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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,

ostatnie miesiące to ważny
czas dla naszej społeczności. Oddaliśmy do użytku
wyczekiwaną inwestycję
budowy chodnika łączącego dwa sołectwa: Wolę Kopcową i Domaszowice. Rozpoczął się kolejny etap budowy
ścieżki rowerowej w Przełomie Lubrzanki
prowadzący do „Szklanego Domu” w Ciekotach, a docelowo łączący gminy Masłów
i Bodzentyn. Rusza inwestycja polegająca na
pracach odwodnieniowych w Dąbrowie, a na
finale znajdują się prace remontowe świetlicy
w Wiśniówce.
Dziękuję radnym za udzielone mi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, który przyniósł dla samorządu wiele wyzwań i trudności związanych
z pandemią. Jestem przekonany, że nasze
wspólne, zgodne działania będą w dalszym
ciągu przyczyniać się do rozwoju gminy Masłów.
Minione tygodnie to również czas sukcesów
będący udziałem naszych mieszkańców. Po
rocznej przerwie powróciliśmy z Nagrodą
Gospodarczą Gminy Masłów. Podczas gali
uhonorowaliśmy
przedsiębiorców, którzy
sukcesywnie rozwijają swoją działalność
i udowadniają, że konsekwencja i wysoka jakość świadczonych usług przekładają się na
uznanie ich klientów. Wręczyliśmy Stypendia
Wójta Gminy Masłów, które otrzymało ponad
60 uczniów szkół podstawowych. Z roku na
rok liczba młodych mieszkańców otrzymujących stypendia za wyniki w nauce rośnie.
Gratuluję edukacyjnego sukcesu zarówno
uczniom, ich rodzicom, jak i nauczycielom.
Rozpoczął się okres wakacyjny. Życzę Państwu odpoczynku i nabrania sił. Przypominam
jednocześnie o możliwości zaszczepienia się
przeciwko COVID-19 w Centrum Medycznym Zdrowie. Budowanie zbiorowej odporności znacznie przyczynia się do uchronienia
nas wszystkich przed kolejną falą pandemii.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Chodnik w Woli Kopcowej
oddany do użytku!
To inwestycja drogowa, która znacznie podniesie bezpieczeństwo pieszych
i kierowców. W Woli Kopcowej z udziałem władz powiatu i gminy uroczyście oddano do użytku nowy chodnik.

Wstęga została oficjalnie przecięta.

Dobiegły końca prace przy wyczekiwanej inwestycji w gminie Masłów. Odcinek drogowy pomiędzy Wolą Kopcową
i Domaszowicami bardzo się zmienił. Dzięki inwestycji, której koszt wyniósł niemal
2 mln zł zbudowano chodnik o długości
około 1300 m i szerokości 2 m. Na odcinku 150 metrów bieżących położony został
on dwustronnie mając na celu obsługiwanie przystanku autobusowego. Chodnik
całkowicie zmieścił się w pasie drogowym,
a jezdnia jest poszerzona do 5,5 metrów.

Chodnik łączy dwa sołectwa.

Całkowity koszt realizacji zadania to
około 1 943 000 z czego 50% zapłacił Fundusz Dróg Samorządowych,
25% Powiat Kielecki i 25% Gmina
Masłów (gmina Masłów w 2020 roku
zapłaciła 189 380,00, a w 2021 roku
138 314,49). Prace zakończyły się 30
kwietnia 2021 roku.
Powstały też 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, utwardzono pobocze.
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 została
pokryta przez Powiat i Gminę.
W spotkaniu w Woli Kopcowej udział
wzięli: starosta Mirosław Gębski, wójt
Tomasz Lato, Grzegorz Piwko, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach,

Chodnik został zaprojektowany z budżetu gminy
Masłów, a projekt przekazany do realizacji Powiatowi Kieleckiemu, który jest właścicielem drogi.

Zbigniew Wróbel, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Kielcach, Cezary Majcher,
członek Zarządu Powiatu, Robert Kaszuba,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Starosta Mirosław Gębski podkreślał
duże znaczenie inwestycji mówiąc o połączniu chodnikiem dwóch sołectw. Jak
mówił wójt Tomasz Lato działania drogowe
zarówno łączą kolejne miejscowości, ale
też znacznie poprawiają bezpieczeństwo.
Samorządowcy podkreślali bardzo dobrą
współpracę, która kolejny raz zaowocowała realizacją oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.
WP
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Umowy na przebudowę ulic
i dokumentacje projektowe podpisane
Przebudowa sześciu ulic w Woli Kopcowej oraz wykonanie dokumentacji projektowych pod budowę
oraz modernizację dróg gminnych i powiatowych to
efekt umów podpisanych przez wójta Tomasza Lato.
Zgodnie z pierwszą umową przebudowane zostaną ulice: Wspólna, od ulicy Kieleckiej w kierunku strumienia około
288 mb., Bukowej na odcinku około 464 mb., Jaśminowej i Różanej o łącznej długości 100 mb., oraz Cichej i Spokojnej – 155 mb.
Po wykonaniu inwestycji wspomniane drogi zyskają nowe
nawierzchnie asfaltowe, zaś prace na nich będą polegały na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm
na podbudowie z kruszywa łamanego oraz piasku stabilizowanego
cementem. Pobocza oraz zjazdy do posesji zostaną wzmocnione
kruszywem.
Przebudowę ulic będzie realizowała Spółka ALBUD ze Strawczyna. Planowany termin ukończenia prac to koniec września 2021
roku, zaś całkowity koszt zadania to około 240 tys. zł.
- Wyczekiwane przez mieszkańców Woli Kopcowej inwestycje drogowe były możliwe do realizacji, ponieważ jest już na nich
wykonana infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Położenie
asfaltu i wykonanie poboczy na wąskich drogach osiedlowych poprawi komfort jazdy i zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego, wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców Woli Kopcowej – mówi wójt Tomasz Lato.
Przedmiotem kolejnej z podpisanych umów jest opracowanie
projektów technicznych przebudowy drogi gminnej w Wiśniówce
i ulicy Radostowej w Ciekotach oraz przygotowanie projektu budowy drogi manewrowej po północnej części kaplicy w Woli Kop-

Ulice w Woli Kopcowej zostaną przebudowane ponieważ jest już
na nich wykonana infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna.

cowej. Niezbędna dokumentacja powstanie również dla realizacji
modernizacji kolejnego etapu – trzech odcinków drogi powiatowej
nr 0309 T od skrzyżowania z ul. Ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową oraz poszerzenia
chodnika i drogi powiatowej nr 0311 T, czyli ul. Jana Pawła II od
ul. Spacerowej do ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym. Ponadto
trwają również prace projektowe chodnika na drodze powiatowej
w Domaszowicach.
Wspomniane projekty do końca roku opracuje Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z Chmielnika. Całkowity koszt zleconych dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe to niemal 230 tys. zł.
RED

Dotacje dla jednostek OSP przyznane
Co rok gmina Masłów z własnego budżetu zabezpiecza środki pieniężne na dotacje dla wszystkich pięciu jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby
wyjazdów w latach ubiegłych.
W poniedziałek, 29 marca w budynku urzędu gminy umowy na dotacje z wójtem Tomaszem Lato podpisali przedstawiciele
OSP: Andrzej Januchta, prezes OSP Brzezinki, Jarosław Papież,
prezes OSP Ciekoty, Tomasz Kmieć, prezes OSP Mąchocice Kapitulne, Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa oraz Piotr
Zegadło, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Masłów
oraz prezes OSP Masłów. Podczas podpisania umów obecni byli
również Sylwester Dudzik, Komendant Gminny OSP oraz st. bryg.
w st. spoczynku, Paweł Górniak, Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej.
W tym roku na dotacje gmina przeznaczyła łącznie 20 tys. zł,
a środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia
i umundurowania strażaków w celu utrzymania gotowości bojowej.
– OSP Brzezinki, Ciekoty, Masłów, Mąchocice Kapitulne oraz
Wola Kocowa są aktywnie działającymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, w roku 2020 łącznie uczestniczyły w 244 akcjach
ratowniczo-gaśniczych, natomiast w roku 2019 aż 264. W szeregach jednostek mamy młodych, pełnych werwy i gotowych do
niesienia pomocy druhów. OSP Ciekoty, Masłów, Mąchocice Kapitulne i Wola Kopcowa są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a ich członkowie posiadają uprawnienia do bez-

Spotkanie z prezesami OSP odbyło się w Urzędzie Gminy.

pośredniego uczestniczenia w działaniach ratowniczych. Stanowią
ważne zabezpieczenie operacyjne nie tylko gminy, ale również
powiatu – mówi wójt Tomasz Lato.
Przypominamy, że jednostki z Ciekot i Woli Kopcowej na
przełomie lat 2020/2021 otrzymały nowe wozy ratowniczo-bojowe, które już służą do wyjazdów.
RED
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XXX i XXXI sesja Rady Gminy Masłów:

O inwestycjach i międzygminnej współpracy

W marcu odbyły się dwa posiedzenia, w tym jedno z trybie nych, Brzezinkach, Woli Kopcowej, Masłowie Pierwszym i Domanadzwyczajnym. Sesje przeprowadzono w trybie hybrydowym szowicach, przebudowa części ogrodzenia przy ośrodku zdrowia
w sali samorządowej urzędu gminy. Została przeprowadzona z wy- w Mąchocicach Kapitulnych.
korzystaniem środków porozumiewania się na odległość w zdalRadni przyjęli dotację w ramach programu „Wspieraj Senionym trybie obradowania.
ra”. Zakłada on wsparcie osób 70+ przez Gminny Ośrodek Pomocy
XXX Sesję Rady Gminy Masłów otworzyła informacja o pra- Społecznej w realizacji usług polegających w szczególności na docy wójta Tomasza Lato i urzędu gminy między sesjami oraz infor- starczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
macja o stanie mienia komunalnego (gruntach). Ze szczegółami w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
można zapoznać się w dokumentach umieszczonych w portalu
W kolejnym punkcie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia
maslow.esesja.pl
zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera szczegó- Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie
łowy sposób zagospodarowania gruntów. Własność gminy stano- opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla
wi 149 ha 2594 m2, użytkowanie wieczyste 2 ha 1355 m2, nieru- Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. To kolejne wspólne
działanie gmin z obszaru ZIT KOF,
chomości przekazane w wieczyste
w tym gminy Masłów oraz Gminy
użytkowanie 3442 m2, a nieruchoKielce dające możliwość o ubiegamości oddane w trwały zarząd to
nie się o środki finansowe w przy6 ha 0243 m2. W okresie od 17
szłej perspektywie finansowej 2021
marca 2020 roku do 16 marca
– 2027 ze szczególnym uwzględ2021 roku Gmina nabyła w trybie
nieniem m.in. transportu zbioroweart. 98 ustawy o gospodarce nierugo, ruchu pieszego i rowerowego.
chomościami 23 nowe działki pod
Nabór wniosków ma ruszyć w roku
poszerzenie lub budowę nowych
2022.
dróg publicznych. Szczegółowe
O międzygminnej współpracy
informacje znajdują się w portalu
mówi również przyjęty projekt
maslow.esesja.pl lub BIP Urzędu
uchwały w sprawie wyrażenia woli
Gminy Masłów.
przystąpienia do porozumienia
W bloku uchwał radni zdeRadni obradowali zdalnie.
cywilnoprawnego o ustanowiecydowali o zmianie uchwały
nr XXIII/252/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 lipca 2020 roku niu Zielonego Klastra Energii. Wraz z gminą Masłów tworzyć go
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy będą gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Łagów, Nowiny, Pieużyczenia na okres powyżej 3 lat. Ma to związek z budową altany koszów, Pierzchnica. Celem klastra jest działanie w zakresie ochrorekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Masłowie w ramach pro- ny środowiska m.in. ograniczenie niskiej emisji, w tym poprzez injektu finansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Wokół westycje OZE. Liderem klastra jest Gmina Nowiny, a porozumienie
będzie podstawą do starania o środki zewnętrzne z różnych źródeł
Łysej Góry”.
W kolejnym punkcie radni zmienili uchwałę Nr XXVII/295/2020 i programów spójnych z założeniami klastra. Swoimi działaniami
Rady Gminy Masłów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Gmin- skierowany będzie do samorządów, mieszkańców gminy oraz dzianego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- łających na ich terenie lokalnych przedsiębiorców.
Chwilę po zakończeniu XXX obrad sesji Rady Gminy rozpowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Zamiana polegała
na zwiększeniu wydatków Programu w związku z rozliczeniem kon- częła się XXXI sesja w trybie nadzwyczajnym. Jej program stanocesji za sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. Wcześniej- wił jeden punkt. Radni zdecydowali o zmianie uchwały podjętej
sze kalkulacje dotyczyły wpływów, obecnie znane są już ostatecz- podczas posiedzenia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia
ne wartości. Na ten cel przeznaczono ponad 91 tys. zł, które trafią pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji zadań inm.in. na działania profilaktyczne prowadzone w szkołach na terenie westycyjnych polegających na przygotowaniu dokumentacji progminy Masłów oraz pomoc terapeutyczną dla mieszkańców Gminy. jektowej. Gmina Masłów wesprze powiatowy samorząd w przyRada Gminy zgodziła się na zawarcie porozumienia o wspól- gotowaniu projektu na budowę brakującego odcinka chodnika
nym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie wzdłuż drogi powiatowej w Domaszowicach w kierunku Woli
zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Kopcowej długości ok. 450 mb. Przeznaczone na to zostanie
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Zostanie ona użyta do 35 000 zł. Drugim zadaniem będzie przygotowanie dokumentacji
oświetlenia ulicznego oraz wszystkich budynków jednostek orga- projektowej, która potrzebna będzie do realizacji modernizacji dronizacyjnych. Zrzeszenie kilku jednostek samorządu terytorialnego gi powiatowej od skrzyżowania z ul. ks. J. Marszałka w kierunku
w ramach grupy zakupowej daje możliwość na zmniejszenie kosz- Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową. Zabezpieczono na to
51 660 zł. Trzecie zadanie to przygotowanie projektu poszerzetów dostawy energii elektrycznej poszczególnym jednostkom.
Radni dokonali zmian w budżecie. Wśród nowych zadań nia chodnika i drogi powiatowej ul. Jana Pawła II na odcinku od
wprowadzonych do budżetu znalazły się m.in.: budowa sieci wo- ul. Spacerowej do ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym za kwotę
dociągowej w Masłowie Pierwszym (ul. Spokojna za cmentarzem 24 600 zł. Zmiany w uchwale były konieczne do wprowadzenia po
oraz ul. Małej), projekty budowy dróg wewnętrznych w Mącho- otwarciu ofert przetargowych. W jednym z zadań oferta była niższa
cicach Kapitulnych (ul. Wielkiego Kamienia i ul. Górskiej), wyty- niż planowano, a w kolejnym wyższa. Zmiana uchwały dotyczy akczenie geodezyjne drogi wewnętrznej w Brzezinkach, zakup wiat tualizacji kwot udzielanej pomocy rzeczowej.
WP
przystankowych z utwardzeniem peronów w Mąchocicach Kapitul-
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 XXXII sesja Rady Gminy: Bieżące tematy i nowe zadania inwestycyjne
Radni zdecydowali m.in. o zwiększeniu dotacji dla ZTM Kielce obsługującej sieć
połączeń autobusowych na terenie gminy
Masłów. Nad czym jeszcze obradowano?
Kwietniowa sesja Rady Gminy została przeprowadzona w trybie zdalnym.
W sprawozdaniu z pracy pomiędzy sesjami
wójt Tomasz Lato omówił ogłoszone przetargi oraz bieżące sprawy pracy Urzędu
Gminy Masłów. Szczegółowa informacja   
znajduje się w portalu esesja.maslow.pl.
Gościem sesji była Ewa Tomczyk,
zastępca dyrektora Głównego Urzędu
Statystycznego. Przedstawiła informacje
dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który trwa do
30 września 2021 roku. Dokonać spisu
można za pośrednictwem internetu wchodząc na stronę www.spis.gov.pl lub bezpoRadni zdecydowali o zmianach budżetowych. Największa z nich dotyczyła zwiększenia dotacji
średnio w Urzędzie Gminy Masłów, w specelowej dla ZTM na lokalny transport zbiorowy w związku ze wzrostem ceny 1 km od początku
drugiego kwartału 2021 roku z kwoty 3,60 zł na 4,60 zł.
cjalnie do tego przygotowanym stanowisku
z pomocą przeszkolonych osób. Od 4 maja
uruchomiona zostanie opcja telefoniczne- ków własnych gminy oraz „świadczenia ro- przygotowanie projektu technicznego indzina w tym 500+” finansowane z dotacji teraktywnego przejścia dla pieszych na drogo spisu przez rachmistrza spisowego.
z budżetu państwa na poziomie 18 mln zł.
dze gminnej w Ciekotach na skrzyżowaniu
Został omówiony projekt zmiany z drogą powiatową w okolicach Centrum
uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie Edukacji i Kultury „Szklany Dom” (na realiuchwalenia Rocznego Programu Współpra- zację tego zadania Gmina Masłów złożyła
cy Gminy Masłów z organizacjami poza- wniosek do wojewody świętokrzyskiego
rządowymi oraz podmiotami określonymi o dofinansowanie), opracowanie programu
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku funkcjonalno-użytkowego dotyczącego bupublicznego i wolontariacie na 2021 rok.
dowy budynku gospodarczo-garażowego
Dokonano zmiany w zakresie ogło- przy parkingu w Masłowie Pierwszym, wyszenia konkursu dotyczącego letniego wy- konanie i montaż bramy wjazdowej przy bupoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim.
dysfunkcyjnych dając ten sposób dowolność Po przeprowadzonych przetargach dokonaw formie organizacji wypoczynku (kolonia, no zmian w zadaniach: wykonanie odwodpółkolonia) mając na uwadze obecną sytu- nienia w Dąbrowie, przebudowa ul. Bukoację epidemiologiczną.
wej i ul. Wspólnej w Woli Kopcowej.
W bloku uchwał związanych z wyRadni podjęli również uchwałę porażeniem zgody na zawarcie dzierżawy rządkową dotyczącą współpracy samorząlub najmu znalazły się lokalizacje dzia- dów w ramach ZIT KOF. Zmiany dotyczyły
łek w Brzezinkach, Wiśniówce, Masłowie dołączenia nowego samorządu – miasta
Pierwszym, Masłowie Drugim, Woli Kop- i gminy Pierzchnica oraz zmiany nazwy
cowej. Ma to związek z: umieszczeniem gmin Nowiny i Morawica. Obecnie do Kietablic informacyjnych o realizacji projektu leckiego Obszaru Funkcjonalnego należy
Wodociągów Kieleckich (w Brzezinkach, 13 samorządów, wśród nich gmina MaWicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk
Masłowie Pierwszym, Masłowie Drugim, słów.
łączyła się z radnymi z gabinetu.
Woli Kopcowej) z kontynuacją działalności
W ostatnich punktach sesji znalazło
W kolejnym punkcie Aneta Kułak, gospodarczej (Wiśniówka), z kontynuacją się rozpatrzenie dwóch skarg na działalkierownik Gminnego Ośrodka Pomo- najmu działki przez dotychczasowego na- ność wójta gminy Masłów. Pierwsza z nich
dotyczyła postępowania administracyjnego
cy Społecznej w Masłowie, przedstawiła jemcę (Mąchocice Kapitulne).
Radni zdecydowali o zmianach bu- w zakresie odwodnienia w Domaszowiocenę zasobów pomocy społecznej. To
dokument zawierający analizę osób korzy- dżetowych. Największa z nich dotyczy- cach, a druga planu gospodarowania przestających z usług placówki, zasoby kadry, ła zwiększenia dotacji celowej dla ZTM strzennego w Masłowie, który jest w trakcie
sposoby finansowania i współpracy z inny- na lokalny transport zbiorowy w związ- procedowania. Obie skargi Rada Gminy
mi podmiotami. Z analizy wynika, że liczba ku ze wzrostem ceny 1 km od począt- uznała za bezzasadne.
Radni odrzucili petycję Rządu Tymosób korzystających z pomocy GOPS-u od ku drugiego kwartału 2021 roku z kwoty
kilku lat utrzymuje się na tym samym po- 3,60 zł na 4,60 zł. Łączny wydatek na za- czasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spoziomie, a głównym powodem udzielania pewnienie ciągłości transportu świadczo- łecznego Komitetu Konstytucyjnego w uwaświadczeń jest długotrwała choroba lub nego przez ZTM autobusami miejskimi to gi na to, że żądania zawarte w petycji nie
niepełnosprawność. W Domach Pomo- 1 510 566 zł. W nowych zadaniach in- mieszczą się w katalogu zadań należących
cy Społecznej przebywa 20 mieszkańców westycyjnych znalazły się: wykonanie do kompetencji gminy. Szczegóły petycji
gminy Masłów i to stanowi jeden z najbar- odwodnienia liniowego odcinków dróg znajdują się w BIP Gminy Masłów w zakładdziej znacznych wydatków na poziomie ok. gminnych: (ul. Dębowa w Woli Kopcowej ce Petycje do Rady Gminy Masłów.
WP
467 tys. zł rocznie finansowanych ze środ- i ul. Spacerowa w Masłowie Pierwszym),
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 XXXIII sesja Rady Gminy Masłów:

O gospodarce odpadami komunalnymi i sprawozdaniach

Zmiany stawek za odbiór odpadów
komunalnych stanowiły najważniejszy
punkt majowych obrad Rady Gminy Masłów. Przedstawiano również kilka sprawozdań podsumowujących działania
w 2020 roku.
Sesję rozpoczęło sprawozdanie wójta
Tomasza Lato z pracy w okresie między sesjami przedstawiające, najważniejsze działania. W pierwszej części obrad znalazły się
sprawozdania podsumowujące 2020 rok.
Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Masłów
obejmująca 2019 i 2020 rok przedstawił
Ireneusz Krzepkowski, naczelnik Wydziału
Prewencji z I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. W 2020
roku na terenie gminy stwierdzono 109
przestępstw, o 4 więcej niż w 2019 roku.
Wykryto 55% sprawców przestępstw uzyskując wykrywalność ogólną na poziomie
63,30 %. W 2020 roku policjanci z Komisariatu I Policji w Kielcach zrealizowali łącznie 1369 służb (o 31 więcej niż rok
wcześniej), a na terenie gminy zaistniało 13
wypadków drogowych (o 1 więcej).
Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Masłów za 2020 rok przedstawił komendant gminny ppoż Paweł Górniak. W sprawozdaniu zawarte są wiadomości dotyczące działalności pięciu jednostek OSP,
z których cztery włączone są do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki pozyskiwały środki finansowe z budżetu
państwa, gminy i innych źródeł. Do gminy
Masłów trafiły dwa nowe wozy bojowe dla
OSP Ciekoty oraz OSP Wola Kopcowa (będące nagrodą dla mieszkańców gminy Masłów za najwyższą frekwencję w I turze wyborów prezydenckich w „Bitwie o Wozy”).
W 2020 roku jednostki wyjeżdżały do działań ratowniczo-gaśniczych 244 razy, były
to głównie pożary oraz miejscowe zagrożenia.
O działalności Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w 2020 roku mówił dyrektor Wojciech Purtak podkreślając konieczność przeorganizowania pracy
w związku z pandemią i ograniczeniem
działalności dla publiczności. Mimo pandemicznych trudności zrealizowano projekty dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Kultura w sieci” i „Bardzo Młoda
Kultura”. Powstał katalog online i spacer
wirtualny po dworku Stefana Żeromskiego. Podejmowano nowe działania promocyjne, regionalne i ogólnopolskie. Nowym
wydarzeniem był plenerowy Festiwal Sztuki i Mediów Otwarte Książki oraz Imieniny
Stefana z udziałem laureatów tytułu Mistrz
Mowy Polskiej.

