiedy to oddano do użytku teren
rekreacyjny w Lesie Wolskim miejsce cieszy się dużą popularnością wśród spacerowiczów i rowerzystów. Wzdłuż alejek ustawiono specjalnie zaprojektowane tablice edukacyjne, z których możemy dowiedzieć się np. jakie rośliny i zwierzęta występują na tym
obszarze. To doskonała okazja nie tylko dla dzieci, do poznania
naszej najbliższej przyrody.
Podczas projektowania tego miejsca zadbano o zachowanie
jego uroku naturalnego, stworzono zaplecze sanitarne. Kosze na
śmieci umieszczono na całym obszarze, liczne stojaki na rowery
oraz ławeczki drewniane stworzone do obserwacji przyrody. Cały
obszar jest monitorowany i oświetlony, dzięki czemu można korzystać z uroków spacerów także po zmroku.
Niestety od pewnego czasu docierają do nas przykre informacje dotyczące zniszczeń i dewastacji tego terenu. Wyrwane
i pomalowane tablice edukacyjne, zniszczone ławki oraz kosze na
śmieci - tak wygląda teren lasu niemal w każdy poniedziałkowy poranek, kiedy po weekendowym natężeniu ruchu odwiedzających
można liczyć zniszczenia.
- Z niepokojem przyjmuję kolejne zgłoszenia dotyczące
uszkodzeń urządzeń i sprzętu w Lesie Wolskim. Ekipy naprawcze
starają się na bieżąco je usuwać. Beztroskie zabawy, które są przyczyną dokonanych zniszczeń generują dodatkowe, zbędne koszty. Zamontowany monitoring nie obejmuje wszystkich zakątków
lasu - mówi wójt Tomasz Lato. - Zagospodarowaliśmy to miejsce

Las Wolski to jedno z najczęściej wybieranych miejsc spacerowych
w regionie.

z myślą o mieszkańcach gminy Masłów i gościach. Dbajmy o nie,
aby mogło nam służyć przez kolejne lata. Reagujmy na każde niepożądane zachowania. Na bieżąco informujmy policję, wtedy jest
większe prawdopodobieństwo ustalenia winnych - dodaje wójt.
RED

GOPS w Masłowie rozdaje paczki żywnościowe
Kolejne paczki żywnościowe trafiają do najbardziej
potrzebujących mieszkańców gminy Masłów. Wszystko to dzięki, trwającej od lat, współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty
„Żeromszczyzna” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Masłowie.
Podmioty te wspólnie realizują projekt w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W nowej edycji
pomoc przewidziano dla 800 osób potrzebujących, które mogą
otrzymać paczki żywnościowe.
- Na dzień 17 marca mamy 606 osób zakwalifikowanych do
programu i wydajemy pierwszą paczkę, w której możemy znaleźć:
cukier, makaron, mleko, olej, buraczki, szynkę drobiową, makrelę
w oleju. Każda z paczek waży około 12 kg. Co ważne, żywność
osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie. Dysponujemy jeszcze wolnymi skierowaniami – mówi Aneta
Kułak, kierownik GOPS w Masłowie.
Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną żywność wydawano z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym.
Programem objęci są mieszkańcy gminy Masłów, których
dochód na osobę nie przekracza 1161,60 zł na członka rodziny
i 1542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej przy jednoczesnym występowaniu któregoś z czynników wymienionych w art.
7 pkt. 2-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

O skierowania na pomoc żywnościową mogą ubiegać się jeszcze
mieszkańcy gminy Masłów - informuje Aneta Kułak, kierownik GOPS-u.

m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność lub samotne wychowywanie dziecka. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
41 311 08 70 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5. Kolejne
wydawanie paczek zaplanowano na kwiecień.
RED
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Znak: GN-I.6620.5.33.2020.DG 			

Kielce, 2021 – 02 – 05

Znak: GN-I.6620.5.33.2020.DG

Kielce, 2021 – 02 – 10

DECYZJA

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256/

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 256/,

orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Masłów obr. Masłów Pierwszy
jako działki nr: 411/1, 411/2, 501, 535, 536, 570, 603, 640, 690, 1099 o łącznej pow. 2,1800 ha
stanowi mienie gminne.
UZASADNIENIE
Na wniosek Wójta Gminy Masłów zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie
gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Masłów obr. Masłów Pierwszy jako działki nr 411/1, 411/2, 501, 535, 536, 570, 603, 640, 690, 1099 o łącznej pow. 2,1800 ha.
Zgodnie z oświadczeniami mieszkańców wsi Masłów Pierwszy z 23.09.2020r.,
24.09.2020r.,14.07.2020r. ww. działki na dzień 5 lipca 1963r. (tj. wejścia w życie ustawy z dnia
29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych) stanowiły drogi służące ogółowi
mieszkańców wsi.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2
i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne
i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez
mieszkańców wsi.
Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie
to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy
ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzony
w sprawie materiał dowodowy ustalono, że działki nr 411/1, 411/2, 501, 535, 536, 570, 603,
640, 690, 1099 położone w obr. Masłów Pierwszy gm. Masłów, na dzień wejścia w życie ustawy
z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były użytkowane wspólnie
przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisu art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowią mienie
(gromadzkie) gminne.
Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie
nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z
mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem.
Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe
skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

postanawia:
sprostować omyłkę pisarską w decyzji Starosty Kieleckiego
z dnia 5.02.2021r. znak: GN-I.6620.5.33.2020.DG o ustaleniu, że nieruchomość położona w obr. Masłów Pierwszy gm.
Masłów stanowi mienie gminne, w następujący sposób:
- na stronie 1 ww. decyzji w wierszu 7 od góry zamiast działki
nr: „411/1, 411/2, 501, 535, 536, 570, 603, 640, 690, 1099”
powinno być działki nr: „411/1, 411/2, 501, 535, 536, 570, 603,
640, 690, 719, 1099”,
- na stronie 1 ww. decyzji w wierszu 11 od góry zamiast działki
nr: „640, 690, 1099” powinno być działki nr: „640, 690, 719,
1099”,
- na stronie 1 ww. decyzji w wierszu 11 od dołu zamiast działki nr: „536, 570, 603, 640, 690, 1099” powinno być działki
nr: „536, 570, 603, 640, 690, 719, 1099”.

Z up. Starosty
/-/mgr inż. Justyna Brzozowska
Kierownik
Referatu gospodarki nieruchomościami
Powiatu i Skarbu Państwa

Z up. Starosty
/-/mgr inż. Justyna Brzozowska
Kierownik
Referatu gospodarki nieruchomościami
Powiatu i Skarbu Państwa

Uzasadnienie
Decyzją z dnia 5.02.2021r. znak: GN-I.6620.5.33.2020.DG
Starosta Kielecki ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Masłów obr. Masłów Pierwszy jako działki nr: 411/1, 411/2, 501, 535, 536, 570, 603, 640, 690, 1099
o łącznej pow. 2,1800 ha stanowi mienie gminne, przy czym na
stronie 1 ww. decyzji w wierszach 7 i 11 od góry oraz wierszu
11 od dołu omyłkowo pominięto działkę nr 719.
Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może
z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki
w wydanych przez ten organ decyzjach.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku strona może
zrzec się prawa do wniesienia środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez
ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Świetlice wrócą po lockdownie. Poznaj program zajęć
Lockdown wprowadzony od 20 marca uniemożliwił organizację zajęć w świetlicach prowadzonych przez Centrum
Edukacji i Kultury “Szklany Dom” w Ciekotach. Przedstawiamy program, który zostanie odmrożony, kiedy tylko
pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.
Zajęcia odbywać będą się w świetlicach w Barczy, Ciekotach, Dąbrowie, Dolinie Marczakowej według planu zajęć, który
znajdziecie poniżej. Zawieszone do odwołania pozostają zajęcia
w świetlicy w Wiśniówce ze względu na planowany w najbliższym
czasie remont.
Co ważne zajęcia prowadzone przez instruktorki Wiolettę
Domagałę (Ciekoty), Kingę Kruk (Dąbrowa), Joannę Kwiecień (Barcza, Dolina Marczakowa) skierowane są do dzieci i młodzieży. Ze
względu na panującą obecnie sytuację epidemiczną zajęcia dla seniorów nie będą się odbywać.
W planie m.in. Klub Młodego Artysty z tematycznymi zajęciami plastycznymi, Klub Młodego Podróżnika z opowieściami
o najciekawszych miejscach do odwiedzenia, Etno Zabawy z elementem poznawczym wybranych regionów, Klub Czytelniczo-

Filmowy promujący dobrą literaturę. Instruktorki pomogą również
w odrabianiu lekcji.
Dodatkowo w świetlicach odbywają się zajęcia nauki gry
na pianinie (Ciekoty, Dąbrowa) oraz nauki śpiewu (Dolina Marczakowa). Zgodnie z harmonogramem realizowany jest program
edukacyjny projektu Stowarzyszenia Wychowawców i Nauczycieli z Kielc obejmujący m.in. zajęcia matematyczne, język angielski
czy modelarstwo.
W świetlicach obowiązywać będą się zasady bezpiecznej pracy, którymi można zapoznać się na www.szklanydom.maslow.pl
Respektowanie go jest podstawą możliwości uczestniczenia w zajęciach. Rodzice dziecka uczęszczającego na zajęcia
zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia
dziecka.
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CIEKOTY

DĄBROWA

PONIEDZIAŁEK
czynne - 14:00 – 21:00
14:00 - 16:00 – Klub Młodego PodróżnikA
16:30 - 18:00 – język angielski (projekt)
15:00 - 17:00 – modelarstwo (projekt)
19:00 - 21:00 – próba Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty

PONIEDZIAŁEK
czynne: 12:00 – 17:00
13:00 - 15:00 – Klub Młodego Artysty
15:00 - 17:00 – Klub Młodego Podróżnika
15:00 - 17:00 – matematyka (projekt)
WTOREK
czynne 19:00 – 21:00
19:00 - 21.00 – próba zespołu śpiewaczego Dąbrowianki