Radni przyjęli sprawozdania i uchwalili nowe stawki
za odbiór odpadów komunalnych.

Sprawozdanie z działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Masłowie za rok
2020 przedstawiła kierownik Anna Obara.
Z przedstawionych danych wynika, że w minionym roku na terenie gminy nieco zmalało
czytelnictwo. Miało to związek z pandemią
i ograniczonym dostępem do placówek publicznych. Mimo to biblioteka podejmowała
działania skierowane do czytelników. Powodzeniem cieszyła się usługa dowożenia książek do czytelników, a zasoby biblioteczne
są systematycznie powiększane.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za
rok 2020 przedstawiła wicewójt Monika
Dolezińska-Włodarczyk. Z racji pandemii
nie wszystkie zaplanowane działania mogły
zostać zrealizowane. Sprawozdanie zawiera szczegółowe dane dotyczące pomocy
rodzinom, w których występuje problem
uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
Przedstawiono tematy dotyczące prewencji i zajęć profilaktycznych prowadzonych
w szkołach, jak i konkretnych działań
zmierzających do rozwiązania problemów
(m.in. leczenie odwykowe).
Przedstawione zostało także sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2020 r.
Dokładnie opisano w nim podjęte działania
ze wskazaniem kwot i celów. Ze wszystkimi
sprawozdaniami można zapoznać się szczegółowo na www.esesja.maslow.pl
Ważnym punktem podczas majowej sesji było głosowanie nad wyborem
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
z opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości

zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Po
burzliwej dyskusji radni zdecydowali się na
zmianę stawek.
Ustalono wysokość opłaty w kwocie
18 zł od osoby za jeden miesiąc dla osób,
które kompostują odpady biodegradowalne i 20 zł miesięcznie dla osób, które nie
posiadają kompostownika. Pozwala to na
pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
Co ważne, w myśl ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, system
gospodarowania odpadami komunalnymi
musi się samofinansować. Samorządom nie
wolno dopłacać do tych usług z budżetu
gminy, ani na nich zarabiać. Na wysokość
opłaty wpływa min. liczba mieszkańców
gminy, ilość wytwarzanych odpadów, podatki (VAT i opłata środowiskowa), koszty
gospodarowania śmieciami, ustawowy nakaz utworzenia i utrzymywania Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
rosnące koszty paliwa, energii elektrycznej
i płacy minimalnej.
Radni zdecydowali również o zmianach budżetowych. Wśród nowych zadań są: wykonanie projektu technicznego
nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej
ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej i opracowanie strategii rozwoju gminy Masłów
związanej z ukierunkowaniem polityki rozwoju gminy.
Ostatnią uchwałą podjętą podczas
sesji była ta dotycząca zmiany uchwały
Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie pomnika
przyrody o nazwie „Wielki Kamień”. Były to
konieczne w związku z omyłką pisarską podczas przenoszenia uchwały do Legislatora.
WP
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 XXXIV sesja Rady Gminy Masłów:

Wójt z absolutorium i wotum zaufania. Radni jednogłośnie zagłosowali za
udzieleniem absolutorium wójtowi Tomaszowi Lato.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury, czyli Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Masłowie, przedstawiła Marta Kowalczyk, księgowa Centrum Usług Wspólnych
w Woli Kopcowej, które obsługuje gminne
instytucje kultury. Szczegółowe informacje
można znaleźć w portalu esesja.maslow.pl
Ważnym punktem posiedzenia Rady
Gminy było przedstawienie przez wójta Tomasza Lato dokumentu podsumowującego
rok 2020 z pracy samorządu gminy Masłów.
Wójt szczegółowo omówił Raport o Stanie
Gminy Masłów w 2020 roku. Przedstawia
on pełną informację o stanie posiadania
Gminy wraz z analizami porównawczymi
w stosunku do lat 2018 – 2020. Zawiera
informacje dotyczące realizacji uchwał
strategii i programów oraz działalności poszczególnych gałęzi samorządu od szkół
przez ochronę zdrowia, pomoc społeczną,
oświatę i kulturę. Osobny rozdział poświęcony jest też infrastrukturze i inwestycjom.
Obszerny dokument liczący blisko 140
stron jest dostępny w portalu esesja.maslow.
pl i może się z nim zapoznać każdy mieszkaniec gminy. Jak podkreślał wójt przez
wybuch pandemii COVID-19 był bardzo
trudnym okresem dla samorządu, ale mimo
to budżet zrealizowano na poziomie 91
procent. Podjęte zostały uchwały w zakresie
pomocy dla osób i firm m.in. w zakresie ulg
podatkowych, czy zakupu komputerów dla
uczniów i nauczycieli pracujących w trybie
zdalnym.

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium
wójtowi Tomaszowi Lato.

Po przedstawieniu Raportu o Stanie
Gminy Masłów odbyła się debata na temat
dokumentu. Następnie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla wójta gminy Masłów. Za wotum zagłosowało 12 radnych.
Kolejnym punktem było udzielenie
absolutorium wójtowi z tytułu wykonania
budżetu. Rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2020 rok, przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego gminy
oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni zapoznali się również ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium. Po przedstawieniu
opinii komisji stałych Rady Gminy i dyskusji
radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Masłów za 2020 rok i przystąpili do

głosowania w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Za udzieleniem
absolutorium byli wszyscy radni. – Dziękuję
radnym, którzy podejmowali uchwały i decydowali o inwestycjach. Dziękuję również
urzędnikom, pani skarbnik, kierownikom referatów i jednostek podległych, bo tam trwały prace nad inwestycjami. Dziękuję także
wszystkim, którzy byli partnerami w realizacji budżetu – powiedział wójt.
Radni wprowadzili również zmiany
w uchwale budżetowej. Dotyczą one zmiany terminu realizacji inwestycji i zmiany ich
statusu z niewygasających do 30 czerwca
2021 r. na status tych przeznaczonych do
wykonania w budżecie do końca grudnia
2021 r. Radni zdecydowali o wprowadzeniu nowego zadania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska polegającego na utworzeniu punktu konsultacyjnego
w Urzędzie Gminy Masłów dotyczącego
rządowego programu Czyste Powietrze.
Dzięki temu pracownik UG pomoże mieszkańcom przeprowadzić ich przez każdy
etap, od momentu przygotowania wniosku,
do jego rozliczenia.
W jednym z ostatnich punktów Rada
Gminy zdecydowała o przekazaniu protestu mieszkańców Domaszowic dotyczącego budowy wschodniej obwodnicy Kielc
do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest jako prowadzący
inwestycję zobligowany do rozpatrzenia
protestu.
WP

Masłów z nominacją do Victorii Świętokrzyskiej
Podczas gali Świętokrzyskiej Victorii, która odbyła
się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach wójt
Tomasz Lato odebrał nominację dla Gminy Masłów
w kategorii „Samorządność”.
Kapituła przyznała nominację naszej gminie do prestiżowej
nagrody Świętokrzyska Victoria za zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych,
rozwój infrastruktury szkolnej. Wójtowi pamiątkową płaskorzeźbę
symbolizującą nominację wręczali marszałek Andrzej Bętkowski i Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku.
W kategorii „Samorządność” wygrała Gmina Starachowice,
a nominowane były gminy Masłów, Kielce, Mirzec, Chmielnik.
W kategorii „Osobowość” nagrodzono prof. Jacka Semaniaka,
a „Przedsiębiorczość” Wytwórczą Spółdzielnię Pracy „SPOŁEM”.
Galę uświetnił koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali. Znane filmowe przeboje zaśpiewał Jacek Kotlarski.

Wójt Tomasz Lato odbiera nominację z rąk marszałka
Andrzeja Bętkowskiego i Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku.
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Gmina Masłów przystąpiła do Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Dziesięć osób niepełnosprawnych z terenu gminy Masłów uzyska wsparcie asystenta osobistego. To efekt umowy
jaką w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności senatora Krzysztofa Słonia oraz wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, podpisali wójt Tomasz Lato i skarbnik Małgorzata Kumór.
Realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Masłowie Program
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach Funduszu Solidarnościowego skierowany jest do osób pełnoletnich
posiadających orzeczenie o znacznym,
bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz
koniecznością stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- Przystąpienie do programu ma zapobiegać społecznemu wykluczeniu osób
niepełnosprawnych, poprawić ich ciężką
sytuację. Pomoc asystenta ma ułatwić pokonywanie codziennych trudności jak na
przykład dojazdy do pracy, szkoły, służby
zdrowia, czy załatwienie spraw urzędowych. Ma również zachęcić do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym – mówi wójt Tomasz Lato.

Od lewej: senator Krzysztof Słoń, skabnik Małgorzata Kumór, wójt Tomasz Lato
oraz wojewoda Zbigniew Koniusz.

- Pomoc asystenta jest całkowicie bezpłatna. W 2020 roku z programu korzystały
3 osoby, w tym roku wsparciem planujemy
objąć 8 do 10 osób po 30 godzin na każdą
z nich. Łącznie w skali roku to 2 600 godzin
asystenckich. Przewidywana wartość pro-

gramu to około 116 tys. zł – dodaje Aneta
Kułak, kierownik GOPS w Masłowie.
Osoby zainteresowane programem
prosimy o kontakt z GOPS w Masłowie pod
numerem telefonu 41 311 08 94.
RED

Powstaną wiata oraz krąg ogniskowy
Jeszcze w tym roku w Masłowie Pierwszym powstanie
ogólnodostępna altana rekreacyjna. Przebudowany
zostanie również krąg ogniskowy na Żeromszczyźnie.
Zadania będą realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Wokół
Łysej Góry”.
W Urzędzie Gminy w Masłowie Zofia Kowalczewska, prezes
Stowarzyszenia Wspólnie dla Tradycji i Aniela Cedro, wiceprezes,
podpisały umowę z przedstawicielami województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, marszałkiem województwa oraz
Markiem Jońcą, członkiem zarządu województwa, na dofinansowanie do realizacji wspomnianych zadań. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną umowę podpisano korespondencyjnie.
Dzięki inwestycji powstanie wyłożony kamieniem krąg ogniskowy o średnicy około 7 metrów, wyposażony dodatkowo w palenisko i metalowe kije do pieczenia. Wokół zostaną zainstalowane
siedziska o betonowej podstawie, z drewnianymi nakładkami. Na
powierzchni wyłożonej kamieniami stanie drewniany stół z ławami, w pobliżu zaś stanie drewniany kosz na śmieci. Zamontowane
również zostaną reflektory solarne LED, co podkreśli innowacyjny
charakter inwestycji i doda uroku, a także pozwoli na oszczędność
energii.
Z kolei przy szkole w Masłowie Pierwszym stanie altana rekreacyjna o wymiarach 10m x 6m, konstrukcji drewnianej z da-

Umowę prezentują wójt Tomasz Lato
oraz prezes Zofia Kowalczewska i wiceprezes Aniela Cedro.

chem dwuspadowym. Ściany częściowo będą zabudowane. Altana
wyposażona zostanie w stół drewniany z siedziskami. W godzinach pracy szkoły z altany będą mogli korzystać uczniowie mający
zajęcia na boisku.
- Projektowana infrastruktura znacznie zwiększy atrakcyjność
turystyczną Żeromszczyzny i centrum Masłowa. Będzie stanowić
miejsce rekreacji i wypoczynku dla turystów przebywających na
terenie gminy. Jednocześnie stanie się miejscem integracji mieszkańców - mówi wójt Tomasz Lato.
RED
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Gmina wspiera sportowe inicjatywy.
Na co przeznaczono dofinansowanie?
Bezpłatne treningi piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, boksu oraz nauka jazdy konnej – taką ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży przedstawiły organizacje pozarządowe. Wszystko to dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy Masłów.
W urzędzie podpisano sześć umów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Organizacje, które złożyły kompletne wnioski, spełniające konkursowe
warunki otrzymały dofinansowanie. Umowy z wójtem Tomaszem
Lato podpisali Łukasz Porębski i Tomasz Zarychta z Masłowskiego
Stowarzyszenia Sportowego, Marek Banasik ze Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Szóstka Masłów, Janusz Domagała z Klubu Sportowego
Skalnik Wiśniówka, Grzegorz Nowaczek oraz Ireneusz Czapka
z Kieleckiego Klubu Bokserskiego RUSHH oraz Monika i Krzysztof
Sarapata ze Świętokrzyskiego Klubu Jazdy Konnej.
Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Woli Kopcowej otrzymało dotację w wysokości 60 tys. zł. W ramach realizowanego projektu będzie organizowało rozgrywki piłki nożnej
w sezonie wiosna-jesień. Trener Karol Janicki przeprowadzi treningi dla 47 uczestników zajęć sportowych. Wspomniana organizacja
poprowadzi też rozgrywki piłki siatkowej. Tu 20 młodych zawodników szkolić się będzie pod okiem Piotra Gębki. Na ten cel gmina
udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 15 tys. zł.
Dzięki ofercie, jaką przedstawiło Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Szóstka Masłów dzieci i młodzież będą mogły doskonalić swoje
umiejętności w dziedzinie piłki ręcznej. Mariusz Wiktorowski poprowadzi treningi sportowe dla 27 uczestników. Na realizację swojego zadania organizacja otrzymała dotacje w kwocie 15 tys. zł.
Czternastu młodych miłośników boksu ćwiczyć będzie z Klubem Sportowym Skalnik. Zajęcia w sali gimnastycznej masłowskiej
szkoły poprowadzą trenerzy Janusz Domagała wraz z córką, Sarą.
Klub oprócz treningów zapewni pięściarzom udział w zawodach
bokserskich.
Kolejną ofertę zaproponował KKB RUSHH, który, podobnie
jak Skalnik, poprowadzi zajęcia bokserskie. Trener Ireneusz Czap-

Umowę z wójtem Tomaszem Lato podpisali Łukasz Porębski
i Tomasz Zarychta z Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego.

ka zaprosi na treningi 15 pięściarzy, które będą odbywały się regularnie w hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii. Oba kluby
bokserskie otrzymały dofinansowanie na kwotę 10 tys. zł.
Ostatni z projektów zakłada naukę jazdy konnej dla dzieci
i młodzieży prowadzonej przez członków Świętokrzyskiego Klubu
Jazdy Konnej w Brzezinkach. Będzie on skierowany do ośmiu osób
z terenu gminy Masłów. Na ten cel przeznaczono 3 tys. zł.
– Od lat gmina Masłów wspiera finansowo organizacje pozarządowe, prowadzące działania sportowe dla dzieci i młodzieży.
Łączna kwota dotacji, jaką na ten cel przekazaliśmy w tym roku
to 113 tys. zł. Dzięki niej przygotowana została oferta, z której
skorzystać może ponad 130 młodych mieszkańców naszej gminy.
Dziękuję wszystkim osobom, które od lat angażują się w rozwój
i upowszechnianie sportu – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
Zaplanowane zajęcia prowadzone będą do 30 listopada br.
RED

Pięknie zagrali online ze „Szklanego Domu”
Młodzi muzycy z gminy Masłów zaprezentowali się w recitalach online nagranych na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Uczestnicy zajęć nauki gry na pianinie i gitarze
prowadzonych przez Damiana Kozieła w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”,
wystąpili w specjalnych koncertach.
Z racji obowiązujących obostrzeń
związanych z pandemią występy
młodych artystów zostały nagrane na scenie „Szklanego Domu”
i zaprezentowane w sieci, na
stronie i mediach społecznościowych placówki. Jak przyznaje
instruktor Damian Kozieł, jego
uczniowie zaprezentowali się
z najlepszej strony. – Po raz pierwszy zmierzyliśmy się z występem zarejestrowanym i umieszczonym premierowo w internecie. To nie tylko możliwość
prezentacji talentów uczniów, ale też szansa na
zauważenie postępów w pracy. Stąd też chcemy taką

prezentację nagrywać systematycznie raz w roku, by
motywować i zachęcać do wspólnej pracy –
mówi instruktor Damian Kozieł.
W minirecitalach zarejestrowanych
przez Pawła Januchtę występują:
Barbara Banasik (pianino), Adam
Banasik (gitara), Stella Boś (pianino), Michalina Cedro (pianino),
Aleksandra Pniak (pianino), Emilia Silwanowicz (pianino). Co
ciekawe, w tym gronie są zarówno ci, którzy kilka miesięcy temu
rozpoczęli swoją przygodę z nauką, jak i nieco bardziej doświadczeni muzycy. Uczniowie mierzą
Wszystkie mini
się z repertuarem m.in. Fryderyka
recitale można zobaChopina, Piotra Czajkowskiego
czyć na kanale YT
czy Jana Sebastiana Bacha.
„Szklanego Domu”.
RED
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Jak Wiśniówka walczy z pyłem?
Wydobycie i produkcja kruszyw wiąże się z emisją pyłu do środowiska. Nie
jest to jednak fakt, z którym się godzimy, ale jeden z aspektów pracy kopalni, który stale motywuje kadrę zarządzającą, doradczą i pracowników
kopalni do wzmożonej pracy w walce z pyłem.
Pierwszy krok to identyfikacja ryzyka
i ocena zagrożenia. Wielki zakład wydobywczy i przeróbczy ma również wielki potencjał do zmian i rozwoju praktyk prośrodowiskowych. Aby jednak możliwe było
podejmowanie usystematyzowanych działań, konieczna jest analiza stanu obecnego.
Pomocny w tym celu będzie na pewno najnowszy system monitoringu, z którego już
korzysta Kopalnia Wiśniówka.
Wokół zakładu, jak „grzyby po deszczu” wyrosły stacje monitoringu pyłu. Na
głowicach do poboru próbek gromadzony
jest pył unoszący się w powietrzu, a dane
dotyczące emisji poza zakład pyłu PM10
zbierane są w dedykowanym systemie.
Dzięki temu, możemy uzyskać informacje na temat zawartości pyłu w powietrzu
w czasie rzeczywistym i reagować na
ewentualne nieprawidłowości. Na podstawie danych i harmonogramu prac można

również wyodrębnić procesy, które powodują zapylenie i planować działania w kierunku ich hermetyzacji.
To jednak nie koniec działań Kopalni
na polu walki z pyłem. W okresie zimowym
dokonano kilku modernizacji zakładu, które
powinny ograniczyć pylenie – wymieniono
„rękawy” i tkaniny osłon w odpylaczach,
zainstalowano okładziny w zasobnikach,
a także przeprowadzono przegląd instalacji
zraszania dróg wodą z wyrobiska.
Wszystkie te działania, to krok w stronę ochrony środowiska i zwiększenia
komfortu mieszkańców. Działania są realizowane pod czujnym okiem Kierownika Kopalni, a o sprawność i efektywność
funkcjonowania systemów dbają Sztygarzy
oraz Specjalistka ds. Technicznych Kopalni
Wiśniówka.
Eurovia

Wokół zakładu, jak „grzyby po deszczu”
wyrosły stacje monitoringu pyłu.

Remont świetlicy w Wiśniówce na finiszu
Metamorfozę przechodzi budynek świetlicy samorządowej w Wiśniówce. Dobiega końca remont, w ramach którego zostanie przeprowadzony szereg prac.
Wyczekiwany przez mieszkańców Wiśniówki remont świetlicy samorządowej stał się faktem. – Jest to ważna dla sołectwa inwestycja. Przed pandemią budynek tętnił życiem jako sołecki obiekt
kulturalny prowadzony pod skrzydłami Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”. Organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży czy spotkania Osiedlowego Klubu Babiniec. W drugiej części
budynku znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Świetlica
służy również jako miejsce zebrań sołeckich oraz lokal wyborczy.
Zakres zaplanowanych prac zapewnia znaczne udogodnienia dla
osób korzystających ze świetlicowej oferty – mówi wójt Tomasz
Lato. Przypomnijmy, że obok świetlicy znajduje się plac zabaw
oraz siłownia zewnętrzna.
Metamorfozę przejdzie również łazienka.

Sala główna zmienia się nie do poznania.

Za pracę odpowiada firma Bud-Przem z Buska-Zdroju. Zakres
prac jest szeroki. Odnowione zostaną wnętrza budynku (sala spotkań, kuchnia, łazienka, korytarze). Dzięki pracom remontowym
pomieszczenia świetlicy zyskają gruntownie odnowione ściany
oraz podłogi. Na podłogach położona będzie nowa terakota i panele. W budynku zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa
oraz oprawy oświetleniowe. Dzięki zaplanowanemu remontowi
pomieszczenia zyskają estetyczny i nowoczesny wygląd. W ramach modernizacji obiektu zaplanowano oczyszczenie i wykonanie okładziny kominów, montaż grzejników płytowych z zaworami
termostatycznymi wraz z orurowaniem i połączenie z istniejącą instalacją centralnego ogrzewania.
Planowany koszt remontu to niemal 80 tys. zł. Inwestycja ma
zostać zakończona w połowie lipca tego roku.
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Będzie więcej miejsc w żłobku „Raj Maluszka”
w Domaszowicach
Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji programu MALUCH+. To wynik przystąpienia przez
gminę do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 MALUCH+2021.

Od lewej: zastępca skarbnika Arleta Kułak, wicewójt
Monika Dolezińska-Włodarczyk, wojewoda Zbigniew Koniusz.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Monika Dolezińska-Włodarczyk, wicewójt oraz Arleta Kułak, zastępca skarbnika,
podpisały umowę dotacji z wojewodą Zbigniewem Koniuszem.
Zgodnie z nią gmina otrzymała roczne dofinasowanie w wysokości
19 200 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku
samorządowym „Raj Maluszka” w Domaszowicach. Otrzymane
środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Resortowego programu MALUCH+.
Celem programu MALUCH+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Przypominamy, że obecnie do żłobka w Domaszowicach
uczęszcza 25-cioro dzieci w wieku do 3 lat.
RED

Powstają nowe odcinki ścieżki rowerowej
Trwa budowa kolejnych odcinków ścieżki rowerowej
wiodącej malowniczym przełomem Lubrzanki. Drugi
etap inwestycji o odcinku 2,11 km zostanie ukończony do końca października tego roku i obejmuje obszar
od zejścia z czerwonego szlaku im. Edmunda Massalskiego do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Od pierwszych dni wiosny ekipy budowlane wróciły w okolice Ameliówki i Ciekot, gdzie wycinając drzewa i krzewy przygotowywały teren pod ścieżkę rowerową. Obecnie na tym odcinku wykonywane są prace brukarskie, stabilizacja podbudowy pod trasę
i poszerzenie drogi powiatowej. Po przeprowadzeniu niezbędnych
prac ścieżka zyska nawierzchnię bitumiczną. Szacowany koszt
etapu drugiego to prawie dwa miliony zł, z czego 15% sfinansuje
gmina Masłów.
Ziemne roboty przygotowawcze trwają również na odcinku
Ciekoty – Święta Katarzyna, który ma zostać ukończony do końca 2022 roku. Tu zakres prac obejmie poszerzenie drogi, budowę

Ścieżka powstaje w szybkim tempie.

Prace będą trwać do października tego roku.

ścieżki, wykonanie kładki dla pieszych i rowerzystów, a na terenie
gminy Bodzentyn – wykonie kanału technologicznego.
Przypominamy, że pierwszy etap ścieżki o długości 2,17 km
jest już wykonany i prowadzi od skrzyżowania w Mąchocicach
Kapitulnych do zejścia z czerwonego szlaku z Klonówki.
Zaprojektowana trasa rowerowa o nawierzchni bitumicznej,
długości około 10 km i szerokości 2 m jest oddzielona od pasa drogowego metrowym poboczem. Ma połączyć Mąchocice Kapitulne
i Świętą Katarzynę w ciągu drogi powiatowej nr 0314T.
Inwestycja jest realizowana przez Powiat Kielecki przy współpracy z miastem i gminą Bodzentyn oraz gminą Masłów. Została
oszacowana na niemalże 18 milionów, z czego 70% pokrywa dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
– Kolejny etap budowy ścieżki przybliża nas do połączenia
z gminą Bodzentyn, co da turystom możliwość bezpiecznego
i ekologicznego korzystania z uroków Gór Świętokrzyskich – mówi
wójt Tomasz Lato.
Warto wspomnieć, że rowerzyści mogą skorzystać z wypożyczalni rowerów w „Szklanym Domu”.
RED

12

Kurier Masłowski

Komunikat Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
W ostatnim czasie zwiększyła się populacja wilka w Polsce, również na terenie województwa świętokrzyskiego.
W związku z tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach przesyła informacje jak właściwie reagować
w sytuacji pojawienia się wilka w sąsiedztwie siedzib ludzkich.
Wilki jako dzikie zwierzęta unikają spotkania z człowiekiem
szukając spokojnych miejsc na odpoczynek i wychowanie młodych w dużych kompleksach leśnych. Jednak poszukując pokarmu
mogą znaleźć się w pobliżu siedzib ludzkich lub innych miejscach
naszej aktywności, a postępowanie człowieka może powodować
narastanie konfliktów.
Jeżeli mieszkamy na skraju kompleksu leśnego, spacerujemy
po lesie jako turyści lub w ramach czynności zawodowych w stosunku do wilków i innych dzikich zwierząt należy przestrzegać następujących zasad:
- nigdy nie dokarmiać wilków,
- zapewniać właściwą opiekę nad domowymi psami, zwłaszcza
podczas spacerów po lesie, poprzez prowadzanie ich na smyczy,
- przetrzymywać odpady spożywcze w szczelnych, zamykanych
pojemnikach. Dotyczy to w szczególności odpadów mięsa i wędlin, które mogą zwabiać drapieżniki,
- nie pozostawiać resztek jedzenia w lesie, w koszach na parkingach leśnych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla
turystów. Resztki jedzenia pakujemy i zabieramy ze sobą, aby
zwierzęta nie postrzegały ludzi jako dostarczycieli pokarmu.
Wilki są zazwyczaj bardzo ostrożne i płochliwe, ale młode
osobniki są ciekawskie, więc mogą zatrzymywać się i przyglądać

z większej odległości, nie uciekając natychmiast po zobaczeniu
człowieka. Ataki wilków są niezmiernie rzadkie, niemniej ludzie
zawsze powinni brać pod uwagę fakt, że duże drapieżniki mogą
okazać się niebezpieczne np. gdy są dokarmiane przez ludzi,
oswajane, chore lub ranne.
Jeśli wilk zbliża się na odległość mniejszą niż ok. 30 m lub
przygląda się zbyt długo, należy podjąć następujące działania:
- unieść ręce i machać nimi szeroko,
- pokrzykiwać głośno, ostrym tonem w stronę wilka,
- rzucić w jego stronę przedmiotami będącymi w zasięgu ręki (np.
grudy ziemi, kamienie),
- wycofać się spokojnie, można przyspieszyć po upewnieniu się, że
zwierzę jest daleko,
- zawiadomić o zdarzeniu Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach i właściwy urząd gminy.
Powyższe informacje pochodzą z publikacji Sabiny Nowak
i Roberta W. Mysłajka pt. „PO SĄSIEDZKU Z WILKAMI” – wydawnictwo Stowarzyszenia dla Natury „WILK” z 2019 r. dostępnej pod
linkiem: https://tiny.pl/rnb1z.
Więcej informacji na temat wilka znajdziecie na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach:
http://kielce.rdos.gov.pl.

Kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową
Wśród wielu inwestycji, jakie zaplanowano na 2021 rok w gminie Masłów znalazły się dwa zadania obejmujące
rozwój infrastruktury sportowej. Dzięki ich realizacji Brzezinki zyskają ogólnodostępną siłownię zewnętrzną, a Wola
Kopcowa trybuny dla kibiców.
Wójt Tomasz Lato podpisał korespondencyjnie umowy z wykonawcami inwestycji. Obie będą realizowane z funduszy sołeckich.
W Brzezinkach, przy istniejącym boisku piłkarskim, powstała
siłownia zewnętrzna. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: ławka z pedałami, drabinka,
podciąg nóg, wioślarz, orbitrek, wahadło, koła tai chi, twister oraz
narciarz. W sumie dziesięć elementów. Inwestycję zrealizowała
firma Fit Park Sp. z o.o. z Torunia, a całkowity koszt zakupu i montażu wyniósł około 19 tys. zł.
Wszystkie urządzenia wyposażenia siłowni zamocowane
zostały na solidnych fundamentach, z zachowaniem bezpiecznych odległości, zgodnie z obowiązującymi normami. Urządzenia
muszą być odporne na warunki atmosferyczne oraz ewentualne
uszkodzenia.
Kolejna inwestycja obejmuje montaż siedzisk oraz budowę
ciągu pieszego przy boisku sportowym w Woli Kopcowej. Od strony północnej obiektu staną trybuny dla widzów, w trzech rzędach
po siedemnaście siedzisk. Ławeczki z atestowanymi siedziskami
zamocowane zostaną na konstrukcji stalowej i będą przytwierdzone do betonowych fundamentów. Plac pod trybunami wyłożony
zostanie kostką brukową. Tu całkowity koszt zadania oszacowano
na prawie 20 tys. zł, a wykonawcą jest firma Transport, Usługi Koparką Bogusław Kułak.
– Na terenie gminy Masłów stale rozwijamy infrastrukturę
sportową. Obecnie mamy dwie duże hale sportowe, pełnowymia-

Siłownia napowietrzna w Brzezinkach już została zamontowana.

rowe boisko sportowe oraz siedem mniejszych służących jako: boiska wielofunkcyjne, do piłki nożnej i treningowe, mamy również
sześć siłowni zewnętrznych. Istniejące obiekty sportowe cieszą się
dużym zainteresowaniem i spełniają oczekiwania mieszkańców,
co pokazuje realizacja funduszu sołeckiego. Popieram tego typu
inwestycje, ponieważ mają korzystny wpływ na zdrowy i aktywny
styl życia – mówi wójt Tomasz Lato.
RED
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Inwestycja odwodnieniowa rusza w Dąbrowie.
Na czym będzie polegać?
Południowo - wschodnia część sołectwa Dąbrowa zyska nowy system odwodniania umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej
i terenów przyległych. Wszystko to dzięki umowie, jaką
wójt Tomasz Lato podpisał z wykonawcą inwestycji
spółką AQUA-MK.
W Urzędzie Gminy w Masłowie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę oraz omówiono zakres planowanych robót odwodnieniowych. Wójt Tomasz Lato, Wojciech
Fąfara, kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele wykonawcy Marcin
Borowiec, prezes zarządu AQUA-MK Sp. z o.o. i Martyna Jamrożek, inżynier budowy rozmawiali o szczegółach inwestycji, której
realizacja rusza już w najbliższym czasie.
Ta bardzo ważna i długo wyczekiwana przez mieszkańców
Dąbrowy inwestycja pozwoli na uporządkowanie spływu wód
w południowo - wschodniej części sołectwa, a co za tym idzie
uniknąć podtopień budynków i posesji – mówi wójt Tomasz Lato.
Dzięki niej powstanie kanalizacja w formie kanałów zamkniętych o łącznej długości około 105,60 m i kanałów otwartych,
rowów – długości 163,40 m. Jak będzie ona działać? Wody spływające przydrożnymi rowami zlokalizowane po stronie zachodniej
drogi gminnej oraz dotychczasowo przejmowane przez wpusty
uliczne wody opadowe i roztopowe, odprowadzone do kanału

Umowa podpisana, inwestycja będzie gotowa do końca września.

deszczowego, zlokalizowanego po wschodniej stronie drogi, zostaną przepięte do zaprojektowanego kanału.
Przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do
istniejącego rowu, wody zostaną poddane redukcji zanieczyszczeń
w projektowanej oczyszczalni wód deszczowych, a następnie, poprzez zaprojektowaną kanalizację, odprowadzone do odbiornika.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września bieżącego roku, a całkowity koszt jej realizacji to około 255 tys. zł.
RED

Od 23 czerwca rachmistrzowie spisowi rozpoczęli
wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Co to oznacza?
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775),
nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na
kilka sposobów:
• poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
• poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
• w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także
poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest
przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych
zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich
rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie
dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania
ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją
domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem
przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
Przypominamy, że na terenie Gminy Masłów funkcję Rachmistrza
Spisowego pełnią:
• Wanda Braszczyk
• Justyna Drzewicz
• Katarzyna Kaczor
• Monika Kmita
• Monika Wzorek
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie
czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza.
Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl
lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.
Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet,
mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie
osoby, które dokonały samospisu internetowego.
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Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów wręczona.
Poznaj laureatów i nominowanych
PPHU „Gold” Rafał Iwan prowadzący Pizzerię Małomiasteczkową to laureat Nagrody Gospodarczej
Gminy Masłów. Marian Zarzycki odebrał nagrodę
o charakterze specjalnym Osobowość Gminy Masłów.
Uroczysta gala odbyła się w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Po rocznej przerwie związanej z pandemią powróciła gala
Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. W „Szklanym Domu”
w Ciekotach ogłoszono nominowanych i laureatów tegorocznej
edycji. O tym, kto znalazł się w zacnym gronie przedsiębiorców
prowadzących działalność w gminie Masłów zdecydowała specjalna kapituła w składzie: Monika Dolezińska-Włodarczyk – przedstawiciel Wójta Gminy Masłów, Piotr Zegadło i Janusz Obara
– przedstawiciele Rady Gminy Masłów, Jolanta Pierzak, Marek
Kmieć, Łukasz Porębski – przedstawiciele przedsiębiorców Gminy
Masłów. Kandydatów do nominacji mogły zgłaszać stowarzyszenia, inne organizacje gospodarcze, instytucje, przedsiębiorcy za
zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie zainteresowani przedsiębiorcy.
Zwycięzców ogłosili: wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło – przewodniczący Rady Gminy Masłów i Marek Kmieć, przewodniczący
Kapituły.
Laureatem Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów za rok
2020 została firma PPHU „Gold” Rafał Iwan i Pizzeria Małomiasteczkowa słynąca w gminie i Kielcach z nietypowych kompozycji

Nominację odbiera Agnieszka Mularczyk.

Nominację odbiera Wojciech Kania.

Laureaci tegorocznej edycji: Marian Zarzycki i Rafał Iwan.

smakowych. To właśnie w Małomiasteczkowej można zjeść pizzę
z kaszaną, czy bijającą rekordy popularności masłowską pieczarkę.
Nominację do nagrody otrzymali: Cukiernia „Bajaderka”
Aleksandra Bazak z Brzezinek, Usługi Transportowe i Pogrzebowe
„KALIA” Agnieszka Mularczyk, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KANRYD Sp.J. Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania.
Nagrodę o charakterze specjalnym Osobowość Gminy decyzją kapituły otrzymał Marian Zarzycki. Postać doskonale znana i zasłużona dla gminy Masłów za swoją działalność na rzecz lokalnej
społeczności. Laureat był wieloletnim radnym Rady Powiatu w Kielcach, wicewójtem gminy Masłów, dyrektorem Gminnego Ośrodka
Kultury w Masłowie. Od lat zaangażowany jest w sportowe życie
gminy jako działacz Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego.
– W gminie Masłów mamy zarejestrowanych 696 aktywnych
podmiotów gospodarczych. W 2016 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów powstał pomysł uhonorowywania osób i firm prowadzących działalność na terenie gminy.
Po roku przerwy wracamy z galą. Cztery nominowane firmy to
marki rozpoznawalne w gminie i regionie świętokrzyskim, a laureat
nagrody specjalnej to postać z wielkimi zasługami dla naszej gminy – mówi wójt Tomasz Lato. – Jestem pewien, że kapituła miała
duży dylemat w wyborze laureatów – dodaje. Jak przyznaje Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów obok uhonorowania aktywnych

Nominację odbiera Aleksandra Bazak.
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przedsiębiorców ma również na celu promocję firm ściśle związanych z gminą.
Laureatom i nominowanym gratulowali goście gali: Krzysztof Słoń – senator RP, Renata Janik – wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Henryk Milcarz – wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, prezes Wodociągów Kieleckich.
Z okolicznościowymi wystąpieniami dotyczącymi przedsiębiorczości gminy Masłów wystąpili: Marek Banasik, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Justyna

Harenza, prezes Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju.
Muzycznym gościem wydarzenia było Trio Mosso, które na
skrzypce, wiolonczelę i altówkę wykonało znane utwory z klasyki
muzyki poważnej, ale również przeboje muzyki filmowej i współczesne hity. W czasie gali zaśpiewała Karolina Zapała, wokalistka,
trenerka Studia Wokalnego „Szklanego Domu”. Całość wydarzenia
poprowadził Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”.
WP

Turystyczna aplikacja już działa.
Zadzwonią do ciebie pomniki!
Od teraz w zasięgu smartfona turyści odwiedzający gminę Masłów będą
mieli najciekawsze miejsca. Wystartowała właśnie specjalna aplikacja,
dzięki której można uruchomić słuchowiska dotyczące mszy świętej odprawionej przez św. Jana Pawła II w Masłowie, dzieciństwa Stefana Żeromskiego w Ciekotach, legendy o Diabelskim Kamieniu czy historii cmentarza
cholerycznego w Woli Kopcowej. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na tabliczkach informacyjnych.
Gmina Masłów zachęca turystów do
przyjazdu specjalnie przygotowanym projektem promującym najciekawsze miejsca.
– Trendy w turystyce zmieniają się bardzo
dynamicznie. Postanowiliśmy zaproponować turystom, gościom, ale również
mieszkańcom naszej gminy poznanie historii wyjątkowych miejsc. Wybór mobilnej
aplikacji, która oprowadzi turystów nie jest
przypadkowy. Łączy nowoczesność z tradycyjnym podejściem do kultury słowa,
stąd też proponujemy wysłuchanie wyjątkowych słuchowisk – mówi wójt Tomasz
Lato.
Gmina Masłów jako pierwsza w województwie świętokrzyskim dołączyła do
ogólnopolskiego projektu „Poznaj historię”,
w którym głos zabierają…pomniki. Specjalne tabliczki z kodami QR pojawiły się przy
pomniku św. Jana Pawła II w Masłowie,
pomniku rodziny Żeromskich w Ciekotach,
wejściu do ogródków działkowych „Zielona
Dolina” prowadzących do cmentarza cholerycznego w Woli Kopcowej oraz tuż przy
Diabelskim Kamieniu na Górze Klonówce. Aby wystartować słuchowiska należy

Pomnik św. Jana Pawła II w Masłowie.