WTOREK
czynne - 14:00 – 19:00
14:00 - 16:00 – pomoc w odrabianiu lekcji
16.00 - 17.00 – zajęcia plastyczne, gry edukacyjne
16.30 - 18.30 – profilaktyka, robotyka (projekt)

ŚRODA
czynne 14:30 – 18:30
14:30 - 16:30 – informatyka - grupa młodsza (projekt)
16:30 - 18:30 – informatyka - grupa starsza (projekt)

ŚRODA
czynne - 15:00 – 17:00
15:00 - 17:00 – matematyka (projekt)
CZWARTEK
czynne – 15:00 – 18:00
15:00 - 17:00 – modelarstwo (projekt)
16:00 - 18:00 – nauka gry na pianinie (zajęcia płatne, obowiązują zapisy,
informacje tel. 41 311 21 28)
PIĄTEK
czynne 14:00 – 19:00
14:00 - 16:00 – Klub Młodego Artysty - zajęcia plastyczne
15:00 - 18:00 – Informatyka (projekt)
16:00 - 18:00 – Klub Umiejętności
SOBOTA
czynne – 10:00 – 13:00
10:00 - 13:00 – nauka gry na pianinie (zajęcia płatne, obowiązują zapisy,
informacje tel. 41 311 21 28)

GOK W MASŁOWIE
PONIEDZIAŁEK
czynne – 14:15 – 18:15
14:15 - 16:15 – informatyka - grupa młodsza (projekt)
16:15 - 18:15 – informatyka - grupa starsza (projekt)
WTOREK
czynne 14:00 – 16:00
14:00 - 16:00 – matematyka (projekt)
ŚRODA
czynne – 14:10 – 18:40
14:10 - 16:15 – język angielski - grupa młodsza (projekt)
16:15 - 18:15 – język angielski - grupa starsza (projekt)
16:15 - 18:15 – profilaktyka
16:40 - 18:40 – robotyka
CZWARTEK
czynne 19:00 – 21:00
19:00 - 21:00 – próba Chóru Masłowianie
PIĄTEK
czynne – 16:00 – 21:00
16:00 - 18:00 – co dwa tygodnie – prawnik/psycholog
16:00 - 18:00 – warsztaty gitarowe - grupa młodsza
18:00 - 21:00 – warsztaty gitarowe - grupa starsza
SOBOTA
czynne – 9:00 – 11:00
9:00 - 11:00 – próba Młodzieżowej Orkiestry Dętej

CZWARTEK
czynne 15:00 – 18:00
15:00 - 17:00 – robotyka (projekt)
16:00 - 18:00 – profilaktyka (projekt)
PIĄTEK
czynne – 12:00 – 19:00
14:00 - 16:00 – pomoc w odrabianiu lekcji
14:15 - 16:15 – język angielski - grupa młodsza (projekt)
16:15 - 18:15 – język angielski - grupa starsza (projekt)
17:00 - 19:00 – Klub Czytelniczo-Filmowy

BARCZA
PONIEDZIAŁEK
czynne – 14:00 – 21:00
16.00-18.00 - Etno Zabawy dla dzieci. Będziemy śpiewać, tańczyć, poznawać muzykę tradycyjną i zabawy z
różnych regionów Polski. Preferowany wiek dzieci 5-10 lat
19:00 - 21:00 – próba zespołu śpiewaczego Barczanki
PIĄTEK
15:00 - 17:00 – Klub Małego Podróżnika „Palcem po mapie”- spotkania podróżnicze dla dzieci i młodzieży/ wymiennie z Eko- piątkiem – o przyrodzie, ekologii… pogadanki, prace plastyczne, projekcje filmów przyrodniczych

DOLINA MARCZAKOWA
WTOREK
czynne – 11:00 – 20:00
14:30 - 16:00 – Etno Zabawy dla dzieci.
Będziemy śpiewać, tańczyć, poznawać muzykę tradycyjną i zabawy
z różnych regionów Polski. Preferowany wiek dzieci 5-10 lat
16:00 - 20:00 – Studio Wokalne “Szklanego Domu” - zajęcia prowadzi
trenerka wokalna Karolina Zapała ( zajęcia płatne, zapisy i informacje: tel.
41 311 21 28)
CZWARTEK
czynne – 14:00 – 19:00
16:00 - 18:00 – Klub Małego Podróżnika „Palcem po mapie”- spotkania podróżnicze dla dzieci i młodzieży/ wymiennie z Eko- czwartkiem
– o przyrodzie, ekologii… pogadanki, prace plastyczne, projekcje filmów
przyrodniczych

W świetlicach w Dąbrowie, Ciekotach, Masłowie odbywają się zajęcia w ramach „Projektu wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych
świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” realizowanego
przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
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Chór Masłowianie śpiewem oprawił
VI Drogę Krzyżową w intencji Trzeźwości
Tradycyjnie już odbyła się VI Droga Krzyżowa w intencji Trzeźwości, z biskupem ordynariuszem Janem
Piotrowskim. Z racji pandemii miała inny niż zwykle
przebieg. Pątnicy nie szli drogą królewską z Nowej
Słupi na Święty Krzyż, a modlitwa odbyła się w krużgankach bazyliki mniejszej na Świętym Krzyżu.
Droga krzyżowa była połączona ze świadectwami osób, które
wyzwoliły się z nałogu alkoholowego. Rozważania przy kolejnych
stacjach przygotowała Grupa Lubrzanka z Mąchocic-Scholasterii,
a śpiewem oprawił je Chór Masłowianie.

Zgodnie z tradycją chórzyści pod kierunkiem Michała Kopcia
zaśpiewali również podczas mszy świętej.

Pamiątkowy grawerton członkom chóru Mariannie Samiczak
i Dominikowi Grzegolcowi wręczył biskup Jan Piotrowski
w towarzystwie wójta Tomasza Lato.

Zgodnie z tradycją chórzyści pod kierunkiem Michała Kopcia zaśpiewali również podczas mszy świętej. Tuż po jej zakończeniu biskup Jan Piotrowski podziękował chórowi podkreślając
szczególnie jubileusz 100-lecia, jaki w tym roku obchodzić będą
Masłowianie. Biskup w towarzystwie wójta Tomasza Lato wręczył
okolicznościowy grawerton przedstawicielom chóru. Odebrali go
kierownik Marianna Samiczak i Dominik Grzegolec.
Droga Krzyżowa była organizowana przez Duszpasterstwo
Trzeźwości z ks. Kamilem Banasikiem, duszpasterzem trzeźwości
Diecezji Kieleckiej, oraz ruchy i stowarzyszenia abstynenckie.
Wydarzenie modlitewne od sześciu lat skupia trzeźwiejących,
abstynentów i osoby pomagające innym i poszukujące wsparcia
w walce z nałogami.
WP

Nasze zespoły w gronie laureatów
XVII Festiwalu Wielkopostnego
Zespoły działające w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” znalazły się w gronie laureatów konkursu pieśni
wielkopostnych XVII Festiwalu Wielkopostnego, organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w tym roku w formie online.

Grupa Artystyczna Golica z instruktorką Magdaleną Wilczyńską.

W tegorocznym festiwalu udział wzięły trzy zespoły reprezentujące gminę Masłów. Nadesłane nagrania oceniała Rada Artystyczna w składzie: Marzena Ślusarska – wokalistka, dziennikarka
muzyczna Radia Kielce, Bernadetta Kobyłecka – muzyk, plastyk,
instruktor Działu Animacjii Edukacji Kulturalnej, Radosław Pach –
muzyk, instruktor Studia Wokalnego WDK Kielce, Radosław Suliga
– muzyk, instruktor Działu Dziedzictwa Kulturowego.
Festiwal okazał się szczęśliwy dla artystów ze „Szklanego
Domu”. Grupa Artystyczna Golica zwyciężyła w kategorii zespoły
wokalne i wokalno-instrumentalne. Brzezinianki w kategorii zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne zajęły trzecie miejsce. Dąbrowianki uplasowały się na trzecim miejscu w kategorii zespoły ludowe.
Grupa Artystyczna Golica pod kierunkiem instruktor Magdaleny Wilczyńskiej nagrała na scenie „Szklanego Domu” wideo do
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dwóch utworów: „Krzyżu Chrystusa” i „Dobranoc głowo święta”.
Brzezinianki pod kierunkiem instruktora Michała Kopcia w konkursie wykonały dwa utwory: „Tyś za nami umarł” i „Świat pędzi”.
Zespół startował w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych,
ponieważ panie śpiewały z akompaniamentem skrzypiec i pianina.
Dąbrowianki pod kierunkiem instruktora Grzegorza Michty
zaśpiewały dwie pieśni „W Twych ramionach” i „Oto Jezus umiera”. To nowy artystyczny rozdział w historii zespołu śpiewaczego

z Dąbrowy, który od początku tego roku pracuje z nowym muzykiem.
Zespoły przygotowały się do udziału w festiwalu podczas
prób wznowionych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Konkursowe wykonania obejrzycie na kanale You Tube
„Szklanego Domu”.
WP

Dąbrowianki z instuktorem Grzegorzem Michtą.

Brzezinianki z instuktorem Michałem Kopciem.

„Szklany Dom” z dofinansowaniem z Narodowego
Centrum Kultury. Powstanie wyjątkowy koncert online!
Projekt „Śpiewy spod Radostowej” stworzony w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach znalazł się
w gronie najlepszych w kraju i otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu EtnoPolska.
Dzięki niemu powstanie koncert online z udziałem zespołów kultywujących tradycję ludową działających na terenie
gminy Masłów.
Do tegorocznej edycji programu
wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308
beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne
dofinansowanie w wysokości 10 000 000
złotych.
„Śpiewy spod Radostowej” to projekt
koncertu online zrealizowanego w plenerze, sercu Gór Świętokrzyskich, w Ciekotach, wsi gdzie Stefan Żeromski spędził swoją młodość. Radostowa to jeden
ze szczytów liczący 451 m n.p.m., który
nieustannie inspirował pisarza, ale również
wiele pokoleń twórców ludowych. W koncercie wystąpi 15 zespołów, działających
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom”, kultywujących tradycję ludową
z terenu gminy Masłów oraz Gór Świętokrzyskich umacniając lokalną tożsamość
kulturową. Wśród nich zarówno zespoły
pieśni i tańca, śpiewacze i chór. W repertuarze znajdą się tradycyjne świętokrzyskie
pieśni oraz inspirowane miejscowym folklorem przygotowane podczas warsztatów
z instruktorami.