Diabelski Kamień

wykonać kilka prostych czynności. Trzeba
mieć smartfon z aparatem fotograficznym
i zainstalowaną aplikację – Skaner Kodów
QR. Obiektyw aparatu należy skierować
w kierunku tabliczki informacyjnej. Po skierowaniu aparatu smartfona na KOD QR
znajdujący się w prawej części tabliczki na
aparacie pojawi się ekran powitalny aplikacji, a następnie ekran z nazwą, zdjęciem
pomnika i przyciskiem „START”. Po chwili
w smartfonie rozlegnie się sygnał, a na ekranie pojawi się nazwa danego miejsca. Aby
rozpocząć słuchowisko trzeba odebrać połączenie i wybrać zieloną słuchawkę.
W każdym z czterech miejsc wszyscy,
którzy zeskanują kod QR będą mogli wysłuchać specjalnie nagranych kilkuminutowych słuchowisk. Uruchomienie aplikacji
zbiega się ze 150. rocznicą zamieszkania
Żeromskich w Ciekotach i 30. rocznicą odprawienia mszy świętej w Masłowie przez
św. Jana Pawła II. Oba te wydarzenia mają
również swoje miejsce w słuchowiskach.
Dzieci na pewno zainteresuje pełna tajemniczości legenda o Diabelskim Kamieniu.
Dla wielu odkrywaniem niezbyt znanej hi-

Ławeczka Żeromskich w Ciekotach.

storii będzie nagranie dotyczące cmentarza
cholerycznego w Woli Kopcowej, na którym pochowano około 100 mieszkańców
Masłowa, Dąbrowy i Woli Kopcowej.
– Zachęcam do poznawania historii
gminy Masłów i wysłuchania historii, które budowały naszą społeczność. W taki
sposób można połączyć aktywną turystykę
z odkrywaniem kolejnych zaskakujących
opowieści – mówi wójt Tomasz Lato.
WP
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„Szklany Dom” w Ciekotach nominowany do tytułu
Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej!
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” jako jedna z pięciu placówek w Polsce otrzymało nominację do prestiżowego tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Nie był to jedyny świętokrzyski akcent, bo w gronie kandydatów
do tytułu Mistrz Mowy Polskiej znalazło się dwoje mieszkańców regionu. Głosowanie na nagrodę publiczności
Vox Populi już ruszyło. Zachęcamy do oddawania głosów.
Ogłoszenie nominacji odbyło się na Zamku Królewskim
w Warszawie i miało wiele świętokrzyskich akcentów. Nominację do tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej otrzymało Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Wyróżnienie to
przyznawane jest inicjatywom życia publicznego mającym niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców
polszczyzny.
Nominację odbierali dyrektor Wojciech Purtak i Marzena
Biskupska oraz wójt Tomasz Lato. - To szczególne wyróżnienie
dla naszego całego zespołu. Akademia Mistrzów Mowy Polskiej
doceniła naszą pracę na rzecz języka polskiego i szereg inicjatyw popularyzujących kulturę – mówi dyrektor Wojciech Purtak.
„Szklany Dom” od minionego roku ściśle współpracuje z Biurem
Programu Mistrz Mowy Polskiej, co zaowocowało planowaniem
finału tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu w Kielcach,
ale również spotkaniami z laureatami tytułu. W Ciekotach gościli: Beata Tadla, Krzysztof Zanussi, Leszek Mikos, Katarzyna
Pakosińska, Paweł Sztompke. Podczas Festiwalu Otwarte Książki w Ciekotach uczestnicy spotkali się z Katarzyną Stoparczyk,
a 4 września, podczas Imienin Stefana, mistrzowie przeczytają
dzieła Stefana Żeromskiego.
„Szklany Dom” i dworek Stefana Żeromskiego to miejsca,
w których szczególnie dbamy o język polski. To nie tylko konkursy
popularyzujące literaturę, poprawną polszczyznę, ale też literackie
spotkania poświęcone twórczości pisarza „O Żeromskim od A do
Ż” i nowy festiwal literacki Otwarte Książki - zaznacza wójt Tomasz
Lato. Jak podkreśla to również świetna promocja gminy Masłów.
O tytuł ze „Szklanym Domem” rywalizują: Muzeum Pana Tadeusza Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu,
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
oraz vlog językowy Mateusza Adamczyka.
Głosowanie na nagrodę publiczności Vox Populi już ruszyło.
Szczegóły na stronie www.mistrzmowypolskiej.pl, laureatów poznamy 20 września w Kieleckim Centrum Kultury. Na galę zapraszali
prezydent Bogdan Wenta oraz Augustyna Nowacka, dyrektor KCK.

Nominację odbierali dyrektor Wojciech Purtak i Marzena Biskupska
oraz wójt Tomasz Lato. Na zdjęciu w towarzystwie
Danuty Hanny Jakubowskiej, dyrektor do spraw promocji MMP.

Nominacja dla „Szklanego Domu” to nie jeden akcent z regionu. W gronie nominowanych do tytułu Mistrz Mowy Polskiej
znalazła się dwójka laureatów świętokrzyskich eliminacji: Kama
Kępczyńska-Kaleta, muzyk, przedsiębiorca, trener biznesowy,
prawnik-lingwista, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego oraz Edward Rzepka – prawnik i polityk, adwokat, poseł na Sejm
w latach 1989 -1993, w latach 1993–2001 sędzia Trybunału Stanu.
Nominację otrzymali również: Marek Brzeziński – dziennikarz prasowy i radiowy, wykładowca akademicki; Marek Gaszyński – dziennikarz i prezenter muzyczny, autor książek i tekstów
ponad 150 piosenek, Jerzy Kisielewski – dziennikarz radiowy i telewizyjny, b. korespondent współpracujący z francuską Agence
France Presse (AFP) oraz włoską ANSA; Agnieszka Kunikowska –
dziennikarka PR, aktorka dubbingowa i telewizyjna, lektorka telewizyjna; Marta Lipińska – aktorka teatralna, radiowa, filmowa i telewizyjna; Dawid Ogrodnik – aktor filmowy i teatralny; Krystyna
Prońko – piosenkarka i wokalistka jazzowa, kompozytorka i pedagog muzyczny; Michał Wawrykiewicz – adwokat, współzałożyciel
inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości.
WP

Wydarzenie odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.
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Dzień Strażaka: Modlitwy za naszych druhów
Z okazji Dnia Strażaka w kościołach w Masłowie,
Brzezinkach i Leszczynach modlono się w intencji
druhów i ich rodzin.
Ze względu na trwającą pandemię druhowie z wszystkich
pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych nie spotkali się, jak to dotychczas bywało, na wspólnej mszy świętej. Uroczystości rozbito
na trzy parafie, na terenie których działają jednostki.
W parafii w Masłowie mszę św. w intencji strażaków z OSP
Masłów i Wola Kopcowa sprawował ks. proboszcz Piotr Motyka,
który w swej homilii mówił o świętym Florianie oraz jego niezłomnej wierze, nawiązywał do ciężkiej służby strażaków. W parafii Leszczyny modlitwie za druhów z OSP Mąchocice Kapitulne
i Leszczyny przewodniczył ks. Dariusz Tarka. Mówił o wielkim
poświęceniu i oddaniu strażaków oraz nieustannym ryzyku, jakie
towarzyszy ich pracy.
W intencji strażaków z OSP Ciekoty i Brzezinki była sprawowana msza święta w parafii NMP Królowej Świata w Brzezinkach
której przewodniczył ks. Zbigniew Kądziela zwracając szczególną
rolę na ogromne znaczenie pracy druhów w lokalnych środowiskach.
W sprawowanych mszach świętych uczestniczyli: wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy i Prezes
Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, Sylwester
Dudzik, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Paweł Górniak, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, radni z terenu gminy Masłów, sołtysi oraz druhowie i ich rodziny.
- Na terenie gminy Masłów działa 5 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, z czego 4 są włączone do Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego. W szeregach wszystkich mamy prawie
200 strażaków, w tym ponad 120 przeszkolonych, mogących brać
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. OSP Brzezinki,
Ciekoty, Masłów, Mąchocice Kapitulne i Wola Kopcowa są prężnie
działającymi, dobrze wyposażonymi i rokującymi na przyszłość
jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Przy każdej z nich szkoli
się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Najstarszą jednostką na terenie gminy Masłów, z niemalże 100 letnim stażem, jest OSP Mąchocice Kapitulne z 1924 r., najmłodszą zaś OSP Ciekoty założona
w 1960 r. – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
-–Dziękuję strażakom za poświęcenie i służbę na rzecz
mieszkańców gminy Masłów, Kielc i powiatu kieleckiego. Państwowe Straże Pożarne wspierane przez OSP to system gwarantujący szybkie i profesjonalne reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Jednostkom PSP i OSP życzę dużo zdrowia, pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym oraz tylu szczęśliwych powrotów, ilu wyjazdów – dodaje.
RED

Brzezinki

Leszczyny

Masłów

Nasza biblioteka
w IV rundzie Programu Rozwoju Bibliotek!
Biblioteka w Masłowie, jako jedna z czterech w województwie świętokrzyskim i z 79 w Polce weźmie udział w cyklu szkoleń, pozwalających zdobywać nowe kompetencje. Szkolenia mają
pomóc zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką
w nowych czasach oraz odpowiedzieć na wyzwania, które pojawiły się w wyniku pandemii. W ramach wsparcia biblioteka otrzyma
również sprzęt komputerowy.
Pod koniec maja Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
podpisała umowę z PRB, a spotkanie inaugurujące IV rundę odbyło
się na początku czerwca. Cykl szkoleń dla pracowników biblioteki
rozpocznie się we wrześniu 2021 roku.
– Bardzo się cieszymy z możliwości udziału w programie
i z niecierpliwością czekamy na pierwsze spotkanie – mówi Paulina Kaleta, pracownica biblioteki.
Program Rozwoju Bibliotek wspiera biblioteki publiczne
w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności
społecznej. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Pol-

Kierownik Anna Obara I bibliotekarka Paulina Kaleta
cieszą się z udziału w programie.

sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015
było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy
Gatesów.
mł
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Mirosław Gębski
podsumowuje półmetek kadencji
– Działamy, ani na chwilę nie zwalniając tempa, bo poprzeczkę postawiliśmy wysoko – mówi starosta kielecki Mirosław
Gębski, podsumowując 2,5 roku pracy na rzecz samorządów.
Dwa i pół roku temu został Pan starostą kieleckim. Podczas
zaprzysiężenia mówił Pan, że warto wyznaczać sobie cele i skutecznie do nich dążyć, że całe Pana życie zawodowe, społeczne,
polityczne jest drogą.
MIROSŁAW GĘBSKI: Drogę do tego zaszczytnego miejsca rozpocząłem ponad 20 lat temu, po reformie samorządowej
i w chwili powołania powiatów.
Podczas zaprzysiężenia na starostę
powiedziałem, że przed naszym
samorządem ogrom pracy i odpowiedzialność, aby nie zawieść zaufania mieszkańców. Mówiłem, że
będziemy chcieli położyć nacisk na
budowę i remonty dróg. I stało się.
W bardzo krótkim czasie osiągnęliśmy sukces, jakiego nie osiągnął
żaden powiat w Polsce. Staliśmy
się krajowym liderem w pozyskiwaniu pieniędzy na drogi. Naszymi
działaniami objęliśmy 67 inwestycji o łącznej długości ponad 150
kilometrów, na które pozyskaliśmy
107 milionów złotych z rządowych
programów. Ogólny koszt realizacji tych zadań to ponad 195 milionów złotych!!!
Jakie drogi zostały wyremontowane w gminie Masłów?
- Realizacja każdej inwestycji, nie tylko drogowych w gminie Masłów, jest możliwa dzięki dobrej współpracy z włodarzami i radnymi Rady Gminy. Staram się wsłuchiwać w potrzeby
mieszkańców. Dzięki czemu nasz powiat się zmienia. Przypomnę, że w zeszłym roku oddaliśmy do użytku mieszkańców blisko 2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej – ulicy Krajobrazowej wraz z chodnikiem w Masłowie Drugim. Koszt inwestycji
to 4 mln 383 tys. zł, połowę kwoty stanowiło dofinansowanie
z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, co nam
daje 2 mln 185 tys. zł. Resztę kwoty (25 proc.) podzieliły między
siebie samorządy powiatu i gminy Masłów. Zakres wykonanych
prac był imponujący! Budowa trwała ponad półtora roku. Remont
drogi był konieczny, ponieważ była ona bardzo zniszczona i wąska. Nie było pobocza i chodnika, a drogą poruszali się rodzice
z dziećmi. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka
w kierunku Dąbrowy, wykonano m. in.: nową nawierzchnię. Wybudowano nowy, bezpieczny chodnik o szerokości 2 m i długości
1175 mb. Poszerzono także stary chodnik z 1,5 m do 2 m szerokości na odcinku o długości 796 m. Powstało także przejście dla pieszych z aktywnym znakiem D-6 z czujnikiem obecności pieszego
i zasilaniem solarnym przy szkole podstawowej, wykonano remont
przepustów pod drogą i zjazdami do posesji, wzmocniono pobocza
ażurowymi elementami betonowymi o łącznej długości 1971 mb.
Przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą gminną Podwiśniówka – Wiśniówka (ul. Panoramiczna w Masłowie Drugim).
Dosłownie kilka dni temu oddaliśmy do użytku mieszkańców drogę i chodnik w miejscowości Wola Kopcowa w kierunku do Domaszowic. Długość inwestycji 1 km 290 m. Koszt to
1 mln 942 tys. zł. i została wybudowana dzięki finansowemu
wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad
971 tys. zł. Pozostałą kwotę podzieliły między siebie samorządy powiatu i gminy. Inwestycja długo wyczekiwana. Dodam, że

w Woli Kopcowej przybywa mieszkańców, którzy teraz bezpieczne będą poruszać się chodnikiem.
Obecnie trwa jedna z największych inwestycji w powiecie, w
której budowę zaangażowany jest powiat, gmina Masłów i gmina
Bodzentyn. Chodzi o budowę drogi powiatowej wraz ze ścieżką
rowerową i chodnikiem w Mąchocicach Kapitulne w kierunku Ciekot do Św. Katarzyny, o długości 7 km 538 metrów a jej koszt wyniesie blisko 15 milionów złotych. Dofinansowanie z rządowego
programu wyniesie 10 mln 399 tys. zł.
W wyborach prezydenckich
mocno zachęcał Pan mieszkańców powiatu do uczestnictwa w
wyborach. Poniekąd dzięki tym
działaniom, gmina z Pana okręgu
wyborczego zyskała nowy wóz
strażacki.
- To prawda. Do jednostki OSP
Wola Kopcowa trafił nowy wóz strażacki zakupiony dzięki wygranej
gminy Masłów w „Bitwie o wozy”,
w rządowym konkursie wyróżniającym gminę w danym województwie z najwyższą frekwencją
w I turze wyborów prezydenckich.
Gmina Masłów z frekwencją 68,89
% wygrała w województwie świętokrzyskim konkurs Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji „Bitwa o wozy 2020”.
To nie jedyny sukces tego samorządu.
W 2020 roku Powiat Kielecki zwyciężył w Rankingu Zdrowia Polski, którego organizatorem jest „Dziennik Gazeta Prawna”.
Niezależny ranking oceniał, jak radzimy sobie z ochroną zdrowia.
Sprawdzano nasze zaplecze medyczne, dostępność badań oraz to,
jakim sprzętem dysponują szpitale. Warto podkreślić, że poza środkami z budżetu powiatu zdobywamy na lecznice wielomilionowe
wsparcie zewnętrzne. Pozyskaliśmy ponad 36 mln zł na wszystkie
jednostki związane ze służbą zdrowia. W ciągu trzech lat zainwestujemy ponad 50 mln zł – pieniądze będą wydatkowane wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę jednostek zdrowia. Dzięki temu
mieszkańcy powiatu mogą liczyć na coraz lepszą opiekę medyczną.
Rok 2020 był trudny dla każdego samorządu. Pandemia zablokowała wiele działań, a urząd musiał przystosować się do nowej rzeczywistości.
Pieniądze przekierowaliśmy na środki ochrony niezbędne do
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Szukaliśmy projektów, dzięki którym kupowaliśmy maseczki i kombinezony ochronne, płyny i żele do dezynfekcji rąk, rękawiczki,
termometry. Przypomnę, że w 2020 roku, w ramach projektu przekazaliśmy środki na walkę z koronawirusem za ponad 7,5 mln zł.
Trafiły one do służb mundurowych, gmin, szpitali, jednostek państwowej straży pożarnej, OSP i policji, czyli w miejsca, w których
na pierwszej linii trzeba było walczyć z koronawirusem. Również
gmina Masłów została wyposażona w niezbędny sprzęt.
Koronawirus nie tylko zmienił nasze codzienne funkcjonowanie, ale również mocno zaznaczył się w gospodarce. Ogłoszony
na terytorium Polski stan epidemiczny w sposób istotny wpłynął
na sytuację ekonomiczną firm. Z pomocą przyszła Tarcza Antykryzysowa.
- Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach od ponad roku wspiera przedsiębiorców powiatu kieleckiego, w tym z gminy Masłów,
udzielając dofinansowania wynikającego z ustawy o Tarczy An-
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tykryzysowej. Tarcza 9.0 obejmuje dodatkowym wsparciem
przedsiębiorców, do których taka pomoc już została skierowana,
a których sytuacja – w następstwie wprowadzonych obostrzeń –
nadal jest trudna oraz rozszerza krąg adresatów wsparcia o kolejne
17 branż. Nowa tarcza branżowa nakłada na powiatowe urzędy
pracy realizację nawet dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw
do 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej.
Powiat kielecki wdraża współpracę z wójtami w zakresie
tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego na lata 2021–
2030.
Zarząd Powiatu chce, aby nowe zadania i cele były zbieżne
z oczekiwaniami mieszkańców. Jednym z zadań powiatu jest sprawowanie pieczy nad zabytkami. Stąd tworzymy „Program ochrony zabytków na terenie powiatu kieleckiego”. Dokument, który
ma obowiązywać przez cztery lata, będzie podwaliną współpracy

z samorządami gminnymi w kwestii opieki nad zabytkami i pomostem do dialogu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W ten
sposób chcemy zahamować proces degradacji zabytków na terenie
powiatu kieleckiego i doprowadzić do realnej poprawy ich stanu.
Kiedy objął Pan funkcję starosty, przytoczył Pan ważne dla
siebie staroislandzkie przysłowie „Ten, kto dużo wie, mało mówi”.
Co to oznacza dla Pana?
Nigdy nie obiecywałem gruszek na wierzbie ani nie próbowałem słowami zaskarbiać sobie przychylności ludzi. Nadal jestem
sobą, chodzę w patriotycznych koszulkach i mam swoje zasady,
których nie zmienię. Sumiennie pracowałem na rzecz mieszkańców, dbając o ich potrzeby. Byłem z ludźmi i blisko ich spraw. I tak
będzie nadal.
Dziękuję Panu za rozmowę.
Agnieszka Madetko

Jubileusz 20-lecia parafii w Domaszowicach
Wierni przybyli do kościoła pw. bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach, gdzie w sobotnie przedpołudnie
odbyły się uroczystości z okazji 20- lecia powstania parafii. Obchody rozpoczęto od uroczystej mszy świętej sprawowanej przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Zaś zwieńczeniem ich był wspaniały koncert Bogusława Morka,
tenora, solisty operowego.
Biskup pogratulował Domaszowianom wzniesienia pięknej
świątyni, jednocześnie życzył, aby piękniała ona obecnością wiernych. – Istotnym momentem było poświęcenie placu pod budowę tej świątyni, w której murach się dziś gromadzimy, jakie miało
miejsce w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w 2004 roku. Dziś, po latach, jak piękna jest sytuacja, kiedy po raz
kolejny możemy gromadzić się w tej pięknej świątyni, a jej niewymownym pięknem jest wasza każdorazowa obecność na mszy
świętej oraz innych nabożeństwach.(…) Chwałą Boga jest bowiem
żywy człowiek – głosił w homilii biskup Piotrowski.
W drugiej części uroczystości wystąpił Bogusław Morka, tenor i solista operowy, w latach 1984–2002 solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Teatru Muzycznego Roma. Wykonał
utwory religijne i świeckie jak „Czarna Madonno”, „Matko moja”
czy „Biały ręcznik”. Zwieńczeniem wspaniałego koncertu było
wspólne odśpiewanie przez tenora i zebranych w świątyni pieśni
„Barka” i „Abba Ojcze”.
Z wiernymi parafii w Domaszowicach świętowali: senator Krzysztof Słoń, marszałek Andrzej Bętkowski z żoną, wicemarszałek Renata Janik, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący
sejmiku województwa świętokrzyskiego oraz prezes Wodociągów
Kieleckich i   Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty,
wójt Tomasz Lato, radna Bernadetta Komorowska i Artur Lis, rad-

ny i sołtys Domaszowic oraz księża sąsiednich parafii Zbigniew Kądziela i Krzysztof Tkaczyk.
Podczas uroczystości w imieniu mieszkańców Domaszowic, Mariola Sarek i Artur Lis podziękowali biskupowi Piotrowskiemu za koncelebrowanie uroczystej mszy świętej oraz Markowi
Lutemu, pierwszemu proboszczowi parafii, za jego pracę na rzecz
nowopowstałej parafii.
Warto dodać, że parafia w Domaszowicach została wydzielona z najstarszej kieleckiej parafii pw. św. Wojciecha. Erygował ją
30 czerwca 2001 r. bp Kazimierz Ryczan. Obecnie parafią opiekuje się ks. Dariusz Sieradzy, który jest jej proboszczem.
– Dla wspólnot, które mają kilkaset lat, dwadzieścia lat to
jest nic, ale dla nas – którzy rozpoczynaliśmy „od zera”, to bardzo
dużo. Kiedyś nie było tu nic, a teraz robi się wokół kościoła centrum miejscowości. Pierwszym proboszczem był ks. Marek Luty,
który zdobył teren pod świątynię, wybudował kaplicę i plebanię.
Chciałem kontynuować jego dzieło i dlatego rozpocząłem osiem
lat temu budowę nowego kościoła – mówił proboszcz parafii.
Organizatorem uroczystości był ks. proboszcz kanonik Dariusz Sieradzy budowniczy kościoła, jednoczący parafian i organizujący wiele przedsięwzięć budujących wspólnotę.
AK

Dariusz Sieradzy, proboszcz
parafii bł. Wincentego Kadłubka przywitał gości i parafian.

Wierni z parafii w Domaszowicach
licznie przybyli na jubileusz.

20-lecie
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Festiwal Otwarte Książki z mnóstwem wydarzeń.
Festiwal Mediów i Sztuki Otwarte Książki to plenerowe wydarzenie odbywające się w malowniczych
sceneriach dworku Stefana Żeromskiego oraz Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” promujące
czytelnictwo. Tegoroczna edycja trwała trzy dni
i przyniosła mnóstwo wydarzeń mających duże promocyjne znaczenie dla Żeromszczyzny oraz gminy
Masłów.
Pisarka Katarzyna Grochola, wójt Tomasz Lato
oraz reprezentacja Urzędu Gminy Masłów.
scach związanych z pisarzem: okolice Ciekot i Masłowa, Bodzentyna oraz
Wiernej Rzeki. Bardzo dobrze przyjęto autorskie spotkanie ze świętokrzyską
poetką Agnieszką Czarnecką, które odbyło się na ciekockim molo. Publiczność
mogła słuchać wierszy, podziwiając jednocześnie panoramę z górą Radostową. Podczas spotkania artystka promowała swój najnowszy tomik „Otulona
ciepłem”.
W pierwszym dniu nie zabrakło również turystycznego akcentu. PrzeZagajnik Literacki
wodnicy ciekockiego dworku poprowadzili spacer literacki na górę Radostową,
został symbolicznie otwarty.
w czasie którego można było dowiedzieć się o przyrodniczych inspiracjach
Stefana Żeromskiego.
Najważniejszym festiwalowym akcentem pierwszego
Sobota upłynęła pod znakiem spotkań autorskich. Kapryśna pogoda
dnia było otwarcie Zagajnika Literackiego w okolicy
sprawiła, że festiwalowe wydarzenia odbywały się zarówno w plenerze
ciekockiego stawu. Z inicjatywy krakowskiego
przed dworkiem Stefana Żeromskiego, jak i w sali widowiskowej
Związku Literatów Polskich upamiętniono
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Festiwaw ten sposób zarówno 100-lecie powstania
lowym hitem okazało się spotkanie z Katarzyną Grocholą. Co
ZLP, jak i jego pierwszego prezesa, którym
ciekawe, autorka szczerze wyznała, że ceni twórczość Stefabył Stefan Żeromski. W zagajniku zasana Żeromskiego, ale bliższy jest jej Henryk Sienkiewicz. Poddzono 50 jodeł, nawiązując tym samym
czas spotkania prowadzonego przez prezenterkę platformy
do „Puszczy Jodłowej”.
internetowej wp.pl, Agnieszkę Kopacz, Katarzyna Grochola
Uroczystego odsłonięcia symbonie szczędziła anegdot, które wywoływały salwy śmiechu.
licznego obelisku w Zagajniku Literackim
Pisarka przyjechała do Ciekot ze swoimi przyjaciółmi i nie ukryZaśpiewała
dokonali gospodarze: wójt Tomasz Lato
wała, że została oczarowana urokiem Żeromszczyzny, pięknego
Joanna Trzepiecińska.
oraz Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanezachodu słońca i tęczy, która pokazała się na niebie tuż po zago Domu” oraz goście z krakowskiego ZLP:
kończeniu jej spotkania. Wójt Tomasz Lato pokazywał Katarzynie
prezes Anna Pituch-Noworolska, prof. Waldemar
Grocholi piękno okolic Ciekot, a po spotkaniu pisarka cierpliwie podpiHładki, poetka Irena Kaczmarczyk i Marek Warzkiewicz,
sywała książki, a najwytrwalsi czekali w kolejce na autograf ponad godzinę!
prezes Związku Literatów Polskich. Chwilę później odJoanna Trzepiecińska, która z towarzyszeniem Bogdana Hołowni, zagrała znasłonięto również podwójną Ławeczkę Literacką, z której
komity koncert, świetnie czuła się w Ciekotach. Z zainteresowaniem
można podziwiać widok na Łysicę oraz zagajnik. Fezwiedziła dworek Stefana Żeromskiego, a Bogdan Hołownia dał
stiwalowy piątek zakończył spektakl literacko-musię namówić, żeby zagrać na fisharmonii
zyczny pt. „Słońce w kropli rosy” wystawiony
w pokoju Wincentego Żeromskiego!
przez krakowskich poetów na tarasie dworku.
Jak przyznała artystka, mimo że
Wcześniej w Galerii „Szklany Dom” otwarto
w Kielcach mieszka jej rodziwystawę zdjęć „Krajobrazy Żeromskiego”
na, to nigdy nie wybrała się na
cenionego fotografika Andrzeja Borysa. Złowędrówkę po Górach ŚwiętoNa finał festiwalu zaśpiewała
żyły się na nią pejzaże wykonywane w miejkrzyskich. Co ciekawe, konAnna Jurksztowicz
cert
był pierwszym po pandez towarzyszeniem Krzysztofa
Gościem festiwalu była
micznej przerwie i jak mówiła
Napiórkowskiego.
Danuta Hanna Jakubowska,
ze sceny, największą trudność
dyrektor ds. promocji
sprawiło jej chodzenie w szpilkach,
Mistrza Mowy Polskiej.
od których się odzwyczaiła.
Publiczność z zainteresowaniem wysłuchała opowieści reporterki Beaty Sabały-Zielińskiej na temat jej tatrzańskiej literatury i najnowszej książki „Pięć stawów”. Nie zabrakło również
opowieści o zakopiańskim rozdziale z życia Stefana Żeromskiego. Wojciech
Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”, który prowadził spotkanie, pytał również
o najciekawsze radiowe przygody i nową książkę, która ukaże się w październiku. Uczestników Festiwalu zaciekawiło także spotkanie z Robertem Pawłowskim, który wraz z Adamem Marjańskim, odtwórcą roli Janka Bohatyrowicza,
Festiwal odbył się przed ciekockim dworkiem.
ruszył szlakiem bohaterów „Nad Niemnem”.
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Goście i publiczność byli zachwyceni atmosferą!

Spotkanie z Robertem Pawłowskim i Adamem
Marjańskim było poświęcone dalszym losom
prawdziwych bohaterów „Nad Niemnem”.

Wernisaż wystawy
Andrzeja Borysa.

Na spotkanie z Ewą Stadtmuller
zaprosiły Anna Obara i Paulina
Kaleta z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Masłowie.

Dzieci chętnie wzięły udział w spotkaniach z autorkaw skupieniu wysłuchała rozmowy Aleksandry Bieleckiej
mi bajek Ewą Stadtmuller i Katarzyną Maziarz-Górką,
z Jakubem Szamałkiem, autorem kryminalnej trylogii
które poprowadziła prezenterka Aleksandra Bielecka.
„#Ukryta sieć”, w której nie brakowało odnośników
Na najmłodszych czekały również zajęcia literackie
do niebezpieczeństw czyhających w internecie.
przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
Finał festiwalu uświetnił występ Anny Jurksztow Masłowie oraz warsztaty z układania drewniawicz, której towarzyszył Krzysztof Napiórkowski.
nych konstrukcji ze specjalnych klocków pod okiem
Artystka świetnie czuła się w Ciekotach, o czym
Michała Malinowskiego, bajarza, który następnie
świadczą jej relacje na profilu w mediach spouraczył dzieci opowieścią o wielkich pufach bajkołecznościowych. Publiczność ciepło przyjęła
stworach.
piosenkarkę śpiewając z nią przeboje, m.in. „Na
Gwiazdą festiwalu była
W niedzielę – ostatni dzień festiwalu, czytelnidobre i na złe”. Nie zabrakło również piosenek
pisarka Katarzyna Grochola.
cy spotkali się z autorami przed sceną ustawioną obok
z nowej płyty, w tym hitu „Kochanie ja nie wiem”.
dworku Stefana Żeromskiego. O bestsellerowej książce
Wszyscy festiwalowi goście chwalili nie„Osiecka. Tego o mnie nie wiecie” opowiadała Beata Biały.
zwykłą atmosferę panującą w CiekoW rozmowie z Wojciechem Purtakiem mówiła o mikrokosmosie, jaki
tach. Z wielkim zainteresowaniem
Agnieszka Osiecka stworzyła na Saskiej Kępie oraz o ogromnej potrzezwiedzali dworek Stefana Żerombie miłości i wolności. Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowej
skiego, po którym oprowadzała
Trójki, opowiedziała o swoich książkach i kultowej już audycji „Dzieich kustoszka Kazimiera Zapaci wiedzą lepiej”. Spotkanie poprowadziła Danuta Hanna Jakubowłowa. Organizatorami festiwaska, dyrektor promocji programu Mistrz Mowy Polskiej. Publiczność
lu Otwarte Książki byli Gmina
Masłów oraz Centrum Edukacji
Beata Sabała-Zielińska
i Kultury „Szklany Dom”.
opowiadała o swoich książkach
WP
poświęconych Tatrom
i Zakopanemu.

Publiczność dopisała.

O trylogii „#Ukryta sieć”
opowiadał Jakub Szamałek.

Warsztaty z robienia konstrukcji ze specjalnych klocków
cieszyły się zainteresowaniem całych rodzin.

Bajkostwory bardzo podobały się dzieciom.

Dziennikarka radiowa
Katarzyna Stoparczyk i dyrektor
„Szklanego Domu” Wojciech Purtak.

Anna Jurksztowicz
na festiwalowej ściance.
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Nowa książka Kazimiery Zapałowej
na 150. rocznicę osiedlenia się Żeromskich w Ciekotach
Ta książka jest spełnieniem mojego marzenia – mówiła Kazimiera Zapałowa podczas prezentacji swojego nowego
wydawnictwa „Opowieści z ciekockiego dworku Żeromskich”, która odbyła się w plenerze Żeromszczyzny w Ciekotach. Ze specjalnym koncertem melodii śpiewanych w dworach polskich wystąpiła Kompanija Okazjonalna pod
kierunkiem Łukasza Mazura.
W czerwcu mija 150 lat od podpisania przez Wincentego
Żeromskiego, ojca Stefana, aktu notarialnego o dzierżawie Ciekot. Z tej okazji Gmina Masłów wraz z Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” wydali książkę Kazimiery Zapałowej, kustosz
honorowej ciekockiego dworku poświęconą właśnie rodzinnemu
domowi wybitnego pisarza.
Jej prezentacja odbyła się w upalne sobotnie popołudnie przed
dworkiem w Ciekotach. Dopisała publiczność, której niestraszna była
wysoka temperatura, a pomocny okazał się cień grusz, lip i kasztana.
Plenerowy charakter sprawił, że wiele osób przysłuchiwało się spotkaniu z leżaków rozstawionych pod drzewami dającymi przyjemny chłód. Wydarzenie miało międzypokoleniowy charakter choćby
ze względu już na samo prowadzenie spotkania, którego gospodarzem był Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury
Kompanija Okazjonalna z autorką i jej mężem Andrzejem Zapałą.
„Szklany Dom”. Kazimiera Zapałowa snuła opowieści dotyczące początków swojej przygody z Ciekotami i dość
„Opowieści z ciekockiego dworku Żeromniespodziewanej propozycji przygotowania
skich” to czwarta publikacja autorki poświęscenariusza, a później zajęcia się urządzecona związkom Żeromskiego z Ciekotami.
niem dworku. Z pomocą przyszło jej oczyPierwsza jednak tak kompletna i bogato iluwiście wielu przyjaciół, którzy oferowali
strowana. To kompendium wiedzy dla wszystswoją pomoc, ale też i eksponaty. Tak też
kich zafascynowanych twórczością pisarza
ze wsparciem samorządu gminy Masłów
i jego życiem w Ciekotach. - Zaczęło się od
powstało wyposażenie ciekockiego dworpublikacji moich tekstów poświęconych eksku, który obecnie jest w pełni urządzony.
ponatom dworku w „Kurierze Masłowskim”.
Autorka podczas spotkania wyróżChciałam przybliżyć mieszkańcom gminy Maniła kilka osób, którzy wspierali i wspiesłów dworek, pokazać, jakie mamy w nim skarrają jej działania w pracy na rzecz Kazimiera Zapałowa prezentuje książkę
by i jak weszliśmy w ich posiadanie. Już pod drugim numeŻeromskiego. Pierwszy egzemplarz z wójtem Tomaszem Lato i dyrektorem
Wojciechem Purtakiem.
rze wójt powiedział do mnie: „Kaziu, będzie z tego książka”.
książki otrzymał wójt Tomasz Lato.
Poczułam się jak noblistka, która ma wydać książkę, której
– Zaangażowanie Kazimiery Zapałowej i praca na rzecz Ciekot jest nieoceniona. Pasja działania pani ku- jeszcze nie ma – wspomina z uśmiechem Kazimiera Zapałowa.
stosz połączona z ogromną wiedzą popartą wieloletnimi poszukiwa- W kolejnych latach powstały następne artykuły, które ostatecznie po
niami odrywającymi historię życia rodziny pisarza i dbałością o każdy zmianach złożyły się na nowe ciekockie wydawnictwo.
Jak zauważa dyrektor Wojciech Purtak książka jest wyjątkowa
detal w urządzeniu dworku zasługuje na pełnię uznania – mówi wójt
Tomasz Lato. Egzemplarze „Opowieści z ciekockiego dworku Że- pod kilkoma względami. - Na równi z Żeromskimi bohaterką tego
romskich” otrzymały również: Krystyna Nowakowska, była dyrektorka wydawnictwa jest Kazimiera Zapałowa, która opowiada o swoich
„Szklanego Domu”, która przed laty złożyła Kazimierze Zapałowej przygodach związanych z poszczególnymi eksponatami i konsepropozycję zajęcia się dworkiem oraz Agnieszka Pietrzyk ze „Szklane- kwencji, która towarzyszyła jej w urządzaniu dworku. Ta publikago Domu” od lat zajmująca się edytowaniem i korektą tekstów autorki. cja, jak żadna dotąd szeroko otwiera drzwi dworku dla turystów
Ważnym momentem było podziękowanie autorki dla męża Andrzeja i wszystkich zafascynowanych Żeromskim – dodaje dyrektor.
W czasie promocji książki na tarasie dworku zabrzmiały pioZapały, który jest pierwszym recenzentem tekstów, ale też graficznie
senki i pieśni śpiewane w dworach polskich i na pewno nucone
dba o to, by książki żony miały odpowiednią formę.
też u Żeromskich. Specjalny „Koncert melodii dworów polskich”
przygotował i zaaranżował Łukasz Mazur, któremu towarzyszyła
Kompanija Okazjonalna stworzona specjalnie z myślą o popołudniu w Ciekotach. W jej skład weszli: Zuza Gadowska, Paulina
Tarasińska, Michael Jones, Norbert „Koniu” Konieczkiewicz, Mariusz Kosmalski-Skowerski, Max Kowalski, Kuba Mazur.
Po spotkaniu do autorki ustawiła się długa kolejka czytelników, którzy chcieli otrzymać okolicznościową dedykację. Wśród
gości wydarzenia byli m.in. prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk z UJK,
wybitny badacz twórczości pisarza, Sylwia Zacharz, kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach czy
członkowie Stowarzyszenia Żeromszczacy. Książkę można zakupić w sklepiku „Szklanego Domu”.
Spotkanie odbyło się przed ciekockim dworkiem.
WP
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Wyjątkowe spotkanie modlitewne przed pomnikiem
św. Jana Pawła II w 30. rocznicę papieskiej mszy
Dokładnie 30 lat po odprawieniu papieskiej mszy świętej na masłowskim lotnisku mieszkańcy gminy Masłów oraz
regionu uczcili tę wyjątkową rocznicę. Przed pomnikiem św. Jana Pawła II odbyło się spotkanie modlitewne, któremu
przewodniczyli biskup Jan Piotrowski i biskup Marian Florczyk.
W Masłowie przez dwa dni świętowano 30. rocznicę pobytu papieża. W środę na lotnisku odbyło się XIV Integracyjne
Spotkanie Chorych i Niepełnosprawnych,
a w czwartek wieczorem modlono się
przed pomnikiem papieża. W spotkaniu
udział wzięło wielu mieszkańców gminy
oraz regionu. Poprowadził je wójt Tomasz
Lato. – To szczególne wydarzenie. Masłów
to jedna z niewielu gmin, która może być
dumna z tego, że na jej ziemi był papież.
Pamiętamy o tym w ciągu całego roku.
W Masłowie zaczyna się Szlak Papieski,
szkoła nosi imię papieża, organizujemy
wyjątkową drogę krzyżową w rocznicę
śmierci papieża i oczywiście mamy pomnik
dłuta Michała Pronobisa, który odzwierciedla Jana Pawła II wygłaszającego homilię
w Masłowie. Stąd też rozwiane przez wiatr
szaty i kartki ze słowami homilii, czy grożący papieski palec – mówi wójt.
Modlitwę przed pomnikiem poprowadzili biskup Jan Piotrowski i biskup Marian Florczyk. - Przesłanie papieża związane z czwartym przykazaniem, ale także
z szacunkiem do ziemi i krzyża to wielkie
wyzwanie i dziś widzimy, że nie wszystko
jest tak oczywiste jak Ojciec Święty sobie
życzył. Przed ochrzczonymi i wierzącymi
wielkie wyzwania, ale też przed ludźmi
dobrej woli, którzy szukają prawdy, dobra,
pokoju, pojednania, bo przecież te wartości
niósł święty Jan Paweł II – mówił biskup kielecki Jan Piotrowski.

W uroczystościach udział wzięli biskup Jan Piotrowski
oraz biskup Marian Florczyk.

Głównym punktem spotkania było
odśpiewanie „Barki” przez zespoły działające w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach pod kierunkiem
instruktorów: Grzegorza Michty (akordeon) i Michała Kopcia (dyrygentura). Wiele
osób podkreślało szczególną wyjątkowość
tego wykonania. Członkowie zespołów
w strojach ludowych oświetleni przez zachodzące słońce tuż przy pomniku św. Jana
Pawła II robili ogromne wrażenie na zgromadzonych.

Zespoły odśpiewały wyjątkową wersję „Barki”.

Uroczystość zakończyło złożenie
kwiatów pod pomnikiem. Wśród delegacji
i gościli byli m.in. senator Krzysztof Słoń,
Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, starosta kielecki Mirosław Gębski,
kurator Kazimierz Mądzik, Grzegorz Piwko, dyrektor PUP Kielce. Obecni byli radni
i sołtysi oraz druhowie strażacy z prezesem
gminnym Piotrem Zegadło (OSP Masłów)
i Grzegorzem Mazurem, prezesem OSP
Wola Kopcowa.
WP
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Prymusi odebrali Stypendia Wójta Gminy Masłów
To było symboliczne rozpoczęcie wakacji. Aż 64 uczniów z klas IV – VIII szkół podstawowych otrzymało Stypendia
Wójta Gminy Masłów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Uroczyste wręczenie symbolicznych stypendialnych tub odbyło się na scenie amfiteatru w Ciekotach.
Stypendia są realizacją „Lokalnego Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Masłów”. Warunkiem
otrzymania stypendium jest: uzyskanie najlepszych wyników w nauce: od
klasy IV do VI szkoły podstawowej – minimum 5,6 ze średniej z ocen; dla
klas VII i VIII szkoły podstawowej - minimum 5,3; oraz ocenę wzorową
z zachowania, lub zdobycie tytułu laureata lub finalisty wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Programem są objęci uczniowie szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów oraz mieszkańcy
uczęszczający do szkół podstawowych poza obszarem gminy Masłów,
zgodnie z ustalonymi obwodami szkolnymi.

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej Nr 15
im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach.

W minionym roku ze względu na stan epidemiologiczny wręczenie stypendiów nie odbyło się. Organizatorzy tegorocznej edycji ceremonii, z uwagi na obostrzenia
sanitarne wywołane pandemią, przenieśli wydarzenie
z dotychczasowego miejsca (Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach) do amfiteatru.
Stypendyści ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii.

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Mąchocicach Kapitulnych.

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym.

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach.