O takich spotkaniach jak to w czasie Noworocznego Tortu Kultury na razie musimy zapomnieć.
Nagrania do koncertu online będą tak zaplanowane, by ograniczyć możliwość spotkań zespołów
dbając o bezpieczeństwo.

Koncert składać będzie się z nagrań
dokonanych w kilku malowniczych lokalizacjach na Żeromszczyźnie. Będą to m.in.
molo przy stawie, w którym odbija się Łysica, wiklinowa, kwitnąca brama, taras

dworku z ławeczką – pomnikiem rodziny
Żeromskich, skwer przed dworkiem, bielona przydrożna kapliczka nad stawem.
Pomiędzy utworami planowane jest
wyemitowanie krótkich rozmów prowa-
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dzonych przez prezenterkę z paniami z Kół
Gospodyń Wiejskich na temat regionalnych
dań charakterystycznych dla gminy i Gór
Świętokrzyskich (m.in. zalewajka) oraz rękodzieła (m.in. pająki).
W koncercie wystąpią: Barczanki,
Brzezinianki, Dąbrowianki, Domaszowianki, Kopcowianki, Nowe Masłowianki,
Zespoły Pieśni i Tańca: Ciekoty i Żeromszczyzna. Współczesny pomysł na muzykę
ludową przedstawią Chór Masłowianie
i Grupa Artystyczna Golica wykonując
utwory inspirowane folklorem. Razem 170
osób. Przygotowaniem potraw tradycyjnych i rękodzieła zajmą się: Lubrzanka,
Czarcie Babki, Babiniec, Żeromszczanki
i Dolinianki.
Projekt stworzyli Marzena Biskupska, specjalistka do spraw projektowych
oraz Wojciech Purtak, dyrektor „Szklane-

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018
roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości
kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program
zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie
więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału
kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.
go Domu”, który jest autorem koncepcji
i scenariusza „Śpiewów spod Radostowej”.
Z Narodowego Centrum Kultury Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” otrzyma
dofinansowanie w kwocie 19 000 zł. - To
projekt, który w pełni pokaże kulturową tożsamość i kulturalny charakter gminy Masłów.
W czasie pandemii, kiedy walczymy z wieloma przeciwnościami przygotujemy wyda-

rzenie online, które będzie dawać widzom
radość płynącą z naszych świętokrzyskich
korzeni - mówi dyrektor Wojciech Purtak.
- Nagrania zostaną zrealizowane latem na
Żeromszczyźnie, tak by jak najciekawiej pokazać nasz teren, co będzie dla nas również
idealnym produktem turystycznym zachęcającym do odwiedzenia Ciekot – dodaje.
RED

I Debata Oksfordzka z udziałem naszych szkół
Bardzo wysokim poziomem i doskonałym przygotowaniem merytorycznym wykazali się uczestnicy I Debaty Oksfordzkiej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych,
w której uczestniczyli uczniowie ze szkół w gminie Masłów.

Debata Oksfordzka zagości na stałe w harmonogramie imprez gminnych
i międzyszkolnych.

O tym, że debatowanie daje radość
z rozmowy z drugim człowiekiem przekonano się podczas I Debaty Oksfordzkiej.
Nie ma nic ciekawszego i bardziej stymulującego proces edukacyjny niż dialog
i konieczność zaprezentowania własnego
stanowiska w poszanowaniu odmiennych
poglądów adwersarza.
Nad tezą: „Czy świat po pandemii
będzie lepszy?” debatowali Propozycjonaliści ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Masłowie Pierwszym: Weronika Kotas, Jakub Chodup oraz uczniowie
szkoły w Mąchocicach Kapitulnych: Alicja
Ryś i Franciszek Dudzik zdanie odmienne
zaprezentowała grupa Opozycjonistów:
Daria Chaba i Kacper Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach oraz Julia
Przydatek i Karol Kołomański ze szkoły
w Mąchocicach – Scholasterii.
Nad przebiegiem dyskusji czuwali nauczyciele mentorzy: Monika Jaros (SP Brzezinki), Ilona Sito (SP Mąchocice - Scholaste-

Była to pierwsza taka debata online zorganizowana w gminie Masłów.

ria), Joanna Kasperek (SP Masłów), Sylwia
Wawszczak – Domagała (SP Mąchocice
Kapitulne). Wypowiedziom mówców przysłuchiwali się członkowie Jury: marszałkini
– Dorota Kaiper – trenerka debat i animatorka środowiska debatanckiego; wspołtworzy od lat Mistrzostwa Debat Oksfordzkich
i Mistrzostwa Debat Parlamentarnych, wójt
gminy Masłów – Tomasz Lato oraz Małgorzata Jas – konsultant i kierownik pracowni
Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Po bardzo wyrównanej walce, gdyż
oba zespoły zaprezentowały wysoki poziom przygotowania, wynikiem głosów Jury
2/1 zwyciężyła drużyna Opozycjonistów.
Podczas Debaty w przerwie na obrady
Jury, debatanci wspólnie opracowali na Jamboardzie argumentację naszej tezy. A także
poznali wyniki miniankiety gminnej. Okazało się, że prawie 3/4 mieszkańców uważa,
iż świat po pandemii nie będzie lepszy.

- Dlaczego właśnie taka aktywność,
jak debaty, powinna znaleźć swoje miejsce
w szkole? Młodzież uczyła się formułowania swoich myśli i szybkiego przetwarzania
zdobytych informacji. Poza tym, debatowanie to gra zespołowa. W debacie drużyny
nawzajem wspierały się w przygotowywaniu
argumentów, a także dodawały sobie otuchy
podczas stresujących chwil samej dyskusji.
To świetna szkoła koleżeńskości, dzielenia
się zadaniami i pracy w grupie. Debaty uczą
pokonywania stresu związanego z publicznym przemawianiem – mówi Aneta Januchta, dyrektor SP w Mąchocicach Kapitulnych.
- Natomiast sam proces jej organizowania jak zaproszenie gości, wymyślenie
tematu, moderowanie dyskusji i logistyka
pracy na platformach online był dla nas
również świetną szkołą organizatorską. Na
pewno Debata Oksfordzka zagości na stałe
w harmonogramie imprez gminnych i międzyszkolnych - dodaje.
RED
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Skromne świętowanie Dnia Sołtysa.
Były podziękowania i modlitwa
Sołtysi z gminy Masłów spotkali się na dorocznym świętowaniu w masłowskim kościele pw. Przemienienia Pańskiego.
Z racji pandemii obchody Dnia Sołtysa miały symboliczny wymiar.
Głównym punktem spotkania była msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Piotr Motyka wspominając jak ważną
rolę odgrywają sołtysi w rozwoju dzisiejszej wsi.
Po wspólnej modlitwie: starosta Mirosław Gębski, wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy oraz Zbigniew Zagdański, sekretarz gminy Masłów i radny powiatu kieleckiego podziękowali sołtysom za pełną oddania i zaangażowania
pracę na rzecz społeczności lokalnych.
To właśnie sołtysi są pośrednikami pomiędzy mieszkańcami,
a samorządem, do nich jako pierwszych zwracają się ze swoimi
problemami i prośbami, które później rozwiązujemy wspólnie
– mówił wójt Tomasz Lato. - Dziękuję wszystkim sołtysom za
wsparcie, jakie od Was otrzymywała i otrzymuje nasza gmina, za
pracę i oddanie. Życzę Wam, abyście pełniąc swoją misję znaleźli
wsparcie i zrozumienie osób najbliższych – dodał wójt podkreślając wagę pracy sołtysów w trudnym pandemicznym czasie.
Samorządowcy życzyli, aby praca na rzecz sołectw była źródłem
satysfakcji i społecznego uznania. - Życzę Wam, abyście w swoich
działaniach zawsze spotykali się ze zrozumieniem i życzliwością
mieszkańców, by podejmowane działania służyły przyszłym pokoleniom - mówił starosta Mirosław Gębski.
Podczas spotkania sołtysom wręczono podziękowania od
samorządu gminy Masłów oraz list gratulacyjny od marszałka An-

drzeja Bętkowskiego. Życzenia przekazali także poseł Krzysztof
Lipiec, wojewoda Zbigniew Koniusz, wicemarszałek Renata Janik
oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz.
Miłym akcentem okazały się upominki, jakie wręczono sołtysom. W pakiecie znalazły się m.in. takery, parasole, maseczki
i inne przedmioty, które będą im służyć w pracy na rzecz sołectw
oraz najnowsza książka Kazimiery Zapałowej, honorowej kustosz
dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach.

Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Piotr Motyka.

Wszyscy wzięli udział w modlitwie.

Krótka oficjalna część odbyła się tuż po mszy świętej.

Sołtysi wraz z gośćmi okolicznościowego spotkania pozowali do pamiątkowego zdjęcia.
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Nasi uczniowie dbają o zwierzęta
Nowe budki lęgowe dla ptaków, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, udział w akcjach i konkursach poświęconych ochronie środowiska to tylko część z działań, jakie podejmują uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy
Masłów na rzecz otaczającej nas przyrody.
W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii rozstrzygnięto konkurs na
wykonanie budki lęgowej dla ptaków pod nazwą „Ptaki są wśród
nas”. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci działań przyjaznych środowisku, uwrażliwienie ich na potrzebę pomocy ptakom poprzez utworzenie im nowych miejsc lęgowych.
Prace zostały wykonane, zgodnie z regulaminem konkursu,
z materiałów naturalnych, solidnie i estetycznie. Co najważniejsze
są bezpieczne, funkcjonalne i użyteczne dla ptaków. Budki zawisną w otoczeniu szkoły oraz na terenie zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa Łagów.
Małe mieszkanka dla ptaków podobnie jak i karmniki znajdziemy również w okolicy innych placówek edukacyjnych w gminie Masłów. Zimową porą obserwując szkolne strony internetowe
oraz profile społecznościowe z pewnością znajdziemy zdjęcia
dzieci dokarmiających ptaki.
- Cieszę się, że takie działania podejmują nasze szkoły. Sam
od lat dokarmiam ptaki, mam na swojej działce zawieszone budki
lęgowe. Mieszkają w nich sikory, szpaki, pliszki czy rudziki. Uważam, że dbanie o wychowanie dzieci i młodzieży pod kątem opieki
i przyjaźni kierowanej do zwierząt rozwija empatię i uwrażliwia –
mówi wójt Tomasz Lato.
Świetnym narzędziem pomocy skrzydlatym przyjaciołom
w przetrwaniu srogiej zimy okazał się konkurs fotograficzny pn.
„Dokarmianie ptaków zimą”, jaki zorganizowała Szkoła im. Jana
Pawła II w Masłowie Pierwszym. Pozwolił uczestnikom obserwować ptaki i poznać ich zachowania i zwyczaje. Natomiast udział

uczniów ze szkoły w Brzezinkach w powiatowym konkursie „Przyjaciele zwierząt”, był okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat świata otaczających nas dziko żyjących zwierząt. Dzieci wykonały w grupach trójwymiarowe prace, w których
przedstawiły zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
Szkoła w Woli Kopcowej zaś stawia na różnorodność prowadzonych zajęć przyrodniczych np. wycieczki, pogadanki, apele, gry
wpajają uczniom już od najmłodszych lat empatię i szacunek do

Mąchocice-Scholasteria

Wola Kopcowa

Mąchcocice Kapitulne

Mąchocice Kapitulne

Brzezinki
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otaczającej przyrody. Uczą jak mądrze i odpowiedzialnie dokarmiać dziko żyjące ptaki i zwierzęta. Jak ważna jest ochrona środowiska, w których żyją.
Szkoły z terenu gminy Masłów objęły opieką również porzucone zwierzęta udomowione jak psy i koty. Od lat wspierają
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. Systematycznie
organizują zbiórki karmy, koców oraz innych niezbędnych produktów do działania placówki. W ubiegłych latach uczniowie wraz
z nauczycielami częściej odwiedzali schronisko, obecnie w dobie
pandemii wizyty ograniczono. Nie mniej jednak uczniowie klasy
piątej ze szkoły w Mąchocicach Kapitulnych podczas styczniowej wycieczki poznali, w jakich warunkach żyją opuszczone psy
i koty. Zbiórki karmy cały czas trwają a pedagodzy uwrażliwiają
najmłodszych na los porzuconych i niechcianych zwierząt, wpajają też odpowiedzialne traktowanie pupili domowych.
Świat ptaków i zwierząt jest bardzo atrakcyjnym tematem,
dzieci chętnie słuchają ciekawostek z tym związanych. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty online z Geoedukatorem
przeprowadzone na początku marca w szkole im. Marii Skłodow-

skiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych podczas, których uczniowie zapoznali się z życiem pradawnych mieszkańców ziemi świętokrzyskiej.

Wola Kopcowa

Masłów

Brzezinki

Książka opowie o historii naszej gminy
Już wkrótce będziemy mogli poznać historię gminy
Masłów zawartą w książce historyka Piotra Olszewskiego „Z dziejów samorządu i administracji w Gminie Dąbrowa – Masłów” w latach 1809 – 2018.
Wójt Tomasz Lato, skarbnik Małgorzata Kumór oraz Przemysław Gała, właściciel drukarni Digital Art. Studio podpisali umowę
na skład oraz wydruk publikacji. Podczas spotkania obecni byli
również Piotr Olszewski, autor książki oraz Agnieszka Borycka,
kierownik referatu Promocji i Rozwoju gminy Masłów.
Książka odzwierciedla funkcjonowanie samorządu i administracji od początku istnienia gminy Dąbrowa, następnie powstałych
na jej gruncie gromadach i ostatecznie gminie Masłów.
- Impulsem do podjęcia takiej tematyki są przypadające na
lata 2019-2020 rocznice, a zasadniczą jest 30-rocznica pierwszych
w pełni demokratycznych wyborów samorządowych. Kolejną była
210-rocznica powołania przez Fryderyka Augusta w Księstwie
Warszawskim (23 II 1809 roku) na najniższym szczeblu administracji państwowej gminy - pisze autor publikacji.
- Doktor Piotr Olszewski jest cenionym historykiem i podróżnikiem. Jego książka ukaże się do końca czerwca bieżącego roku,
w nakładzie 1500 egzemplarzy, będzie można ją odebrać w Urzędzie Gminy Masłów. Zdradzę również, że wkrótce powstanie również książka przedstawiająca postać Jana Pieniążka, kompozytora,

Tuż po podpisaniu umowy. Od lewej: skarbnik Małgorzata Kumór,
Piotr Olszewski, autor książki, Przemysław Gała, właściciel drukarni
Digital Art Studio, wójt Tomasz Lato, Agnieszka Borycka, kierownik
referatu Promocji i Rozwoju gminy Masłów.

organisty oraz założyciela Chóru Masłowianie - mówi wójt Tomasz
Lato.
Do mającej powstać książki Gminna Biblioteka Publiczna
w Masłowie zbiera do końca kwietnia br. materiały, które mogłyby
przybliżyć postać kompozytora: informacje, zdjęcia bądź inne pamiątki (czytaj na stronie 5).
RED
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Brzezinki jak malowane
Projekt 50 Drużyny Harcerskiej zachwyca przechodniów i kierowców! Od kilku tygodni na ogrodzeniu szkoły
w Brzezinkach można oglądać ciekawe prace stworzone przez miejscowych harcerzy.
50 Drużyna Harcerska istnieje w Szkole Podstawowej w Brzezinkach już
14 lat. W 2020 r. drużyna pozyskała środki z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, przy
wsparciu ZHP Chorągwi Kieleckiej, na realizację projektu własnego pomysłu.
Harcerze postanowili zdobyć sprawność „Znawca własnej miejscowości”.
W tym celu już w marcu 2020 r. przeprowadzali wywiady ze swoimi bliskimi
lub sąsiadami na temat historii Brzezinek czy zwyczajów tu kultywowanych. Po
powrocie do szkoły we wrześniu, wybrali się na rajd – zwiad po okolicy, czy
oglądali zdjęcia przedstawiające Brzezinki.
Zwieńczeniem projektu było wykonanie prac plastycznych inspirowanych
Brzezinkami i ich okolicą. Harcerskie obrazy zostały następnie przeniesione na
duże plansze, które zawisły na ogrodzeniu szkoły. Można je oglądać na przeciwko kościoła w Brzezinkach. Z pieniędzy projektowych zakupiono także dla
drużyny duży głośnik bezprzewodowy, ekran do rzutnika, flipcharty, materiały
dekoracyjne i plastyczne.
Nagrody dla wykonawców prac ufundowali panowie Wojciech Haba,
radny gminy i Mirosław Piwko, Sołtys Brzezinek. Oficjalne podsumowanie projektu odbyło się w grudniu 2020 r. w obecności wójta Tomasza Lato, radnego
Wojciecha Haby, Zbigniewa Długosza, dyrektora SP w Brzezinkach, phm. Olgi
Zawodnik-Purtak, drużynowej 50 DH i Komendantki Hufca Kielce-Powiat.
RED

Co w harcerskich planach w naszej gminie?
W pierwszej połowie 2021 r. w naszej gminie
będą realizowane 3 projekty finansowane z funduszy pozyskanych z Rządowego Programu
Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich
i Skautowych na lata 2018-2030:

•

29 Drużyna Harcerska z Mąchocic-Scholasterii –
„Kolorowa Scholasteria” – harcerze będą zdobywać sprawność Kwiaciarka/Kwiaciarz, poznają
kwiaty i rośliny, a następnie założą przy szkole
ogródek kwiatowy.

•

50 Drużyna Harcerska z Brzezinek – „Po
pierwsze: POMOC” – harcerze wezmą udział
w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej, zdobędą sprawność Sanitariuszka/Sanitariusz, skompletują własną podręczną apteczkę
pierwszej pomocy.

•

52 Gromada Zuchowa z Masłowa – „Każdy zuch tańczyć chce” – zuchy wezmą udział
w zbiórkach przybliżających im rodzaje tańców,
spotkają się z Mistrzynią Tańca, wykonają ele-

Tak prezentują się prace na plenerowej wystawie.

menty strojów tanecznych i zdobędą sprawność
Tancerka / Tancerz.