WYKAZ UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE,
ZA ROK SZKOLNY 2020/2021.
• Szkoła Podstawowa w Brzezinkach: Michalina
Rojek, Małgorzata Jaros, Nina Pawelec, Mikołaj
Harabin, Oliwia Błachut, Daria Chaba, Oliwia
Osuch, Kacper Wójcik, Jan Jaros,
• Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kielcach: Renata
Chanc, Dawid Janus, Mateusz Borkowski, Bartosz
Zemsta, Milena Gil, Karol Salwa, Aleksander Jakubczyk
• Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach: Bartosz Stępień, Julia Biskupska.
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie: Konrad Niebudek, Julia Kasperek, Aleksandra Nizińska, Maciej Pulut, Julia Brożyna, Konrad
Skłodowski, Krystian Niebudek, Weronika Kotas,
Julia Chałacińska, Weronika Radek, Natalia Brożyna, Antonina Muczko, Zuzanna Bartosik, Paulina
Michalak, Adam Felcman, Zuzanna Bandrowska,
Maja Sylwar, Alicja Waldon, Michta Filip, Maja
Wypych, Zuzanna Woźniak.
• Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych: Alicja Ryś, Konrad Nowak, Mateusz Wawrzkiewicz, Maja Barbara Kuzka, Gabriela Janecka, Daria Pedrycz, Ilona
Adwent, Maja Radek, Piotr Zarychta, Julia Wzorek,
Anna Wiktor.
• Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii: Alan Bogdan, Julia
Przydatek, Maria Kołomańska, Klaudia Pałys, Maria Pedrycz, Michalina Perlak, Karol Kołomański,
Kamil Mrozik, Kornelia Krzciuk, Amelia Sito, Wiktoria Pożoga, Jakub Gawroński, Julia Kiniorska,
Amelia Wiktor.
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Gospodarzem uroczystego spotkania był wójt Tomasz Lato wraz z Piotrem Zegadło, przewodniczącym Rady Gminy Masłów i Wojciechem Habą,
przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji
Gminy. Panowie gratulowali najlepszym uczniów ze szkół w Brzezinkach, Masłowie, Mąchocicach Kapitulnych, Mąchocicach-Scholasterii oraz kieleckich SP
nr 4 (obwód Dąbrowa) i SP nr 15 (obwód Domaszowice). W tym roku w gronie
najlepszych znalazło się aż 64 uczniów. Dodatkowo okolicznościowymi medalami wyróżniono laureatów konkursów wojewódzkich: Alana Bogdana, Julię
Kasperek i Konrada Niebudka.

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kielcach.

- Sukces ucznia to wynik wielu czynników. Obok
pasji i talentu młodego człowieka, bardzo istotne jest
wsparcie rodziców i rodziny oraz nauczycieli. Tylko
w takim połączeniu można odnieść szkolny sukces.
Nasi stypendyści są przykładem, że można odnosić
sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim
i zdobywać bardzo wysokie średnie ocen. Samorząd gminy Masłów z dumą wspiera uzdolnionych
uczniów – mówi wójt Tomasz Lato. - Zakończony rok
szkolny był szczególnie trudny z racji pandemii. Okazał się sprawdzianem możliwości dla szkół i uczniów.
Zdaliśmy go bardzo dobrze. Gmina Masłów wspierała
uczniów i nauczycieli poprzez przekazanie laptopów
do zdalnego nauczania – dodaje wójt.
Na zakończenie uroczystości dyrektorzy
szkół: Joanna Broniek, Aneta Januchta, Marcin Gawron, Zbigniew Długosz podziękowali wójtowi Tomaszowi Lato za wsparcie edukacji i pomoc w działaniach związanych z rozwojem gminnej oświaty
wręczając pamiątkowy grawerton. Uroczystość przygotowało Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
na czele z kierownik Ireną Kunderą. Wręczenie stypendiów było jednym z punktów rodzinnego pikniku
„Start wakacje!”, jaki odbywał się na terenie Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
WP

Druhowie posprzątali szlaki
Druhowie z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy
Masłów wraz z wójtem Tomaszem Lato i Piotrem Zegadło przeprowadzili prace porządkowe na szlakach
turystycznych wiodących od Radostowej przez Dąbrówkę i Klonówkę.
- Piękna pogoda oraz dobre humory sprzyjały porządkującym. W ruch poszły piły, sekatory i siekiery. Wycięto zarośla wokół
Wielkiego Kamienia i na trasie szlaków turystycznych począwszy
od ul. Ks. Józefa Marszałka w Masłowie Drugim przez Góry Klonówkę i Dąbrówkę aż do parkingu w Ameliówce. Uzbierano około
10 worków śmieci – relacjonuje Piotr Zegadło, przewodniczący
Rady Gminy oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Strażacy uporządkowali szlaki turystyczne od ul. ks. Józefa
Marszałka w Masłowie Drugim przez Góry Klonówkę i Dąbrówkę
aż do parkingu w Ameliówce.
– Dziękuję wszystkim druhom, którzy po raz kolejny zaprezentowali piękną postawę i w sobotnie popołudnie z werwą przy-

Ekipa zaangażowana w akcję sprzątania spisała się znakomicie.

Diabelski Kamień został nie tylko posprzątany,
ale również odsłonięty.

stąpili do oczyszczania części szlaków turystycznych położonych
na terenie gminy Masłów. Tereny te są odwiedzane nie tylko przez
turystów, ale również przez okolicznych mieszkańców. To jedna
z wizytówek naszej gminy – dodaje wójt Tomasz Lato.
W pięciogodzinnych pracach porządkowych wzięło udział
około 30 druhów, organizatorem akcji był Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Masłowie, a całość prac koordynował Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP.
To nie pierwsze prace porządkowe na terenie naszej gminy,
jakie przeprowadzono w tym roku. Przy okazji Dnia Ziemi mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych i Wiśniówki uporządkowali swoje
sołectwa, również druhowie z 50 Drużyny Harcerskiej ze Szkoły
Podstawowej w Brzezinkach porządkowali szlak prowadzący na
Radostową, górę domową Stefana Żeromskiego.
RED
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5. Świętokrzyski Festiwal Smaków z naszymi zespołami
Dąbrowianki, Domaszowianki i Kopcowianki reprezentowały gminę Masłów w czasie 5. Świętokrzyskiego Festiwalu
Smaków, jaki odbył się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Pierogi z krupniokiem po naszemu serwowane przez
Kopcowianki zdobyły nagrodę specjalną starosty kieleckiego w konkursie „Smaki dzieciństwa”, a gminne stoisko
wyróżniono jako jedno z najpiękniejszych.
Przez dwa dni Park Etnograficzny tętnił rytmem ludowej muzyki i unoszącym się
zapachem regionalnych smakołyków. Na
pierwsze tego typu wydarzenie po okresie
lockdownu zgłosiło się ponad 130 wystawców. Wśród nich nie zabrakło zespołów
z terenu gminy Masłów, działających w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach. Przez dwa dni można było odwiedzać gminne stoisko umieszczone przy
spichlerzu ze Staszowa.
W festiwalową sobotę Kopcowianki
wzięły udział w konkursie kulinarnym „Smaki dzieciństwa”. Jak przyznaje przewodnicząca Halina Różyc panie postawiły na
pierogi z krupniokiem po naszemu przygotowane na bazie swojskiej kaszanki produkowanej oczywiście w Woli Kopcowej w całości z naturalnych produktów. Wśród ponad
30 potraw, zgłoszonych do konkursu, pierogi
z krupniokiem otrzymały nagrodę specjalną
starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego.
Mimo kapryśnej pogody i padającego deszczu do gminnego stoiska przychodziło wiele osób chcących skosztować m.in. kapusty
z grochem, pysznych ciast, czy swojskich
wędlin.
W festiwalową niedzielę gminę reprezentowały dwa zespoły. Dąbrowianki przyjechały do Tokarni z mnóstwem regionalnych
potraw. Przewodnicząca zespołu Aniela Cedro zauważa, że wybrano sprawdzone dania
charakterystyczne dla gminy Masłów. Serwowano m.in. drzazgę masłowską z czerwonym barszczem, pierogi z rożnymi farszami
(mięso, kapusta, soczewica), ciasta, naleśniki
z musem truskawkowym. Do stoiska ustawiały się bardzo długie kolejki, co spowodowało, że w ciągu kilku godzin Dąbrowianki
sprzedały wszystkie serwowane dania.  
Na scenę po kilkumiesięcznej przerwie
powrócił zespół Domaszowianki. Grupa pod
kierownictwem Edwarda Papieża wystąpiła
z gościnnym udziałem Kapeli Typowy Janus.
W repertuarze nie zabrakło piosenek inspirowanych folklorem m.in. chwalących piękne
okolice gminy Masłów. Domaszowiankom
szybko udało się porwać do tańca i zabawy
licznie zgromadzoną przed sceną publiczność.  
Podczas finału festiwalu rozstrzygnięto
konkurs „Na Najpiękniejsze stoisko”. Brali
w nim udział wystawcy, którzy prezentowali się przez dwa dni. Stoisko Gminy Masłów
otrzymało wyróżnienie. Za aranżację stoiska
odpowiadały panie z zespołów Dąbrowianki
i Kopcowianki oraz ekipa „Szklanego Domu”
z Marzeną Biskupską, Wiolettą Domagałą
i Agnieszką Pietrzyk.

Dąbrowianki bardzo szybko sprzedały swoje pyszne smakołyki.

Zaśpiewały Domaszowianki.

Kopcowianki z dyrektorem Wojciechem Purtakiem.

Przez dwa dni nasze zespoły wspierał Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Na gminnym stoisku gościli m.in. poseł
Mariusz Gosek, Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Mirosław Gębski, starosta kielecki.
WP
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Średnie wozy ratowniczo-gaśnicze uroczyście przekazane
Wojewoda Zbigniew Koniusz oraz nadbr. Krzysztof
Hejduk, zastępca komendanta głównego PSP przekazali oficjalnie wozy strażackie przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciekotach
i Woli Kopcowej.
W uroczystościach przed gmachem Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego uczestniczył senator Krzysztof Słoń, poseł Agata
Wojtyszek, poseł Krzysztof Lipiec, wojewoda Zbigniew Koniusz,
wicewojewoda Rafał Nowak, marszałek Andrzej Bętkowski, wójt
Tomasz Lato oraz Andrzej Bawół, prezes OSP Ciekoty i Grzegorz
Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa którzy otrzymali akt przekazania średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przekaże łącznie 36 pojazdów za ponad 30 milionów złotych – które już kupiono lub niebawem zostaną zakupione – dla świętokrzyskich strażaków.
– Żaden sprzęt nie zastąpi jednak ludzi. Bardzo dziękuję za
waszą ofiarną służbę. Dziś zarówno PSP, jak i OSP to struktury,
które nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów, ale także ratowaniem wszystkiego i to w każdych okolicznościach. Ten sprzęt jest to
jedynie dopełnienie i ułatwienie wam działania. Jesteście w stanie
pójść w ogień, pójść w wodę, ale także iść do walki z koronawirusem – dziękował druhom wojewoda Zbigniew Koniusz.
Warto dodać, że gmina Masłów jako jedyna w województwie
otrzymała dwa samochody ratowniczo-bojowe. Pierwszy trafił końcem 2020 r. do druhów z jednostki OSP Wola Kopcowa, zaś drugi
w styczniu 2021 r. otrzymali strażacy z Ciekot.
-– To duży sukces dla naszej gminy, że z 36 przekazanych
wozów, aż dwa trafią do naszych jednostek. Wóz przekazany
druhom z Woli Kopcowej otrzymaliśmy dzięki wygranej gminy
Masłów w „Bitwie o wozy”, rządowym konkursie wyróżniającym

Wójt Tomasz Lato oraz Andrzej Bawół, prezes OSP Ciekoty
i Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa.

gminę w danym województwie z najwyższą frekwencją w I turze
wyborów prezydenckich.Oba nowoczesne samochody zastąpią
sprawne ale mocno już wysłużone wozy – mówi wójt Tomasz Lato.
Trzydzieści wozów przekazanych przez Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki, trafia do strażaków - ochotników, a sześć samochodów, dostają jednostki PSP. Sprzęt sfinansowany będzie ze środków z budżetu państwa, samorządowych i własnych, Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy unijnych i programu modernizacji. Strażacy otrzymali także promesy na zakup
nowych wozów oraz decyzje o włączeniu jednostek do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
AK
Znak: GN-I.6620.5.33.2020.DG

Kielce, 2021 – 06 – 21

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735/,
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 wierszach 9 i 14 od góry zamiast powierzchni: „2,1800” powinna być powierzchnia: „2,3000”.

Prezes Grzegorz Mazur tuż po odbiorze aktu.

Prezes Andrzej Bawół odbiera akt.

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, 719, 1099 stanowi mienie gminne, przy
czym na stronie 1 ww. decyzji w wierszach 9 i 14 od góry powinna być
łączna pow. 2,3000 ha.
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.
z up. Starosty
/-/ mgr inż. Justyna Brzozowska
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„Śpiewy spod Radostowej” nagrane. W Ciekotach
realizowano zdjęcia do folkowego koncertu online

W plenerach Żeromszczyzny w Ciekotach przez dwa dni nagrywano zdjęcia do koncertu online „Śpiewy spod Radostowej”, który powstaje dzięki dofinansowaniu z ministerialnego programu EtnoPolska. To projekt pokazujący
ogromny folkowy potencjał gminy Masłów.
„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. Projekt
otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu Etno Polska.
W koncercie zobaczymy 15 zespołów, działających w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, kultywujących tradycję
ludową z terenu gminy Masłów oraz Gór Świętokrzyskich. Wśród
nich są zarówno zespoły pieśni i tańca, śpiewacze i chór. W repertuarze znalazły się tradycyjne świętokrzyskie pieśni oraz inspirowane miejscowym folklorem przygotowane podczas warsztatów
z instruktorami, które poprzedziły nagrania.
– To nowe doświadczenie dla naszych zespołów. Nigdy
wcześniej w gminie Masłów nie realizowaliśmy podobnego projektu bazującego na folkowym potencjalne i telewizyjnej produkcji.
Dzięki „Pieśniom spod Radostowej” pokazujemy to, co najpiękniejsze mamy w kulturze gminy Masłów: tradycję, utalentowanych mieszkańców i turystyczną perełkę, jaką jest Żeromszczyzna
z dworkiem Stefana Żeromskiego – mówi Wojciech Purtak, dyrek-

Dyrektor Wojciech Purtak z prowadzącą Magdaleną Sitek i ekipą filmową:
Dominikiem Rakoczym i Nikodemem Rakoczym.

tor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, autor
koncepcji projektu i scenariusza koncertu.
Żeromszczyzna w dwa dni zmieniła się w plan zdjęciowy.
Nad wszystkim czuwała ekipa RakoczyFilm z reżyserem Dominikiem Rakoczym. Nagrania zrealizowano w kilku malowniczych lokalizacjach, gdzie występowały zespoły: Barczanki, Brzezinianki,
Dąbrowianki, Domaszowianki, Grupa Artystyczna Golica, Kopco-

Kopcowianki

Brzezinianki

ZPiT Żeromszczyzna

Barczanki
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wianki, Nowe Masłowianki, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, Zespół
Pieśni i Tańca Żeromszczyzna oraz Chór Masłowianie.
Na molo powstało telewizyjne studio, w którym prezenterka Aleksandra Bielecka prowadziła rozmowy z członkami kół
gospodyń wiejskich na temat tradycyjnych dań z gminy Masłów
(np. krajanki z betkami czy dzozg z borszczem), rękodzieła oraz
obyczajów. Jej gośćmi byli członkowie zespołów Żeromszczanki, Lubrzanka, Dolinianki, Czarcie Babki oraz Klub Osiedlowy
Babiniec. Realizatorzy walczyli ze zmienną pogodą, dzięki czemu w koncercie zobaczymy zarówno słoneczne jak i deszczowe
kadry. Co ciekawe na planie pojawił się również...sokół, którego
widzowie zobaczą w czasie występu Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna. Ptak to trzyletnia Gaja, raróg górski, którą opiekuje się sokolnik Krystian Stępnik z Mąchocic Kapitulnych. Łącznie
w projekt zaangażowanych jest nieco ponad 200 osób.
- Realizacja projektu była doskonałą motywacją dla członków
zespołów do wznowienia prób po okresie związanym z pandemią.

Dolinianki

Pokazujemy w nim ogromny przekrój i bogactwo kulturowe naszej
gminy. Koncert będzie mógł obejrzeć każdy chętny w serwisie You
Tube. To bardzo dobra forma promocji gminy Masłów – dodaje
wójt Tomasz Lato. Premiera planowana jest w lipcu.
WP

Dąbrowianki

Chór Masłowianie

Nowe Masłowianki
Domaszowianki

Lubrzanka

ZPiT Ciekoty
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Grupa Artystyczna Golica

Osiedlowy Klub Babiniec z prowadzącą Aleksandrą Bielecką

Czarcie Babki

Nasi laureaci konkursów przedmiotowych
Wśród uczniów masłowskich szkół podstawowych mamy trzech laureatów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych, w ich gronie znaleźli się: Alan
Bogdan, Julia Kasperek i Konrad Niebudek.

Od lewej: Alan Bogdan, Julia Kasperek i Konrad Niebudek.

Z sukcesem do konkursów przystąpił Alan Bogdan, uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii, który wziął
udział w wojewódzkich konkursach z chemii i matematyki, gdzie otrzymał wysoką
liczbę punktów i tytuł laureata oraz z fizyki,
gdzie został finalistą. Warto dodać, że Alan

już w ubiegłym roku został laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki oraz
finalistą konkursu przedmiotowego z chemii i geografii.
Kolejnymi laureatami są: Julia Kasperek i Konrad Niebudek, uczniowie ósmej
klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Masłowie. Julia znalazła się w gronie 29

uczniów, którzy otrzymali tytuł laureata
IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. W grupie uczniów z bardzo wysoką
liczbą punktów znalazł się również Konrad Niebudek, który przystąpił do V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki.
Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy jeszcze wielu sukcesów naukowych,
osobistych i w przyszłości zawodowych.
Duże podziękowania i słowa uznania należą
się nauczycielom, którzy w tym trudnym czasie wspierali oraz przygotowywali uczniów
do konkursów: Joannie Broniek, Kindze
Chwastek, Joannie Kasperek, Ilonie Niebudek oraz Dariuszowi Borowcowi i Szymonowi Jarosowi.
Należy zaznaczyć, że wszyscy trzej
uczniowie w ubiegłych latach niejednokrotnie otrzymywali stypendia Wójta Gminy Masłów, przyznawane dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy.
Warto wyjaśnić, że konkursy odbywają się na trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Jedynie najlepsi
uczniowie przechodzą do kolejnych części.
Laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim, organizowanego
z zakresu jednego z przedmiotów objętych
egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony
z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
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Jednostki OSP z gminy Masłów z nowymi zarządami
Na przełomie czerwca i lipca we wszystkich jednostkach OSP działających w naszej gminie odbyły się zebrania
sprawozdawczo-wyborcze. Po wysłuchaniu sprawozdań druhowie udzielili absolutorium ustępującym zarządom
i wybrali nowe na lata 2021 – 2026.
Podczas spotkań podsumowano działalność jednostek nie tylko za 2020 rok, ale również za okres pięciu lat
pracy. Przedstawiono sprawozdania z działalności OSP
i MDP, sprawozdania finansowe, sprawozdania komisji
rewizyjnych i plany działalności na przyszłość.
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze zakończyły okres pięcioletnich kadencji zarządów ochotniczych
straży pożarnych. Obecni na zebraniu druhowie udzielili
absolutorium ustępującym zarządom i wybrali nowych
reprezentantów. Ponad to zadecydowali także o składzie
delegacji na Zjazd Gminny, który odbędzie się w tym
roku.

Do zarządu jednostki w Woli
Kopcowej weszli:
Grzegorz Mazur – prezes,
Paweł Kopacz – wiceprezes,
naczelnik,
Jacek Rzędowski – wiceprezes,
Michał Nowicki – zastępca
naczelnika,
Aneta Arabasz – skarbnik,
Julita Bzymek – sekretarz,
Michał Ogonowski – członek.

Na czele jednostki w Mąchocicach Kapitulnych staną:
Wojciech Kundera – prezes,
Sylwester Dudzik – wiceprezes,
naczelnik,
Piotr Tyzo – wiceprezes,
Konrad Bazak – zastępca naczelnika,
Katarzyna Bugajska – skarbnik,
Magdalena Kaleta – sekretarz,
Tomasz Kmieć – kronikarz,
Zbigniew Bujak – członek.
Po Tomaszu Kmieciu funkcję prezesa
OSP Mąchocice Kapitulne objął Wojciech Kundera.

OSP Masłów reprezentować będą:
Piotr Zegadło – prezes,
Grzegorz Bandrowski – wiceprezes,
naczelnik,
Paweł Moskal – skarbnik,
Krzysztof Cedro – sekretarz,
Tomasz Brożyna – członek zarządu,
Bartosz Januchta – członek,
Wojciech Ksel – gospodarz.
Zarząd jednostki w Ciekotach na lata
2021 - 2026 tworzą:
Andrzej Bawół – prezes,
Daniel Papież – naczelnik,
Dawid Gil – wiceprezes,
Jakub Ochap – z-ca naczelnika,
Aleksandra Bawół – skarbnik,
Adam Kmieć – sekretarz,
Artur Kmieć – gospodarz.
Do zarządu jednostki w Brzezinkach
weszli:
Andrzej Januchta – prezes,
Piotr Kiełbik – naczelnik,
Robert Sokołowski – skarbnik,
Marian Zarzycki – sekretarz,
Witold Bracha – członek zarządu,
Stanisław Sokołowski – gospodarz.