Uczestnicy projektu wraz z gośćmi.
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20 lat od premiery „Przedwiośnia”.
Kustosz wspomina pracę z filmowcami
2 marca 2021 roku minęło 20 lat od premiery filmu „Przedwiośnie”, ekranizacji powieści Stefana Żeromskiego. Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach była konsultantką filmową i to ona
wskazała lokalizacje, w którym w województwie świętokrzyskim realizowano kluczowe sceny. Wspominamy, jak
wyglądała współpraca z filmowcami.
„Przedwiośnie” Flipa Bajona okazało się kasowym sukcesem. Do kin poszło
1 743 933 widzów. Powstała również serialowa wersja. Kluczowy dla filmowców
okazał się region świętokrzyski związany
ze Stefanem Żeromskim. Tu powstało wiele
kultowych już scen jak np. balu w Odolanach czy wreszcie to właśnie w Kielcach
odbyła się kinowa prapremiera.
- Jesienią 1999 roku zostałam zaproszona przez ówczesnego wojewodę Wojciecha Lubawskiego na spotkanie dotyczące
rozpoczęcia prac na ekranizacją „Przedwiośnia”. Udział wzięli w nim filmowcy:
Dariusz Jabłoński, Sławomir Rogowski oraz
reżyser Filip Bajon. Poproszono mnie o naniesienie poprawek do scenariusza napisanego przez Filipa Bajona, ale też wskazanie
kilku lokalizacji na terenie województwa,
które miałyby zagrać w filmie – wspomina
Kazimiera Zapałowa.
Okazało się, że scenariusz wrócił do
filmowców nieco zmieniony, bo Kazimiera
Zapałowa zasugerowała wykreślenie z niego m.in. przekleństw. – W czasach Cezarego Baryki nie było ich w modzie – argumentuje. Co ciekawe w pierwszej wersji
scenariusza nie było ostatniej sceny napisanej przez Filipa Bajona, w której główny
bohater grany przez Mateusza Damięckiego ginie w marszu na Belweder. Ostatecznie weszła ona do filmu i wywołała później
wiele kontrowersji. – Monika Żeromska
wspominała mi, że Filip Bajon gościł u niej
w domu w Konstancinie i dopytywał, czy
nie istnieje jakiś ciąg dalszy „Przedwiośnia”, jakieś dodatkowe strony. Nic takiego
nie było – zaznacza pani kustosz.
Ekipa „Przedwiośnia” potraktowała sugestie Kazimiery Zapałowej bardzo poważnie. – Pierwsza myśl o filmowej Nawłoci to
dworek w Ludyni. Jeździliśmy tam często
z mężem przygotowując książkę „Rodzina
Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”.
Wskazałam również muzeum w Oblęgorku jako miejsce, które miało zagrać Leniec
i pałac w Chroborzu jako filmowe Odolany.
Wszystkie zostały zaakceptowane przez panią scenograf Annę Wunderlich i to w nich
realizowano zdjęcia – opowiada. Filmowcy
nie zdecydowali się jednak na umieszczenie akcji we wnętrzach kieleckiego Pałacyku Tomasza Zielińskiego.
Ekipa była w stałym kontakcie z Kazimierą Zapałową. – Producent Dariusz
Jabłoński dzwonił do mnie z zaproszeniami

Kazimiera Zapałowa przed dworem w Ludyni,
w dniu pierwszego klapsa na planie „Przedwiośnia”- 18.07.2000 r. (Fot. Andrzej Zapała)

na kolejne wydarzenia związane z kolejnymi etapami realizacji. 18 lipca 2000 roku
padł pierwszy klaps w Ludyni, następne
spotkanie odbywało się 15 sierpnia pod
Warszawą, gdzie kręcono sceny Bitwy
Warszawskiej, a 22 listopada przed pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich,
w Warszawie padł ostatni klaps. Uczestniczyłam w pierwszym klapsie, było to wielkie wydarzenie z udziałem m.in. władz, ale
też aktorów i całej ekipy – wspomina pani
Kazimiera.
„Przedwiośnie” po raz pierwszy na
wielkim ekranie pokazano w Kielcach. Prapremiera odbyła się w Kieleckim Centrum
Kultury 19 marca 2001 roku z udziałem
odtwórców głównych ról i mnóstwem zaproszonych gości. Niewiele brakowało,
a wśród nich nie znalazłaby się Kazimiera
Zapałowa. Zaproszenie dostała dopiero
po nagłośnieniu sprawy w lokalnych mediach. Dziś wspomina to z uśmiechem.
Prapremiera była wydarzeniem. Przed KCK
koncertowali: Andrzej Piaseczny, K.A.S.A.,
Mafia, a w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego realizowano na żywo
poranny program „Kawa czy herbata?”.
– Panowała wówczas wielka mobilizacja

w muzeum. Program nagrywany był bardzo wcześnie, część z pracowników spała
nawet na miejscu, żeby wszystkiego dopilnować. W nagraniach udział wzięli twórcy
i aktorzy. Miałam wtedy możliwość ich poznania – dodaje Kazimiera Zapałowa, która
wówczas kierowała muzeum.
Co ciekawe dzięki poleceniu pani kustosz w epizodzie z filmowym „Przedwiośniem” wziął udział profesor Zdzisław Jerzy
Adamczyk, znawca i badacz twórczości
Stefana Żeromskiego. – Wydawnictwo
z Poznania poszukiwało osoby, która stworzyłaby książkę poświęconą powieści, ale
również jej ekranizacji. Spowodowałam,
że w sprawę został zaangażowany profesor,
który wyraził zgodę i tak powstało wydawnictwo „Przedwiośnie. Prawda i legenda” –
opowiada pani Kazimiera.
Jak przyznaje filmowe konsultacje
prowadziła bez żadnego wynagrodzenia.
– Wyróżnieniem dla mnie było, że w napisach końcowych „Przedwiośnia” pojawiło
się dla mnie podziękowanie z imienia i nazwiska. Kiedy w telewizji emitowano serial
„Przedwiośnie” mój mąż siadał zawsze
bliżej telewizora, żeby ich nie przeoczyć –
dodaje z uśmiechem. - Film nie wzbudził
we mnie wielkiego entuzjazmu. Pięknie
zagrała Ludynia oddając klimat powieści.
Podobały mi się małe role np. Karoliny
Gruszki jako Wandy Okrzeńskiej, Wojciecha Siemiona jako Maciejunia, czy Janusza
Gajosa jako Serweryna Baryki. Nie mogłam
się zgodzić z zakończeniem i dopisaniem
śmierci Cezarego – opowiada pani Kazimiera. – Monika Żeromska, mimo zaproszenia na premierę, nie obejrzała filmu. Powiedziała mi tylko, że „Żeromski broni się
słowem własnym” – zaznacza pani kustosz.
Z perspektywy 20 lat od premiery
przyznaje, że ekranizacja była potrzebna,
ponieważ przypomina o pisarzu. Klimat
filmowej Nawłoci bez wątpienia można
poczuć dziś w Ciekotach, gdzie Kazimiera
Zapałowa stworzyła scenariusz i kompleksowo urządziła dworek Stefana Żeromskiego. Przecież pierwowzorem powieściowego dworku w Nawłoci był właśnie rodzinny
ciekocki dwór Żeromskiego, do którego
wielokrotnie odwoływał się w swoich powieściach. Od 2013 roku Kazimiera Zapałowa posiada tytuł i odznakę „Honorowego Kustosza Dworku Stefana Żeromskiego
w Ciekotach”.
WP
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa
nagrała płytę w „Szklanym Domu”
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa stanęła przed nie lada wyzwaniem. Młodzi muzycy nagrali materiały na
pierwszą płytę z koncertowym repertuarem.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta nagrała płytę, a muzycy wzięli udział w sesji zdjęciowej.

W szeregach masłowskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
gra blisko 30 muzyków. To młode talenty z gminy Masłów, które
doskonalą umiejętność gry na instrumentach pod kierunkiem kapelmistrza Arkadiusza Kasperka. Próby zespołu odbywają się regularnie co tydzień, w każdy sobotni poranek w budynku GOK-u
w Masłowie. Miniony pandemiczny rok, mimo że pokrzyżował
wiele koncertowych planów był dla orkiestry czasem wytężonej
pracy nad nowym repertuarem. Miało to związek z warsztatami
muzycznymi prowadzonymi dzięki realizacji projektu “Kulturalnie
w Górnie i Masłowie - cykl warsztatów”. Muzycy wzbogacili się
również o nowe stroje i instrumenty. Premierowy koncert MOD
zaprezentowała podczas plenerowego wydarzenia Imieniny Stefana, które odbyło się przed dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Nagranie płyty z koncertowym repertuarem było więc naturalną kontynuacją pracy. - Jesteśmy teraz w dobrym momencie
rozwoju, który pozwala nam na utrwalenie tego, co już potrafią
młodzi muzycy. Nasz repertuar jest dość szeroki, choć skupiamy
się głównie wokół standardów muzyki rozrywkowej i właśnie ich

nie zabraknie na albumie - zapowiada Arkadiusz Kasperek, kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Masłowa. Co ciekawe obok
przebojów znajdzie się również świętokrzyski akcent, pieśń uważana za hymn Gór Świętokrzyskich „Da moja Łysico”.
Nagranie płyty trwało dwa dni i odbywało się na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Nad realizacją
czuwał producent muzyczny Karol Serek. Sesji nagraniowej towarzyszyła również ekipa Capital Studio tworząca „making off”z przygotowań do nagrania, ale również zdjęcia muzyków, które zostaną
wykorzystane w czasie promocji płyty. Będzie też częścią ogłoszenia
nowego naboru dla chętnych, którzy marzą o dołączeniu do orkiestry.
- Nagranie albumu to kolejny krok w działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Różnorodność, talent i młodzieńczy zapał na
pewno będzie słychać we wszystkich 10 utworach. Premierę płyty
połączoną oczywiście z koncertem promocyjnym planujemy na tegoroczną jesień - informuje Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego
Domu”.
WP

Nagranie odbyło się w sali widowiskowej „Szklanego Domu”.

Muzycy podczas sesji nagraniowej.
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Z Dworku Żeromskich (31)

KOBIERCE, KILIMY,
ROGÓŻKI…
U państwa Żeromskich w Ciekotach, w stareńkim modrzewiowym dworku liczącym wówczas sto osiemnaście, a
później i więcej lat (zbudowanym w 1753 roku), ocieplenie
podłóg i ścian było koniecznością. Wykorzystywano do
tego celu – jak pisałam – skóry dzików, jeleni, pewnie też
hodowanych na folwarku baranów i owiec. Kładziono je
przy łóżkach, pod fotelami, biurkami i stolikami.
Z „Dzienników” Stefana, listów i literatury wiemy, że
w dworku były też kobierce,
kilimy, narzuty na łóżka, zasłony, firanki, chodniki, wreszcie
plecione z trawy wodnej i sitowia duże wycieraczki zwane
rogóżkami.
Gdy przystępowałam do prac
związanych z odtworzeniem
wnętrz, uświadomiłam sobie,
że będzie bardzo trudno znaleźć
dziewiętnastowieczne
rękodzieła kobiernicze w takim stanie, by można je było
prezentować w naturalnych
warunkach: na podłodze,
ścianie czy meblu. Wiadomo, tkaniny szybciej niż inne
przedmioty ulegają degradacji, a ich konserwacja jest
bardzo skomplikowana i niezwykle kosztowna. Przyjaciele z muzeów biograficznych
i muzeów wnętrz sugerowali
to, co sami praktykują: stosowanie wyrobów późniejszych,
ale wykonanych według tradycyjnych dziewiętnastowiecznych wzorów. Poszłam za
ich przykładem. Nasze dywany, kilimy i inne obiekty z tej
dziedziny mają różny wiek, ale udało się stworzyć z nich
dość spójną całość stylistyczną, pozytywnie odbieraną
przez zwiedzających.
Bardzo piękne, gęste, strzyżone kobierce polskie – dywany mamy dwa. Wzory na nich to zestawy roślinno-ornamentalne w wyraźnie wyodrębnionym otoku. Mniejszy,
o subtelnej dość jasnej kolorystyce i drobniejszym rysunku, zdobi ścianę w pokoju pani Żeromskiej, stanowiąc tło
dla klęcznika. Ufundowany został w 2013 roku na „Imieniny Stefana” przez Wodociągi Kieleckie. Większy, w nieco
ciemniejszej tonacji – dar imieninowy moich braci i bratowych z 2015 roku – ociepla podłogę w pokoju jadalnogościnnym.
Są i kilimy: najstarszy za łóżkiem w pokoju Stefana pochodzi z domu moich pradziadków. Ręcznie wykonany,

dwustronny, o osnowie i wątku z wełny, bordowo-grantowej kolorystyce świetnie harmonizuje z pluszową bordową kapą łóżka – ufundowaną przez nieżyjącego już kuzyna – regionalistę Jana Stawowczyka. Drugi, ogromny,
wzorzysty, lwowski z osnową nicianą i wątkiem wełnianym otrzymaliśmy od przyjaciół – Żeromszczaków: Grażyny i Stanisława Szreków. Przykrywa niemal całą ścianę
pokoju Stefana i jest tłem
dla myśliwskich sprzętów
i trofeów.
Mamy i mniejsze kilimy, narzuty, zasłony, chusty – na
ścianach, skrzyniach, łóżkach, krzesłach i kufrach
– dary: Marianny i Kazimierza Micorków, Małgorzaty
i Marka Jakubczyków, Haliny Różyc, Ireny Stolarczyk,
Jadwigi Tomczyk, Anny Tomeczko, Janiny Boryckiej,
Katarzyny Białek, Alicji Stefańskiej oraz Ewy Siudajewskiej.
Staraliśmy się do wnętrza
dworku wprowadzić też
ręcznie tkane chodniki, jakie z pewnością były w dawnej kuchni. Ofiarodawcami
różnobarwnych bawełnianych pasiaków są: Danuta
Obara, Elżbieta Barcz i Józef Sobura.
Gdy w pokojach i kuchni
nie było jeszcze prawie nic
własnego, Komitet Rodzicielski ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Chmielniku – na moją prośbę – ufundował piękne, cieniutkie, białe firanki do wszystkich okien. Służą znakomicie!
Mamy i rogóżki. Wyszukała je i kupiła Krystyna Nowakowska. Okrywają kamienną posadzkę sieni – jak w tamtych czasach.
Do grupy tkanin zaliczyłam też czerwono-czarne zapaski, jakie w przeszłości używały we dworze na co dzień
i od święta kucharka Małgorzata czy służebna Apolonia.
Podarowały takowe Dorota Michta, Joanna Radek i Halina
Jędrzejczyk.
Odtworzony dworek Żeromskich – mówią przybywający
tu goście – ma swój niepowtarzalny klimat. Uważam, że
w znaczący sposób przyczyniły się do tego DARY OSÓB
NIEOBOJĘTNYCH…
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Gmina Dąbrowa w latach okupacji niemieckiej.
Dnia 26 X 1939 roku utworzono Generalne Gubernatorstwo z siedzibą władz
w Krakowie i stanowisko generalnego – gubernatora objął Hans Frank. W tym samym
dniu wydano zarządzenie o odbudowie
administracji na obszarach okupowanych.
Zlikwidowano województwa i powołano
w ich miejsce dystrykty Kraków, Lublin,
Warszawa i Radom. Na czele tego ostatniego stał niemiecki gubernator Karl Lasch,
a po nim aż do końca wojny Ernst Kundt.
Dnia 7 II 1940 roku podzielono dystrykt
Radom na 10 powiatów. W zarządzeniu
stwierdzono, że dotychczasowe prawo
polskie zachowuje swoją moc, o ile nie jest
w sprzeczności z przejęciem administracji
przez Rzeszę Niemiecką i wykonaniem
wojskowych praw niemieckich.
Dnia 7 XII 1939 roku weszło w życie
szczegółowe zarządzenie w sprawie funkcjonowania gmin o nazwie: Rozporządzenie o zarządzie gmin polskich. Paragrafy
tego dokumentu ustalały, że zarządem gminy (wsi, miasta, powiatu miejskiego) kieruje
burmistrz za pełną i wyłączną odpowiedzialnością (…). Burmistrz zastępuje gminę. Jest on przełożonym wszystkich osób
zatrudnionych w służbie gminy. Przyjmuje
ich do służby i zwalnia ich. Burmistrz ma
do pomocy, bez uszczerbku jego wyłącznej
odpowiedzialności za porządek gminy, (…)
doradców (których - P. O.) powołuje burmistrz spośród mieszkańców. (…) Burmistrz
ma być przynależny do przeważającej
w gminie grupy ludowej. Bezpośrednią władzą nadzorczą nad gminami z wyjątkiem
powiatów miejskich jest Starosta. O ile według polskiego ustroju gmin utworzone są
gminy zbiorowe z wójtem na czele, o tyle
mają niniejsze postanowienia analogiczne
zastosowanie.
W gminach pozostali więc polscy
wójtowie, a na wsiach sołtysi. Nie miało to
charakteru współpracy z okupantem, gdyż
Rząd Polski we Francji 15 XI 1939 roku wydał instrukcję dla okupowanego kraju o treści: nie jest sprzeczne z interesem polskim
obejmowanie stanowisk w administracji
komunalnej, w samorządach wszelkiego
rodzaju, w administracji przemysłowej,
handlowej, rolnej, leśnej, kolejowej, pocztowej, sanitarnej, o ile objęcie stanowiska
nie jest uzależnione od dopełnienia warunków o charakterze zobowiązań politycznych.
Niemcy w sposób bezwzględny kontrolowali całą administrację i ustawicznie
ją instruowali. Zlikwidowano samorząd
wiejski, a w miejsce dotychczasowych rad
gminnych powołano 5 doradców, za których decyzje pełną odpowiedzialność ponosił wójt. Gmina w niemieckim systemie
okupacyjnym musiała wykonywać wielu

nakazów takich jak: obowiązkowe dostawy
czy rekrutacja na roboty przymusowe do
Niemiec.
Dnia 27 VI 1940 roku Generalny
Gubernator Hans Frank rozporządzeniem:
O tworzeniu i administracji związków
gmin w Generalnym Gubernatorstwie, powołał w każdym powiecie związek gmin.
Dla wykonania zadań samorządu należy
tworzyć (…) związek gmin jako publiczną
korporację terytorialną. Związek gmin jest
samorządny, z własną odpowiedzialnością.
Były to stowarzyszenia terytorialne dbające
o drogi, szkoły zawodowe, służbę zdrowia
i straż pożarną. Z braku pieniędzy większość prac wykonywano pod przymusem,
a szczególnie dotyczyło to naprawy dróg.
Powodzeniem w każdej gminie cieszyła
się straż pożarna. Była podporządkowana
gminnemu posterunkowi policji. Członkostwo w niej chroniło przed wywozem
na roboty przymusowe do Niemiec. Strażacy mieli obowiązek informować policję
o ukrywających się Żydach i czasem byli
zmuszani do udziału w ich łapaniu.
W szczególnie ciężkim położeniu znaleźli się wójtowie i sołtysi, objęci za wszystko osobistą odpowiedzialnością. Presję na
nich wywierały władze okupacyjne, opinia
publiczna i szybko rozwijający się po 1942
roku ruch oporu. Nazywano ich niemieckimi sługusami, gdyż w ich obowiązkach było
m. in. dopilnowanie zameldowania, pokazanie miejsca zamieszkania poszukiwanego,
ściąganie podatków czy informacja o podejrzanych. Zakres tych obowiązków był
szeroki i aby im sprostać wójtowie otrzymywali cykliczną broszurę Służba informacyjna
dla wójtów. Zarząd gminy składający się z
urzędników, wobec jednoosobowej odpowiedzialności wójta, nie doradzał, a czasem
wręcz utrudniał mu pracę. Powołanie 5 doradców wójta w gminach do 10000 mieszkańców, również nie było mu pomocne.
Odzwierciedleniem tragicznej roli
wójta w czasie okupacji była śpiewana
przez partyzantów AK z rejonu Gór Świętokrzyskich piosenka:
Nie ma ci jak partyzanci
same chłopy eleganci
z dobrym chłopem se popijem
wójta drania fest nabijem
służy Niemcom pies go drapał
takie partyzanckie życie
prowadzimy znakomicie
a jak złapiem se dziewuchę
nie popuścim jej psiajuchę
no i pocałujem czasem.
Niemcy aby zwiększyć efektywność
gospodarki rolnej powołali agronomów
w każdej gminie, a często i wsi. Przejęli oni
nadzór nad kulturą rolną i w dużym stopniu
nad obowiązkowymi dostawami.