Nowy zarząd jednostki OSP w Ciekotach.

Druhowie OSP w Brzezinkach podczas zebrania
sprawozdawczo-wyborczego.

Nowy zarząd jednostki OSP w Woli Kopcowej.

Nowy zarząd jednostki OSP Masłów.
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Z Dworku Żeromskich (30)

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

finansowe wsparcie uczniów Gimnazjum Kieleckiego (wśród otrzymujących
zapomogę znalazł się trzynastoletni
Stefan Żeromski – „Gazeta Kielecka”
nr 21 z 1877 roku).
Poszukiwania wymienionych numerów
„Gazety Kieleckiej” na aukcjach antykwarycznych i giełdach staroci okazały
się nieskuteczne. Postanowiłam więc
zrobić dobre, na odpowiednim papierze reprinty owych gazet. Pomógł mi
w tym kolega – Żeromszczak Jerzy Daniel – profesjonalista w dziedzinie prasoznawstwa i edytorstwa. Wydrukowane indywidualnie gazety przywiozłam
do dworku w 2015 roku i umiesiłam
na biurku pana Wincentego, na etażerce w pokoju Stefana i w bibliotecznej
szafie pani Żeromskiej.
Dalsze starania były nieco trudniejsze.
Chodziło bowiem o odnalezienie odpowiednich numerów czasopism warszawskich jak „Przyjaciel Dzieci” nr 32
z 1882 roku, w którym publikowany
był wiersz Żeromskiego zatytułowany „Piosnka rolnika” i „Tygodnik Mód
i Powieści” nr 27 z 1882 roku, gdzie
pomieszczono wiersz Michała Lermontowa „Pragnienie” w tłumaczeniu
osiemnastolatka z Ciekot (uwaga: jest
to jedyny przekład tego nastrojowego
utworu zamieszczany do dziś w anto-

logiach poezji). I tu w poszukiwaniach
pomocą służyła kompetentna, a zarazem bliska memu sercu bibliotekarka z
Politechniki Świętokrzyskiej Agnieszka
Tumiłowicz, która sobie znanymi sposobami dotarła do interesujących mnie
gazet. Retusze uczytelniające wykonał
Jerzy Zapała a reprinty sam Radosław
Nowakowski – znany mistrz unikatowych książek artystycznych. „Tygodnik
Mód i Powieści” prezentujemy od 2017
roku w pokoju gościnnym, a „Przyjaciela Dzieci” na etażerce w izbie Stefana.
Warte odnotowania jest to, że w 2018
roku oprowadzający po dworku Marta Piasecka-Sobieraj i Paweł Milewicz
– ówcześni pracownicy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, widząc
moje starania, zainteresowali się tematem prasy u państwa Żeromskich
i wyszukali, a następnie ufundowali
egzemplarz dziewiętnastowiecznych
„Kłosów”. Po zabiegach konserwatorskich umieściliśmy ten cenny eksponat
w widocznym miejscu za szybą bibliotecznej szafy w pokoju matki.
Tak więc najważniejsze obiekty z tej
dziedziny już mamy. Budzą zaciekawienie zwiedzających i właściwie charakteryzują dom rodzinny przyszłego
pisarza.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Spółdzielnia Mleczarska Radostowa w Mąchocicach
Mąchocice w gminie Dąbrowa były w okresie międzywojnia
wsią najbardziej aktywną społecznie i której mieszkańcy przodowali
w produkcji rolnej. Dostrzegali to nawet w okresie zaborów Rosjanie, czyniąc na krótko wieś w 1864 roku siedzibą gminy. Również
w czasie I wojny światowej władze austriacko – niemieckie w 1915
roku uznały Ignacego Wędlichowskiego z Mąchocic, za najbardziej
właściwą osobę na stanowisko wójta. Funkcję tą pełnił również po
wojnie do 1921 roku. W 1924 roku oprócz niego, grupę najbardziej
aktywnych działaczy społecznych stanowili najlepsi rolnicy z Mąchocic: Hilary Wiszeniewski, Józef Tutaj, Bogdan Kosiński, Jan Zaborek,
Jan Kózka i Piotr Stachura. We wsi rozwinęła się hodowla bydła czerwonego. Była to rasa świetnie pasująca do tutejszych, podgórskich
warunków, dająca niezbyt duże ilości mleka, ale za to zawierająca
wysoki procent tłuszczu. (…) Hodowcy powiększający swoje stada,
które dawały coraz większe ilości mleka, zaczęli mieć kłopoty z jego
zbytem. Mleko skupowali od nich za niewielkie pieniądze głównie
Żydzi, a indywidualne dowożenie go czy jego przetworów do Kielc,
było zbyt uciążliwe.
W tej sytuacji sami rolnicy w 1924 roku postanowili zająć się
skupem mleka i sprzedażą jego przetworów w Kielcach. Tak początki
spółdzielni mleczarskiej wspominał Franciszek Pedrycz: Chłopi z Mąchocic a potem z okolicznych wsi nosili mleko do Snopka. Tam była
wirówka. Śmietanę zostawiano, a odciągnięte mleko rolnicy zabierali
z powrotem do domu. Za masielnicę służyła duża drewniana beczka,
którą ręcznie kręciło czterech chłopów. Masło oraz śmietanę furmanką wożono do Kielc i tam sprzedawano. Punkt mleczny mieścił się
w wynajętym pomieszczeniu Antoniego Snopka, a pracowali w nim:
córka właściciela domu Józefa, Józef Sobecki oraz (…) Wilczyński
i (…) Kaleta.
Poetka ludowa Janina Stachura, wnuczka Ignacego Wędlichowskiego, a córka Józefa Tutaja, tak w wierszu z 1984 roku przedstawiła
początki mleczarskiej spółdzielczości:
W 1924 jak się naradzili
Zbiorczy punkt mleka we wsi założyli.
U rolnika Snopka dom wydzierżawili
Od nas – Sobeckiego w mieście przeszkolili.
Jakież wyborowe masło wyrabiali
Wszyscy nasze masło bardzo wychwalali.
Furmankami masło do Kielc wywożono
i po całej Polsce go rozprowadzano.
Teraz muszę wspomnieć dalszych społeczników
Bez nich by nie było tak pięknych wyników.
Nazwiska na grobach ich, już zawiesili
Wymienię ich dzisiaj, bo tak pracowali
dla naszych Mąchocic, tak się poświęcali:
Zaborek Jan, Kuzka Jan, Tutaj Józef,
Stępień Piotr, Kaleta Józef, Kosiński Bogdan,
Stachura Piotr, Sobecki Józef, Gołąbek Antoni,
Stępień Eugeniusz.
Oni już nie żyją, dziś ich wspominamy
Za ich poświęcenie wielką wdzięczność mamy.
Cztery lata później 26 I 1928 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach zarejestrowano statut, dotąd nieformalnej inicjatywy o nazwie
Spółdzielnia Mleczarska Radostowa w Mąchocicach. Zapisano
w nim, że siedzibą Spółdzielni są Mąchocice, a okręg jej działalności
obejmuje wsie: Mąchocice Dolne, MGórne i Zagórze oraz Radostowa, Masłów, Brzezinki, Leszczyny, Krajno i Radlin. Rada Nadzorcza
składała się z 6 osób, a wkład własny każdego członka Spółdzielni
wynosił 25 złotych (1/4 miesięcznej pensji niewykwalifikowanego robotnika). Pod dokumentem zarejestrowania spółdzielni podpisali się:
Ignacy Wędlichowski, Józef Chrabąszcz, Jacek Kędzierski, Szczepan
Siewierski, Jan Zaborek, Jan Sobecki, Józef Tutaj, Antoni Galera, Józef
Czwartos, Jan Kuzka, Jan Galera i inż. Hilary Wiszeniewski. Prezesem

Spółdzielni wybrano Józefa Tutaja, a jego zastępcą Hilarego Wiszeniewskiego. Skarbnikiem został Jan Zaborek, a księgowym Jan Kaleta.
Spółdzielnia Mleczarska Radostowa działała niezwykle dynamicznie i wyrabiane w jej ramach przetwory, a szczególnie masło,
było znane i cenione nie tylko w Kielcach ale i na Śląsku. Przy ulicy
Sienkiewicza w Kielcach (obok teatru) działał sklep firmowy, przed
którym niejednokrotnie formułowała się kolejka chętnych do zakupu pysznego sera, masła czy mleka. O tym, że nie było to przesadą,
świadczy wizyta w Masłowie w 1928 roku prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, który wyraził słowa uznania dla miejscowych działaczy i rolników.
Bartłomiej Kołomański z Brzezinek wspominał: Zaraz po wizycie prezydenta i wyborach nowego Zarządu przyjechali do Brzezinek parokonną furmanką – prezes Józef Tutaj i Hilary Wiszeniewski w celu zorganizowania zebrania. (…) Prezes Tutaj powiadomił
(…), że już wykupiono grunt pod budowę zakładu mleczarskiego
w Mąchocicach i że każdy członek zobowiązany jest do wykonania
określonych robót przy tej inwestycji. W czerwcu 1934 roku budynek mleczarni Spółdzielni Radostowa w Mąchocicach zatwierdzono
do użytku, a pierwszymi pracownikami byli: Jan Januchta, Stanisław
Olak i Józef Sobecki. Nowy budynek stworzył lepsze warunki do skupu i przerobu mleka i stąd do własnego sklepu w Kielcach wywożono
śmietanę, twarogi, masło i duże ilości mleka. W Kielcach w owym
czasie nie było podziału na towar z przeciętnego sklepu i ten trudniejszy do uzyskania z Delikatesów lecz masło z banderką Radostowa
było poszukiwane nawet w Warszawie.
Okupacja niemiecka zniszczyła działalność spółdzielców, a po
45 roku mleczarnię upaństwowiono – odebrano więc udziałowcom
ich dorobek wielu lat. O maśle Radostowa nie słyszało się. Powstały
w Kielcach Okręgowy Oddział Mleczarsko – Jajczarski Społem nie radził sobie z produkcją, postanowiono więc w jego ramach reaktywować Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Radostowa w Mąchocicach
z jej siedzibą w Kielcach. Na zebraniu założycielskim prezesem został Józef Tutaj, a przewodniczącym Rady Nadzorczej Bogdan Kosiński. W działalności oparto się na przedwojennych doświadczeniach,
zaczęto odbudowywać zniszczone przez wojnę pogłowie bydła
i uruchomiono kredyty spłacane dostarczonym mlekiem. W Kielcach
przy ulicy Kilińskiego powstał sklep Spółdzielni, a przy Sienkiewicza
bar mleczny.
W okresie letnim rolnicy musieli dostarczyć mleko do zlewni
o 4 rano, żeby świeże trafiło do sklepów Kielc czy Skarżyska. W Mąchocicach Dolnych kupowano już dziennie ponad 3 tys. litrów mleka, a w Mąchocicach Górnych – 2 tys. litrów. W innych wsiach dostawy były znacznie mniejsze, gdyż np. w Masłowie wynosiły zaledwie
600 – 800 litrów.
W chwili kiedy ruch spółdzielczy wrócił do przedwojennej,
energicznej działalności, został upaństwowiony. Stało się to w okresie
kiedy zniszczeniu uległy wszelkie formy samorządności na podstawie Ustawy O terenowych organach jednolitej władzy państwowej
z 20 III 1950 roku. Gminy zastąpiły małe jednostki organizacyjne
– gromady, a celem reformy było włączenie coraz szerszych rzesz
pracujących do udziały w rządzeniu państwem, rozwijanie ich twórczej inicjatywy i aktywności dla pomnożenia dobrobytu i kultury wsi.
Upaństwowienie dla Mąchocic, wsi o długiej tradycji wspólnego
działania, było bolesne i wiązało się także z obowiązkowymi dostawami. W Kielcach powstał Miejski Zakład Mleczarski, działający do
1957 roku, który wybudował duży zakład przerobu mleka przy ulicy
Górnej.
Dalszy ciąg w następnym Kurierze.
Opracował Piotr Olszewski na podstawie: Władysław Krogulec,
60 lat Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Radostowa w Kielcach
1924 – 1984, Kielce 1984; Marian Sołtysiak, Lato pod Radostową
,,Słowo Ludu”, 18 – 19 VIII 1957, nr 196; Piotr Olszewski, Z dziejów
samorządu i administracji w gminie Dąbrowa – Masłów (w druku).
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Tak jak 30 lat temu wiał wielki wiatr.
Biskup Florczyk przewodniczył
wyjątkowej mszy świętej na lotnisku
Na tej pięknej świętokrzyskiej
ziemi, tu na lotnisku było nas
prawie 500 tys. ludzi. Byliśmy
dumni, radośni, dzieliliśmy się
uśmiechem, chlebem, parasolem
i płaszczem – mówił biskup Marian Florczyk w homilii podczas
XIV Integracyjnego Spotkania
Chorych i Niepełnosprawnych
przypadającego w 30. rocznicę
pielgrzymki Jana Pawła II na ziemię masłowską.
Spotkania integracyjne od lat organizowane są w rocznicę wizyty Ojca Świętego na lotnisku w Masłowie, która miała
miejsce 3 czerwca 1991 r. Ich inicjatorem
jest biskup Marian Florczyk. W tym roku
ze względu na Boże Ciało uroczystości
rocznicowe odbyły się dzień wcześniej.
Tegoroczna uroczystość tradycyjnie
już rozpoczęła się pod pomnikiem papieskim, w centrum Masłowa, gdzie złożono
kwiaty. Następnie delegacje organizatorów,
gości i uczestników udały się na lotnisko,
gdzie mszę świętą w intencji chorych, niepełnosprawnych i uczestników spotkania
odprawił biskup Marian Florczyk.
Gości spotkania witali wspólnie przedstawiciele organizatorów wójt Tomasz Lato
oraz Jacek Sabat, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Na lotnisku
obecnych było ok. 200 przedstawicieli
ośrodków zajmujących się pracą z osobami
niepełnosprawnymi z terenu diecezji kieleckiej, radomskiej, sandomierskiej.
Idąc za słowami św. Jana Pawła II głoszonymi przed 30 laty, biskup Florczyk mówił jak ważną rolę odgrywa rodzina, która
jest podstawą prawidłowego rozwoju młodego człowieka. - Rodzice mają być prze-

Organizatorzy, goście i nasi masłowscy młodzi wokaliści.

wodnikiem i nauczycielem dla dzieci. Mają
zasłużyć na miłość i szacunek potomka. Taki naród jakie rodziny – mówił biskup.
Podkreślał, jak trudny okazał się dla ludzi
czas pandemii, który pozbawił nas kontaktu
z drugim człowiekiem – Do rozwoju człowieczeństwa potrzebny jest żywy człowiek,
potrzebna jest żywa i bezpośrednia relacja,
potrzebne jest spotkanie twarzą w twarz,
potrzebne jest spojrzenie żywych oczu,
dotyk żywych dłoni na powitanie, dziecko
potrzebuje otarcia łzy żywą i serdeczną dłonią swojej matki, ojca. Dziecko potrzebuje
karmiącej matki, wtulenia się w jej objęcia,
tego nie zastąpi wirtualny człowiek z internetu – dodaje.
Tradycyjnie, po wspólnej modlitwie
pod sceną zebrali się przedstawiciele przybyłych placówek, którzy zaprezentowali
przygotowane na okazję spotkania serca
z wizerunkami św. Jana Pawła II. Wszyscy
zostali wyróżnieni przez biskupa wielkimi
maskotkami.

Uczestnikom spotkania wójt Tomasz Lato rozdał wizerunki św. Jana Pawła II.

Wśród gości wydarzenia obecni byli
m.in. senator Krzysztof Słoń, poseł Krzysztof Lipiec, wicemarszałek Renata Janik,
Mirosław Gębski, starosta kielecki, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik,
reprezentujący wojewodę Mariusz Pasek,
wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia, Magdalena Fogiel-Litwinek, komendant OHP Kielce, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Na zakończenie spotkania w części
artystycznej wystąpili młodzi wokaliści
z gminy Masłów: Michalina Cedro, Marysia, Grześ, Krzyś Stacherowie oraz solistki
Studia Wokalnego „Szklanego Domu”: Gabriela Durlik, Zofia Jaros, Wiktoria Kmieć
z towarzyszeniem Karoliny Zapały oraz wykonawcy z Wojewódzkiego Domu Kultury:
Karolina Opałko i Marcin Janaszek.
Atrakcją spotkania była możliwość
obejrzenia z bliska papamobile, którym papież Jan Paweł II podróżował podczas piel-

Studio Wokalne „Szklanego Domu”. Od lewej: Gabriela Durlik,
trener Karolina Zapała, Zofia Jaros, Weronika Kmieć.
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grzymek do Polski. Organizatorzy dla każdego uczestnika przygotowali pakiety z wodą mineralną oraz słodką bułką.
- Spotkania w Masłowie mają głęboki sens. Są żywym pomnikiem św. Jana Pawła II i potwierdzeniem, że warto nadal sięgać po
jego nauki, choćby po homilię wygłoszoną na masłowskim lotnisku,
którą ciągle można odczytywać na nowo – mówi wójt Tomasz Lato.
- 3 czerwca w dniu 30. rocznicy papieskiej mszy zapraszamy na spotkanie modlitewne, które odbędzie się przed pomnikiem Jana Pawła
II w Masłowie. Poprowadzi je biskup Marian Florczyk, a wspólnie
z zespołami ludowymi z gminy Masłów odśpiewamy „Barkę” – dodaje wójt.
Organizatorami wydarzeniami byli: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Urząd Gminy w Masłowie, Kuria Diecezji Kieleckiej.
RED

Masłowskie zuchy z drużynową Kamilą Zając wzięły udział
w spotkaniu przed pomnikiem.

Małomiasteczkowa kojarzy się z Masłowem
Rafał Iwan, właściciel PPHU „Gold” Pizzeria Małomiasteczkowa otrzymał Nagrodę Gospodarczą Gminy Masłów.
Rozmawiamy z nim o inspiracjach regionem, planach na przyszłość i zdradzamy, jaka nowa pizza pojawi się już
wkrótce w menu.
Kurier Masłowski: Co dla Pana oznacza zdoPizza Małomiasteczkowa w Kielcach jest już
bycie Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów?
bardzo dobrze znana, to prawda. Dostawę mamy
Rafał Iwan: Zdobycie tej nagrody to dla mnie
w ograniczonej strefie Kielc, lecz bardzo dużo
ogromne wyróżnienie i potwierdzenie tego, że
osób przyjeżdża do nas specjalnie po odbiór
warto się starać i dawać z siebie wszystko. Jest to
z różnych dzielnic oraz pobliskich miejscowości.
wielka motywacja do dalszych działań i realizoDziałamy prężnie z reklamą w social mediach, ale
wania kolejnych nowych pomysłów.
chyba najlepszą reklamą jest poczta pantoflowa
Na oficjalnej stronie pizzerii Małomiastecz–w ten sposób najwięcej osób się o nas dowiaduje.
kowej klienta wita napis „Nie mamy parcia na
Czy podczas prowadzenia strzelnicy paintwielkomiejskie fanaberie i sztuczny wygląd posiłballowej zdobył pan doświadczenie, które nieków”, zaznacza Pan także, że kładzie nacisk na
spodziewanie przydało się podczas prowadzenia
jakość produktu. Czy takie priorytety nie były
restauracji?
utrudnieniem dla restauracji?
Myślę, że każda praca i każda działalność to
Zgadza się, od samego początku
nowe doświadczenia. Na polu paintballowym
w głowie był pomysł na lokal prosty, ale
mam stały kontakt z klientem, spędzam z nimi
Rafał Iwan ze statuetką Nagrody
przyciągający nazwą, pozycjami w menu
bardzo dużo czasu prowadząc szkolenia i rozGospodarczej Gminy Masłów, która
i oczywiście jakością serwowanych pogrywki. Poznaje nowych ludzi i przede wszystzajmie honorowe miejsce w Pizzerii
siłków i tego się trzymamy. Nie było z tym
kim uwielbiam to, co robię. Bardzo często naMałomiasteczkowa.
problemów. Stworzyliśmy taką markę, którą
sza pizza ląduje na stołach pod altaną grillową
w dalszym stopniu rozwijamy i mamy mnóna naszym poligonie.
stwo planów na przyszłość.
Jak Małomiasteczkowa poradziła sobie z naW menu Małomiasteczkowej widać
dejściem pandemii?
inspiracje regionem. Czy od początku był to pomysł przewodni
Pandemia dla gastronomii to ogromny cios. My przez ten
pizzerii, czy ten zamysł pojawił się z czasem i był odpowiedzią na okres skupiliśmy się na sprzedaży pizzy wyłącznie w dostawie,
potrzeby klienta?
a czas, którego mieliśmy bardzo dużo poświęciliśmy na remont naMałomiasteczkowa kojarzy się z Masłowem i już chyba tak szego nowego lokalu za ścianą.
zostanie. Tak miało być od samego początku, taki był plan i chyba
Co będzie w nim czekać na gości?
został wykonany w stu procentach.
Zbliżamy się do końca remontu, który potrwał trochę czasu.
Które pozycje z menu są wizytówką Małomiasteczkowej i co Większość prac wykonaliśmy sami i to jest chyba największa sazdecydowało o ich sukcesie?
tysfakcja. W środku będzie można usiąść na wygodnych kanapach
Tutaj można wymienić kilka, które są wręcz rozchwytywane i krzesełkach, miejsc będzie około 40. Wielki telewizor, na którym
przez naszych gości. Myślę, że faworytami są „Pieczarka masłow- będziemy transmitować mecze i być może karaoke w weekendy.
ska”, „Mascarpone”, pizza z kaszanką oraz „W Kielcach tego nie Oczywiście nie zabraknie regionalnego zimnego piwka i smaczma”. Sukces to przede wszystkim jakość składników i niebanalne nych przekąsek. Lokal będzie klimatyzowany. Wnętrze Małomiapołączenie ich w całość. W menu widnieją nazwy miejscowości z steczkowej będzie przypominać, że jesteśmy w Masłowie – na jednaszej gminy oraz związane z naszym regionem osoby, przedmio- nej ze ścian pojawi się krajobraz naszych pięknych okolic.
ty, wydarzenia. Oczywiście pozycji w menu na bieżąco przybywa,
Jak zachęciłby pan osoby, które marzą o otwarciu swojej
a już niebawem przedstawimy pizzę miesiąca związaną ... ze Ste- działalności gospodarczej, ale ciągle się wahają?
fanem Żeromskim i „Szklanym Domem”.
Wiem, że o otwarciu swojej działalności marzy wiele osób. MyNa rynku kieleckim lokale oferujące pizzę aktualnie wiodą ślę, że czasami warto zaryzykować i spełniać marzenia. Trzeba jednak
prym. W jaki zwrócił Pan uwagę potencjalnych klientów na swoją pamiętać o tym, ze własny biznes wymaga poświecenia i niesie ze
restaurację, bo jak wiemy nie brakuje zamówień właśnie z Kielc.
sobą ryzyko.