Również we wszystkich gminach
powstały od połowy 1940 roku Komitety
Kontyngentowe składające się z inteligencji wiejskiej, a także z bogatych chłopów.
Kandydatów cieszących się dużym autorytetem zatwierdzały władze powiatowe,
a typował wójt, który stawał na czele Komitetu. Po wsiach powstały gromadzkie
Komitety, zatwierdzane przez wójta i z sołtysem jako przewodniczącym. Określały
one wysokość plonów zboża, co było podstawą oszacowania dolnej granicy dostaw
obowiązkowych. Prawie zawsze zaniżono
meldunki, w czym szybko zorientowali się
Niemcy i sami ustalali wysokość dostaw.
Od tej pory obowiązkiem Komitetów było
rozdzielanie kontyngentów na poszczególne gospodarstwa i dbanie o wykonanie
dostaw w terminie i w całości. Komitet
był zakładnikiem okupanta w obliczu nie
wywiązania się chłopów z kontyngentu.
Karano go za to grzywnami pieniężnymi,
osadzano w więzieniach i obozach, wywłaszczano z gospodarstw, a nawet rozstrzeliwano. Istnienie w gminie agronoma
i Komitetu w pewnym stopniu odciążyło
wójta od obowiązków i chroniło go jako
jednoosobowego decydenta, szczególnie
przed agresją zdesperowanych chłopów.
We wsiach gdzie działał ruch oporu, wójt
a także sołtys, byli przez niego kontrolowani i instruowani.
W 1941 roku kiedy nasiliło się kierowanie bezrolnych i małorolnych chłopów
na roboty do Niemiec, okupanci wciągnęli
wójtów i sołtysów do komisji werbunkowych. Musieli oni udzielić im wszechstronnej pomocy i organizować straże honorowe. Znalazłszy się w tak trudnym położeniu
wielu wójtów poniosło śmierć z rąk okupanta lub ruchu oporu, wielu otrzymało
karę chłosty lub polecenie opuszczenia terenu swego zamieszkania lub pracy.
Oddziały AK, BCH, AL i sporadycznie
NSZ, niszczyły urzędy gminne, a w nich
wszelką dokumentację, w tym szczególnie
kontyngentową i spisy ludności. Niejednokrotnie podpalano cały budynek, co było
tragiczne dla mieszkających tam urzędników. Często nachodzono sołtysów w ich
domach i zabierano całą dokumentację.
Pod koniec okupacji większość urzędów
gminnych nie funkcjonowała, a dostawy
kontyngentowe egzekwowano przy użyciu
policji i wojska.
Tak pracę urzędu gminnego w czasie
okupacji niemieckiej opisał jego pracownik
Kazimierz Myśliński: (…) urzędy gminne
i ich pracownicy pragnęli jak najlepiej służyć sprawie narodowej i służyli jej nie tylko
słowem, lecz codzienną działalnością, która nawet w warunkach niemieckiego nadzoru stwarzała takie możliwości. Atmosfera
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panująca w tych urzędach była patriotyczna, a dzieci wielu pracowników uczęszczały na tajne komplety podziemnego szkolnictwa, nie było chyba urzędu gminnego,
gdzie na etatach urzędników nie lokowano
działaczy podziemia i gdzie wielu pracowników nie współpracowało z organizacjami
podziemnymi.
Z powodu braku zarchiwizowanej
dokumentacji z funkcjonowania gminy
Dąbrowa w czasie okupacji, jedynie luźne
dokumenty z 30 III 1940 roku, 23 IX 1942
i z 10 IV 1943 świadczą o tym, że wójtem
był Władysław Świerczyński. Urodził się
2 X 1896 roku w Brzezinkach i miał ukończone 3 klasy szkoły powszechnej. Należał
do stronników Józefa Piłsudskiego. W latach 1934 – 1937 był zastępcą wójta Antoniego Lenartowicza, a po jego rezygnacji,
od marca 1937 roku został wójtem.
Gmina Dąbrowa w czasie okupacji była w dystrykcie Radom i w powiecie
kieleckim. Niezbywalnym obowiązkiem
każdego mieszkańca było wywiązanie się

z dostaw obowiązkowych, stawienie się
w gminie na wyjazdy do pracy w Niemczech, wykonywanie robót publicznych
oraz świadczenie podwód. Nad ich wykonaniem czuwały powołane w każdej gminie
niemieckie posterunki policji. Była to żandarmeria czyli służby porządkowe, wspierane przez przedwojenną polską policję.
W Dąbrowie posterunek policji znajdował się podobnie jak przed wojną w siedzibie gminy, a obok znajdował się areszt.
Jedzenie zatrzymanym dostarczała rodzina. Policja polska, od koloru mundurów
określana mianem granatowej, asystowała
przy ściąganiu obowiązkowych dostaw
i prowadziła dochodzenie w sprawach
przestępstw o niskiej szkodliwości. Kontrolowała również przestrzeganie przepisów
przeciwpożarowych, przykrycia studni czy
godziny policyjnej. Na drzwiach każdego
domu znajdował się wykaz mieszkańców.
Po godzinie policyjnej wszyscy ujęci w tym
wykazie musieli znajdować się na terenie
gospodarstwa.

Dnia 16 III 1946 roku powołano
Gminną Radę Narodową w Dąbrowie z list
zgłoszonych przez partie polityczne, organizacje społeczno – gospodarcze i z osób
cieszących się dobrą opinią. Wójtem został
Tomasz Obara, a okupacyjny wójt Władysław Świerczyński został wybrany radnym
na lata 1946 – 1949.
BIBLIOGRAFIA:
Mańkowski Zygmunt, Gmina jako ogniwo
w niemieckim systemie okupacyjnym na
ziemiach polskich 1939 – 1945, /W:/ Gmina wiejska i jej samorząd, praca zbiorowa
pod red. Heleny Brodowskiej, Warszawa
1989.
Marszałek Józef, Ruch oporu wobec gminy
i samorządu wiejskiego, /W:/ Tamże.
Rajca Czesław, ,,Samorząd” gospodarczy
gminy a eksploatacja wsi w Generalnym
Gubernatorstwie, /W:/ Tamże.
P. Olszewski, Z dziejów samorządu i administracji w Gminie Dąbrowa – Masłów
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Doktor Piotr Olszewski

Bezpieczne kino na Dzień Kobiet
Z racji trwającej pandemii nie było tradycyjnych gminnych obchodów Dnia Kobiet. Panie zostały jednak zaproszone na kobiecy seans kultowej komedii romantycznej „Nigdy w życiu!”, który zorganizowano w Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w sali
widowiskowej w „Szklanym Domu” została udostępniona połowa
miejsc. Uczestnicy byli zobowiązani do wypełnienia oświadczenia
o swoim stanie zdrowia, dezynfekcji dłoni, zakrywania ust i nosa
maseczką oraz przestrzegania zakazu jedzenia i picia. Wydarzenie
zostało zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Kinowy seans był symbolicznym świętowaniem Dnia Kobiet.
Z racji trwającej pandemii nie było corocznego spotkania, do jakich przyzwyczajone są panie z gminy Masłów, połączonego z estradowymi występami. Przed seansem życzenia złożyli Tomasz
Lato, wójt gminy Masłów i Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego
Domu”. Panowie rozlosowali również nagrody - zestawy kosmetyków, które panie mogły odebrać z brzegu sceny. Nie było rozdawania symbolicznych żółtych tulipanów. Kwiaty czekały na panie
w koszach po wyjściu z sali, podobnie jak słodki prezent, czyli babeczki z kremem i owocami przygotowane na wynos.

Było to pierwsze kinowe spotkanie w Ciekotach. Mając na
uwadze poziom zainteresowania wielce prawdopodobne jest to, że
kobiece seanse znajdą się w stałym repertuarze Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”.
RED

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w sali
widowiskowej w „Szklanym Domu” została udostępniona połowa miejsc.

Dla pań na wynos przygotowano słodkie babeczki.

Wśród uczestniczek spotkania były panie z zespołu Dąbrowianki.
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50 lat na scenie. Barwny benefis Krzysztofa Kisa
Krzysztof Kis, mieszkaniec Woli Kopcowej, świętował jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Koncert połączony z premierą autorskiej płyty „Z marzeń” odbył się na scenie Kieleckiego Centrum Kultury.
Wydarzenie było poświęcone pamięci Wojciecha Stachurskiego, kompozytora utworów na płytę „Z marzeń”. Wokaliście na
scenie towarzyszyli zaprzyjaźnieni muzycy, wśród nich znakomity
akordeonista Krzysztof Korban, instruktor Zespołu Pieśni i Tańca
Ciekoty. W benefisie wystąpił również zespół taneczny ze Studia
Tańca i Stylu „Rewanż” kierowany przez tancerza, choreografa
i sędziego I kategorii Polskiej Federacji Tańca - Tomasza Rowiń-

skiego. Wydarzenie było transmitowane na żywo na Facebooku,
zapis całości znajdziecie na www.szklanydom.maslow.pl Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach jest jedną z instytucji, które pomogły Krzysztofowi Kisowi w realizacji marzenia związanego z wydaniem autorskiej płyty. Album możecie zakupić za
pośrednictwem Facebooka Krzysztofa Kisa.
RED

Krzysztof Kis świętował 50-lecie w czasie benefisu
w Kieleckim Centrum Kultury.

Na scenie wokaliście towarzyszył akordeonista Krzysztof Korban,
instruktor Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty.

Zgłoś swoje dziecko 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 kształWięcej
tuje się siłę, szybkość i zwrotność.
informacji
Wpływa pozytywnie na cały orgamożna uzyskać
nizm - mówi trener Mariusz Wiku trenerów drużyny:
torowski.
Mariusz Wiktorowski
Od wczesnych lat życia na- 784 082 039
leży dbać o aktywność fizyczną
Krzysztof
Lemański
dziecka - tylko takie podejście ro- 534 667 422
dziców 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.
RED

Od wczesnych lat życia należy dbać o aktywność fizyczną dziecka.

Warto wiedzieć

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.
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Zawodnicy KS „Skalnik” Wiśniówka
z medalami i wygranymi walkami
Sześć medali przywieźli z Mistrzostw Okręgu Świętokrzyskiego w Boksie zawodnicy KS „Skalnik” Wiśniówka. Sukcesy odnosili również w Międzynarodowym Pucharze Karpat.
Ostatnie tygodnie to czas aktywności naszych młodych
pięściarzy. W Międzynarodowym Pucharze Karpat najmłodszy
zawodnik Franek Kułak podobnie jak jego starszy bart Kacper
Kułak stoczyli bardzo dobre i wyrównane pojedynki, których wyniki zakończył się niestety 1:2. Kolejną wygraną na swoim koncie
w świetnym stylu zanotował Kacper Tokarz, który pokonał Alexa
Pańko „Budo” Krosno. Po długiej przerwie wreszcie na ring stanął Dawid Budzisz, który od razu trafił na kardowicza Alen Hanzić
„Berej Boxing” Lublin.
W dniach 13-14.03.2021r. w Skarżysku Kamiennej odbyły
się Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego w Boksie. Zawodnicy

Trener Janusz Domagała jest dumny ze swoich
zawodników.

KS „Skalnik” Wiśniówka spisali się bardzo dobrze na znanym już
sobie ringu z licznych sparingów. Do domu zawodnicy przywieźli sześć medali. Złoto zdobyli: Franek Kułak, Karol Majcherczyk,
Kacper Kułak, srebro: Kacper Tokarz, brąz: Dawid Budzisz, Konrad
Pabis. Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest to, że Kacper Kułak
zakwalifikował na Eliminacje Strefowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boskie, które odbędą się w niedługim czasie
w Ostrowcu Świętokrzyskim lub Kielcach. Co ciekawe w naszym
okręgu jest coraz więcej pięściarzy. Rok temu na tych samych zawodach było blisko połowę mniej zawodników.
RED

Tak było na mistrzostwach w Skarżysku-Kamiennej.

Siatkarze MSS Masłów walczą o awans do 3 ligi
Mimo ograniczeń związanych z pandemią COVID19, siatkarze MSS rozgrywają mecze w IV lidze świętokrzyskiej. Niedawno zakończyli zmagania w swojej
grupie.

Rozgrywki siatkarskie odbywają się niestety bez udziału publiczności
co jest wymogiem Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej
w czasie pandemii.

Z bilansem 5 wygranych i 3 porażek uplasowali się na
1 miejscu w tabeli wyprzedzając drużyny z Pawłowa, Chobrzan,
Ostrowca Świętokrzyskiego i Górna. Dało im to przepustkę do walki o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W fazie półfinałowej
ich przeciwnikiem jest zespół z Zagnańska. Nie myślimy jeszcze
o awansie do 3 ligi, na razie skupiamy się na naszym przeciwniku
półfinałowym, który bardzo dobrze radził sobie w fazie grupowej,
gdzie uznał tylko wyższość bardzo mocnej drużyny ze Skarżyska mówi trener siatkarzy z Masłowa Artur Kaleta.
Pierwszy mecz półfinałowy rozegrany został w Masłowie
Pierwszym, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa MSS. Zwycięsko
wyszli z niego nasi siatkarze wygrywając 3:1. Półfinały toczą się do
dwóch wygranych meczy, kolejne spotkanie odbędzie się w Zagnańsku. Ewentualny trzeci mecz rozegrany zostanie w Masłowie.
Które miejsce ostatecznie w rozgrywkach zajmie MSS dowiemy
się pod koniec kwietnia. Przypominamy, że rozgrywki siatkarskie
odbywają się niestety bez udziału publiczności co jest wymogiem
Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej w czasie pandemii.
Siatkarze MSS Masłów serdecznie dziękują za wsparcie finansowe i rzeczowe następującym firmom i jednostkom: Gminie
Masłów; Wodociągom Kieleckim; Odlewnie Polskie S.A.; Energy
Service; Kiosk Na Rogatce -Tabakiera; Transport, Usługi Koparką
Bogusław Kułak.
WH

28

Kurier Masłowski

Janusz Domagała:
Zawsze stawiałem sport na pierwszym miejscu
O swoich marzeniach, kluczu do treningów, które przynoszą zaplanowane efekty i udanym pomyśle na promocję
Wiśniówki rozmawiamy z Januszem Domagałą, trenerem KS Skalnik Wiśniówka. Gmina Masłów od lat wspiera
finansowo działalność KS Skalnik Wiśniówka oraz była strategicznym sponsorem cyklicznej imprezy Run Boxing.
Kurier Masłowski: Kim chciał zostać
młody Janusz Domagała? Od razu trenerem i sportowcem, czy miał Pan pasję, która
wypełniała młodość?
Janusz Domagała: Jako młody człowiek zawsze stawiałem sport na pierwszym
miejscu, dlatego moim marzeniem było zostanie sportowcem. Na początku ćwiczyłem
lekką atletykę, lecz z czasem zacząłem interesować się sportami walki. Ze wszystkich
dyscyplin wybrałem właśnie boks i w nim się
realizowałem jako zawodnik.

Każdy z zawodników ma swoje osiągnięcia. Są jednak tacy, który mają tych
osiągnięć trochę więcej. Na koncie klubu
mamy licznych medalistów Mistrzostw Polski, w tym oczywiście samych Mistrzów
Polski. Mamy również medale z Mistrzostw
Europy i Unii Europejskiej, a także występ na
Mistrzostwach Świata. Poza tym dziewczyny
były w kadrze narodowej po kilka lat, a chłopaki w kadrze wojewódzkiej.

Jak zaczęła się Pana sportowa pasja?
Na salę treningową zacząłem przychodzić mając niespełna 13 lat. Widziałem wielu starszych od siebie pięściarzy startujących
w ringu i też chciałem być jak oni. Dlatego
w każdy trening bokserski wkładałem całe
serce, ale oprócz tego dopełniałem swoją
sprawność fizyczną na lekkiej atletyce.
Pewnie miał Pan swojego mistrza.
Tak, moim pierwszym sportowym mistrzem z regionu był śp. Leszek Drogosz,
a z polskiej areny Zbigniew Pietrzykowski –
trzykrotny medalista olimpijski.

rokrotnie. Niestety kolejne edycje przerwała
nam pandemia. Jestem usatysfakcjonowany
tym, że każda edycja przyciągała coraz więcej chętnych do startów, tym samym promocja naszej gminy stała się rzeczywistością.

Co z perspektywy czasu i doświadczenia jest najbardziej istotne w uprawianiu
sportu?
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że systematyczność jest kluczem
do wszystkiego. Każdy zawodnik musi wkładać dużo pracy w każdy trening, nie tylko
ten typowo bokserski w rękawicach, ale
również poza salą musi być zdyscyplinowany i trenować wytrzymałość oraz siłę.

Dziś KS Skalnik Wiśniówka to ekipa,
która z zawodów na zawody jest drużyną
budzącą postrach wśród konkurentów. Co
stanowi o drużynowym sukcesie? Czy tylko
regularna praca nad sobą, czy też atmosfera
na treningach?
Myślę, że budzimy „postrach” jako
drużyna na zawodach, nie tylko w województwie świętokrzyskim ale również poza
nim. Nasze tytuły są doceniane wśród innych klubów i trenerów w całej Polsce z czego bardzo się cieszę. Sukces to ciężka praca
nad sobą, dużo wyrzeczeń i praca poza treningami. Na sukces składa się również dobra
praca trenera oraz atmosfera na treningach.
Moi zawodnicy są zdyscyplinowani, kiedy
się „bawimy” na treningu, śmiejemy się to
tak jest, ale jak zaczynamy trening każdy wie
co ma robić i wie, że żeby osiągnąć sukces
muszą włożyć w to całe serce.

Niezwykle ważna jest dla Pana Wiśniówka jako centrum sportowych wydarzeń. Skąd wziął się pomysł organizacji wydarzenia Run Boxing i co było najbardziej
satysfakcjonujące dla Pana z pozycji organizatora?
Pomysł na „Run-Boxing” wziął się
z mojego pierwszego wyjazdu na Runmagedon w Krakowie. Chcąc wypromować Wiśniówkę pomyślałem, że mając takie warunki wokół jak Szmaragdowe Jezioro, krajobraz
pokopalniany, las i liczne pagórki i wzniesienia musiałem to wykorzystać. Udało nam
się razem z całą ekipą przygotowawczą oraz
sponsorami zorganizować te zawody czte-

Wiem, że mówienie o sukcesach konkretnych zawodników to jak pytanie, które
ze swoich dzieci bardziej się kocha. Zapytam jednak, czy są sukcesy, które stały się takimi milowymi kamieniami w historii klubu?

Skoro już wspominamy o historii, proszę przypomnieć, jak powstał KS Skalnik
Wiśniówka.
KS „SKALNIK” – sekcja bokserska powstała na miejscu starej Szkoły Podstawowej w Wiśniówce. Kiedy szkoła przestała
działać, nie mogłem patrzeć na marnującą
się salę oraz budynek. Postanowiłem wziąć
sprawy w swoje ręce i przekształciłem małą
salę gimnastyczną na dobrze wyposażoną
salę treningową oraz siłownię. Chciałem,
aby dzieciaki zawsze mogły przyjść na
trening, żeby nie siedziały w domu w erze
komputerów, tabletów i telefonów. Wiem,
że nie każdego z rodziców było stać na zajęcia pozalekcyjne, dlatego moje treningi
dla dzieci i młodzieży są do tej pory darmowe.
Jakim trenerem jest Janusz Domagała?
O to trzeba by zapytać moich podopiecznych. Z tego jakim staram się być trenerem, to na pewno wymagającym. Muszę
wymagać więcej od nich, niż mogą z siebie
dać, aby stali się lepszą wersją siebie. Jestem
dokładny, stawiam duży nacisk na technikę,
bo siła przyjdzie później w ferworze walki.
Chcę aby zawodnicy mnie szanowali, bo
zawsze mogą do mnie przyjść z każdym
problemem i na tyle na ile mogę, zawsze
pomogę. Nasza sala to ich drugi dom, więc
muszą się czuć komfortowo, a ja tego pilnuję, żeby każdy był dla siebie miły i pomagał
drugiemu.
O jakim sportowym osiągnięciu swoich zawodników Pan marzy?
Mam dwa marzenia. Pierwsze z nich to
takie jak mają moi zawodnicy, żeby każdy
z nich stawał się lepszy z treningu na trening.
Drugie to miejsce dla nich do trenowania,
aby powstała nowa sala w Wiśniówce na jej
stulecie.

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