36

Kurier Masłowski

„Świętokrzyskie z natury”.
Wystawa rodzeństwa Stacherów zachwyciła
W Galerii „Szklanego Domu” w Ciekotach przez
maj i czerwiec można było oglądać wystawę fotografii „Świętokrzyskie z natury” autorstwa wyjątkowo
utalentowanego rodzeństwa z Domaszowic: Marysi,
Grzesia, Krzysia Stacherów.
Galerię „Szklany Dom” po ośmiomiesięcznej przerwie odmroził dyrektor Wojciech Purtak rozpoczynając wernisaż. - To
wystawa, która zapisuje się w historii naszej galerii jako ta, na którą
czekaliśmy najdłużej. Pierwotnie miała odbyć się w marcu ubiegłego roku, ale również dlatego, że jeszcze nigdy nie mieliśmy potrójnego debiutu, tym bardziej dziecięcego. Cieszę się wraz
z naszymi młodymi artystami, że możemy po tak długiej przerwie zaprosić do nas publiczność – mówi
Wojciech Purtak.
Rodzeństwo Stacherów mieszka w Domaszowicach. Marysia zdobywa mnóstwo nagród
jako żeglarka, wiolonczelistka i wokalistka.
Pasję do żagli podzielają również jej bracia,
którzy ponadto uwielbiają piłkę nożną. O muzycznej pasji Grzesia było bardzo głośno rok
temu, kiedy był uczestnikiem programu
„The Voice Kids” w drużynie Cleo.
Marysia, Krzyś,
Zdjęcia wykonywane przez rodzeńGrześ Stacherowie
stwo Stacherów doceniane są przez
bardzo cieszyli się ze
profesjonalistów zajmujących się foswojej debiutanckiej
tografią przyrodniczą. Można je zobawystawy.
czyć m.in. na portalu birdwatching.pl,
a teraz również w Galerii „Szklanego
Domu”. Pasję do fotografowania zaszczepił w dzieciach ich tata
Grzegorz Stachera, z zawodu fotograf. Jak przyznaje zdjęcia powstawały w różnych częściach regionu świętokrzyskiego m.in. w gminie
Masłów, ale też na Ponidziu.
– Bardzo czekaliśmy na tę wystawę i to, jak nasze zdjęcia
będą wyglądać w prawdziwej galerii. Jesteśmy dziś szczęśli-

To wystawa, na którą w „Szklanym Domu” czekano najdłużej.

wi – mówi Marysia Stachera. – Fotografie powstają
w czasie wypraw z naszym tatą. Często czekamy
długo na dobry kadr, ale dużo zależy od uchwycenia chwili, szczególnie kiedy fotografuje się ptaki.
Wiele ze zdjęć z wystawy powstawało w ciągu
dwóch ostatnich godzin przed zachodem słońca,
kiedy można zaobserwować piękne barwy – dodaje Grześ Stachera.
W czasie wernisażu pochwał dla młodych
artystów nie szczędził wójt Tomasz Lato. – W gminie
Masłów mamy wiele młodych talentów, które wspieramy.
Najlepszym przykładem jest właśnie ta wystawa. Jestem pełen
podziwu dla wielu pasji rodzeństwa Stacherów. Tym bardziej, że
każdą z nich dzielą z ogromnym zaangażowaniem – mówi wójt.
Ks. Dariusz Sieradzy, proboszcz parafii bł. Wincentego Kadłubka
w Domaszowicach wspominał jak to przed laty rodzeństwo stawiało pierwsze artystyczne kroki śpiewając kolędy w miejscowym
kościele, a radna Bernarda Komorowska jak z podziwem patrzy
na swoich sąsiadów dźwigających ciężkie fotograficzne obiektywy
w drodze na plenery.
RED

Mieszkańcy gminy wzięli udział w akcji Żonkile
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie oraz Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach włączyli się w działania upamiętniające 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji na wszystkich odwiedzających bibliotekę
czekały żonkile i książki poruszające historię Żydów, zaś w ofercie
centrum kultury pojawiły się warsztaty robienia kwiatów z papieru.
„Szklany Dom” w ramach akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizował warsztaty online. Uczniowie
masłowskich szkół, pod okiem instruktorek Wioletty Domagały oraz Kingi Kruk, wykonali żółte żonkile, których płatki układały
się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Kwiaty te są symbolem pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku.
Nie po raz pierwszy w obchody włączyła się również Gminna
Biblioteka Publiczna w Masłowie. Wszyscy czytelnicy, którzy przyszli do biblioteki otrzymali żonkile i mieli możliwość wypożyczenia książek poruszających tematykę II wojny światowej, obozów
koncentracyjnych i losów ludności żydowskiej – mówią bibliotekarki Anna Obara i Paulina Kaleta.
– Cieszę się, że takie inicjatywy były podejmowane i mogli
z nich skorzystać nasi uczniowie. Warsztaty robienia kwiatów
wprowadziły ciekawe urozmaicenia do zajęć, jakie prowadzą

Czytelnicy przy wejściu do biblioteki otrzymywali żonkile.

szkoły. Dzieci i młodzież zachęcam do lektury filmów przygotowanych na tę okazję przez muzeum POLIN i dostępnych na stronach internetowych biblioteki i centrum – mówi Zbigniew Długosz,
dyrektor szkoły w Brzezinkach.
RED
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Dzień Sportu w szkole w Masłowie.
Uczniowie zagrali z nauczycielami!
Wiele atrakcji i wyzwań sportowych czekało na uczniów szkoły im. Jana Pawła II w Masłowie, gdzie po wielomiesięcznej nauce zdalnej odbył się Dzień Sportu. Przy okazji tego wydarzenia uhonorowano również zwycięzców
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.
Dzień Sportu w masłowskiej szkole był obchodzony w ramach minionego Dnia Dziecka. Jak zapewnia dyrektor Marcin Gawron formuła sportowa wydarzenia miała zachęcić dzieci i młodzież do bardziej aktywnego i zdrowego stylu życia po miesiącach
spędzonych na nauce zdalnej.
W zróżnicowanych konkurencjach sportowych wzięli udział
uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej. Każdy uczestnik znalazł
coś dla siebie. Była gra w badmintona, w ping ponga, skok wzwyż
i w dal, rzut do kosza, a dla najmłodszych tory przeszkód. Święto
sportowe służyło nie tylko sprawdzeniu i poprawie sprawności fizycznej, było również okazją do wspaniałej zabawy. Na zakończenie potyczek ruchowych wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.
Zwieńczeniem imprezy sportowej był mecz piłki nożnej,
w którym zagrali nauczyciele kontra uczniowie. Mecz wywołał
mnóstwo emocji a zawodnikom obu drużyn gorąco kibicowała
zgromadzona na trybunach publiczność.
Podczas Dnia Sportu wyróżniono zwycięzców konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II, który od wielu lat organizuje masłowska
szkoła. – Konkurs jest wspaniałą okazją do przybliżenia postaci
papieża młodym mieszkańcom Masłowa. Cieszę się, że od lat wiele dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy chętnie bierze w min
udział i przybliża w ten sposób wiedzę o patronie. Jest to hołd

oddany naszemu wielkiemu rodakowi – mówi wójt Tomasz Lato,
który na zakończenie podziękował uczniom i gronu pedagogicznemu za zaangażowanie i obecność podczas wydarzeń związanych
z rocznicami papieskimi.
RED

Nie zabrakło konkurencji sprawnościowych.

Zwycięzka drużyna.

Podczas Dnia Sportu wyróżniono zwycięzców konkursu wiedzy
o św. Janie Pawle II, który od wielu lat organizuje masłowska szkoła.

Zajęcia odbywały się również na zewnątrz.
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Mistrzyni Świata Aleksandra Adamska inspirowała
naszą młodzież do sportowych wyzwań!
Wspaniała atmosfera panowała w hali sportowej w Masłowie Pierwszym, gdzie z Aleksandrą Adamską, dwukrotną
Mistrzynią Świata w tenisie plażowym, spotkali się uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Masłów. Padło
mnóstwo pytań i odbył się trening tenisa plażowego.
Na początku spotkania mistrzyni
opowiedziała o początkach swojej kariery
sportowej i problemach, z którymi musiała się zmierzyć. Mówiła o tym jak ważna
jest zdrowa dieta i rozgrzewka przed treningiem. Dzieci i młodzież z dużym zaciekawieniem wysłuchali Aleksandry Adamskiej
i zadawali wiele pytań, na które mistrzyni
chętnie i wyczerpująco odpowiadała.
Po pogawędce przyszedł czas na
część praktyczną, podczas której uczniowie poznali podstawowe zasady tenisa
plażowego i z zapałem przystąpili do treningu i rozgrywek. Na koniec spotkania do
mistrzyni ustawiła się długa kolejka po autografy i pamiątkowe zdjęcia.

W sportowym wydarzeniu uczestniczyli: wójt Tomasz Lato, Marcin Gawron,
dyrektor SP w Masłowie, Milena Czosnowska, przedstawiciel Międzynarodowego
Centrum Sportów Plażowych uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Masłowie oraz delegacje ze szkół w Brzezinkach, Mąchocicach Kapitulnych i Mąchocicach- Scholasterii.
- Bardzo cieszy mnie aktywna postawa, którą zaprezentowali młodzi uczestnicy spotkania z mistrzynią świata. Takie
wydarzenia są obecnie bardzo potrzebne,
aby zachęcić dzieci i młodzież do większej
aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego trybu życia – mówi wójt Tomasz Lato.

Aleksandra Adamska
opowiadała o swojej sportowej pasji.

Był też czas na wspólne zdjęcia.

Aleksandra Adamska jest Ambasadorką Międzynarodowego Festiwalu Sportów
Plażowych i reprezentantką Polski w tenisie
plażowym. Dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrzyni Świata w tenisie plażowym i w tej
dyscyplinie wywalczyła pierwsze w historii
medale Mistrzostw Świata dla Polskiej Federacji Tenisa Plażowego.
Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy Gminy Masłów z Międzynarodowym
Centrum Sportów Plażowych.
AK

KOLEJNE SUKCESY KS „SKALNIK” Wiśniówka
Wybuch pandemii COVID-19 sparaliżował na długi czas wszelkie wydarzenia sportowe. Jednak nie powstrzymało to zawodników „SKALNIKA”
od pracy nad formą we własnym zakresie, dzięki czemu na koncie drużyny
pojawiają się kolejne osiągnięcia.
Na przestrzeni miesięcy zawodnicy
K.S „SKLANIK” Wiśniówka odnieśli kolejne
sukcesy, które zapiszą się w historii osiągnięć klubu. Wielkie wyróżnienie spotkało
Kacpra Kułaka, którego sportowe osiągnięcia zostały zauważone i dzięki własnej
ciężkiej pracy, a także pomocy sponsorów, zakwalifikował się do wzięcia udziału w obozie kadry narodowej kadetów.
Podczas treningów Kacper będzie mógł
czerpać z doświadczenia i wiedzy prowadzących, aby jeszcze bardziej udoskonalić
swoją technikę bokserską.

Kolejni z podopiecznych klubu, Franek i Kacper Kułak oraz Karol Majcherczyk
także mogą liczyć na słowa uznania. Ich
techniczna walka w Opocznie oraz w Międzynarodowym Memoriale im. Henryka
Paska w Zamościu zaowocowała nie tylko srebrnym medalem (Kacper Kułak), ale
także sprawiła, że fani K.S „SKALNIK” Wiśniówka ze zniecierpliwieniem wyczekują
rozpoczęcia turnieju, aby śledzić dalsze poczynania zawodników. Namiastkę ducha
rywalizacji zacięci kibice oglądać mogli
podczas pikniku rodzinnego w Ciekotach,

Trener Janusz Domagała z zawodnikami: Karolem Majcherczykiem, Kacprem Kułakiem
i Frankiem Kułakiem w Opocznie.

gdzie trener Janusz Domagała, zaprezentował efekty treningów podopiecznych.
red
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Reprezentant naszej gminy
Mistrzem Polski w Bocci
Boccia to dyscyplina paraolimpijska, która wywodzi
się z włoskiej gry w bule (bocce), a jej zasady zostały
dostosowane do potrzeb grających. Od 1992 roku jest
stałą dyscypliną paraolimpiady i zyskuje coraz więcej
pasjonatów.
W Zielonej Górze niepełnosprawni sportowcy zmierzyli się
podczas „Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w Bocci”. Miłośnikiem tego sportu jest także Andrzej Janowski – mieszkaniec gminy
Masłów, który wywalczył w Mistrzostwach złoty medal.
Sukces ten ma dodatkowy wymiar, ponieważ udowadnia, że
niepełnosprawność nie jest przeszkodą w prowadzeniu aktywnego trybu życia. Andrzej Janowski od lat stara się udowadniać, że
niepełnosprawność nie dyskwalifikuje ani z życia sportowego ani
społecznego, bowiem oprócz sportu spełnia się on także w funkcji
publicznej – jest przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki treningom bocci zachęca osoby z niepełnosprawnościami do aktywności, a nowi adepci tej dyscypliny mogą z dumą
uczyć się od Mistrza Polski.

Laureaci Mistrzostw Polski w Bocci, Andrzej Janowski drugi od lewej.

Panu Andrzejowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Wierzymy, że jego postawa będzie inspiracją dla wielu
osób.
red

Wzloty i upadki MSS „Klonówka” Masłów
Zacięta rywalizacja, duch walki oraz dobra zabawa
i mądre podejście do sportu to składowe, które pozwoliły obu drużynom piłkarskim celebrować miniony sezon.
Przełom nastąpił w spotkaniu ze Skałą Tumlin, podczas którego Klonówka Masłów, dzięki golom Cezarego Zarzyckiego oraz
Marcina Ołubka, wygrała z przeciwnikami 2-0 (1-0). Następne
zwycięskie spotkania z, kolejno, Lechią Strawczyn 7-1 (3-1), Radia-

Tak prezentuje się drużyna MSS „Klonówka” Masłów.

Zawodnicy drużyny młodzika starszego
z prezentem z okazji Dnia Dziecka – pizzą.

tos Stąporków 0-2 (0-2) oraz Polanie Pierzchnica 6-2 (2-0) zapewniły drużynie utrzymanie się w klasie A.
Podczas meczu ostatniej kolejki z drużyną Victoria Mniów
trzem zawodnikom MSS ”Klonówka” Masłów, Cezaremu Zarzyckiemu, Albertowi Dziubkowi i Piotrowi Sidło, udało się strzelić aż
pięć bramek, dzięki czemu drużyna zakończyła sezon tak, jak go
zaczęła – tryumfalnie. Podczas rozgrywki zawodnikom udało się
osiągnąć imponujący wynik 5-2 (3-1).
Upragnionym zwycięstwem zakończył się mecz z Granatem
Borki, którzy młodzi masłowianie wygrali z wynikiem 3:2. Gole
strzelili Oliwer Nogalski oraz joker Cyryl Szewczyk. Drużynowy
profil zaznacza, że na pochwałę zasługuje nie tylko popis piłkarskich zdolności zawodników, ale także ich świadome podejście do
gry oraz jej wnikliwa analiza.

Informacje z Gminy Masłów na bieżąco na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u
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Żegnaj Przyjacielu... Ostatnia droga Jana Kozy
Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele
samorządu Gminy Masłów, współpracownicy pożegnali Jana Kozę, lubianego i szanowanego długoletniego sołtysa Mąchocic
-Scholasterii. - Janek lubił ludzi. Do życia
podchodził z naturalną radością. Nigdy
nie odmawiał pomocy – żegnał zmarłego
wójt Tomasz Lato.  - Szkołę traktowałeś jak
dom, a nas jak rodzinę. Znałeś życie i miałeś życiową mądrość – wspominała Joanna
Broniek, dyrektor SP im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.
W kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
w Brzezinkach odbyły się uroczystości
pogrzebowe Jana Kozy, wieloletniego sołtysa Mąchocic-Scholasterii i pracownika
miejscowej szkoły, społecznika, jednego
z bohaterów książki „Ciebie jedną kocham”
Barbary Wachowicz.
W ostatniej drodze towarzyszyli
mu: rodzina, przyjaciele, wójt Tomasz
Lato, dyrektor Joanna Broniek wraz z pracownikami oraz Radą Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii radni, sołtysi,
przedstawiciele rad sołeckich, pracownicy
urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
Masłów, przedstawiciele Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Mąchocice-Scholasteria,
Zespołów Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Żeromszczyzna, Koła Gospodyń Wiejskich
Żeromszczanki.
Mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Kądziela, który w ciepłych słowach wspominał zmarłego, jako
osobę zawsze gotową nieść pomoc, życzliwą i wesołą. Rodzinę uspokajał, – nie bał
się śmierci. Z wiarą przeszedł pielgrzymkę
życia ziemskiego – mówił kapłan.
W imieniu mieszkańców i samorządowców zmarłego żegnał wójt Tomasz
Lato. – Janek lubił ludzi. Do życia podchodził z naturalną radością. Jako sołtys

Jan Koza spoczął na cmentarzu w Brzezinkach.

Mąchocic-Scholasterii odwiedzał nas w domach kilka razy w roku. Znał wiele naszych
trosk, radości i tajemnic. Nigdy nie odmawiał pomocy, nie przechodził obojętnie
obok problemów mieszkańców – mówił
wójt. – Pomimo ciężkiej choroby, operacji
pełen nadziei na lepsze jutro z pokorą poddawał się kolejnym zabiegom. Odpowiedzialnie, na własną prośbę, rozstawał się
z pełnionymi funkcjami, zawsze oferując
swoją pomoc i wsparcie – wspominał.
Wzruszająco żegnała Jana Kozę dyrektor Joanna Broniek. – Janku, dziś mówię

Zmarłego żegnali przedstawiciele
samorządu gminy Masłów.

w imieniu kolegów i koleżanek ze szkoły,
dla których byłeś przyjacielem, a nie tylko
współpracownikiem. Szkołę traktowałeś jak
dom, a nas jak rodzinę. Znałeś życie i miałeś życiową mądrość. Kochany przez rodzinę, szanowany przez wszystkich. Pan Janek
– symbol naszej szkoły. Bez Ciebie wszystko będzie inne. Żegnaj przyjacielu i do zobaczenia! – zakończyła dyrektor Broniek.
Po mszy świętej uczestnicy pogrzebu
udali się na miejscowy cmentarz, gdzie Jan
Koza spoczął na zawsze.
RED

Jan Koza zmarł 27 marca 2021 roku. Miał 59 lat. Z samorządem gminy Masłów związany był jako sołtys Mąchocic-Scholasterii w latach 2003 – 2020 i pracownik
szkoły im. Stefana Żeromskiego od 2002 do 2020 roku.
Wspólnie z radnymi planował i współrealizował wiele
inwestycji m.in. budowę wodociągu, hali sportowej,
termomodernizację szkoły, boiska zewnętrznego. Wraz
z Radą Sołecką z funduszu sołeckiego budował drogę dojazdową do pól czy
siłownię zewnętrzną przy szkole.

Poczet sztandarowy ze SP im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii, w której przez lata pracował Jan Koza.

