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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,
za nami okres wakacyjny,
czas odpoczynku, ale też
wytężonej samorządowej
pracy. Gmina Masłów
znalazła się na szczycie
Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w kategorii najlepiej zarządzanych gmin wiejskich w powiecie kieleckim. Ranking przygotowała Fundacja Instytut
Studiów Wschodnich (organizatorem Forum
Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Doceniono naszą pracę w trudnym pandemicznym roku, umiejętność pozyskiwania
środków zewnętrznych i podejmowanie inicjatyw służących mieszkańcom. Dziękuję za
zaangażowanie zastępcy wójta Monice Dolezińskiej-Włodarczyk, skarbnikowi Małgorzacie Kumór, kierownikom referatów i jednostek
podległych, pracownikom, radnym i sołtysom.
Cieszę się, że po pandemicznej przerwie mogliśmy spotkać się na Dożynkach
Gminnych w Ciekotach. Państwa uśmiechy
i dobre słowa pokazują, że w naszej społeczności tkwi ogromna siła. Gratuluję wszystkim
nagrodzonym i wyróżnionym oraz zespołom
folklorystycznym, które budują naszą ludową
tożsamość dbając o tradycję.
W tym numerze „Kuriera Masłowskiego”
znajdziecie Państwo informacje o wakacyjnych
wydarzeniach, ale również ważnych dla nas
wszystkich inwestycjach m.in. remoncie świetlicy w Wiśniówce, czy wykonywaniu podłączeń do sieci kanalizacyjnych. Ze szczegółami
można zapoznać się na kolejnych stronach.
To już ostatnie dni, kiedy można spisać
się w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań.
Nasi rachmistrzowie i pracownicy Urzędu
Gminy są do dyspozycji. Zachęcam również
do zaszczepienia się przeciw COVID-19
w Centrum Medycznym „Zdrowie”. Pomoże
nam to być bezpiecznym przed nadchodzącą
czwartą falą pandemii. Dbajmy o siebie.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
Wydawca:
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26-001 Masłów
tel. 41 311 00 60, e-mail: gmina@maslow.pl
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Gmina Masłów najlepiej
zarządzana finansowo
w powiecie kieleckim
wg prestiżowego Rankingu
Finansowego Samorządu
Terytorialnego w Polsce!
To bardzo ważna i istotna wiadomość. Gmina Masłów znalazła się na szczycie Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w kategorii najlepiej zarządzanych gmin wiejskich w powiecie kieleckim. Ranking
przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum
Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
Opracowanie oparte na zestawieniu
parametrów finansowych obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.
Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania pieniędzmi korzystając z oficjalnych
sprawozdań finansowych, jakie samorządy
składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ocena kondycji finansowej jednostek
samorządu terytorialnego w 2020 roku, została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki finansowe. Co ważne w Rankingu
dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19
w 2020 r.

„

Ranking został przygotowany z podziałem na pięć kategorii. Obejmują one:
1533 gminy wiejskie, 642 gminy miejsko
-wiejskie, 236 gmin miejskich, 66 miast
na prawach powiatu oraz 314 powiatów
ziemskich. W powiecie kieleckim w kategorii gmin wiejskich na pierwszym
miejscu znalazł się Masłów, na drugim
Miedziana Góra, na trzecim Strawczyn.
W kategorii gmin miejsko-wiejskich wygrywa Morawica.
- Wysoką pozycję w Rankingu osiągnęliśmy dzięki pozyskiwaniu środków europejskich oraz realizacji wielu inwestycji,

Organizatorzy Rankingu podkreślają trudności, jakie spotkały
samorządy w całym kraju w związku z pandemią. - Rok 2020 był dla
jednostek samorządu terytorialnego rokiem pełnym nowych wyzwań.
Pandemia spowodowana przez COVID-19 stanowiła i nadal stanowi
poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa, w tym dla poszczególnych
wspólnot samorządowych. Organizacja trybu pracy urzędów, szkół czy
licznych placówek medycznych, w tym pandemicznym czasie, wiązała
się z nowymi zadaniami. Decyzje i regulacje prawne rządu, często
podejmowane w krótkim czasie, wymuszały na jednostkach samorządu
terytorialnego przemodelowanie ich dotychczasowej działalności czy
sposobu pracy, wpływając na stan ich finansów, ale były niezbędne
wobec stanu epidemii. Niższe i często nieregularne wpływy do budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z zamrożenia
gospodarki, znacząco oddziaływały na harmonogram wpływu środków
budżetowych, utrudniając realizację podstawowych zadań jednostki,
nie wspominając już o planowanych inwestycjach, co znalazło ścisłe
odzwierciedlenie w wynikach Rankingu – czytamy w Rankingu.

”
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mimo trudnego – pandemicznego – roku.
Cieszy nas wynik Rankingu, z którym wiąże
się pierwsze miejsce w powiecie kieleckim
w kategorii gmin wiejskich. Pokazuje, że
samorząd gminy Masłów bardzo dobrze
poradził sobie z tym najtrudniejszym, bo
trudnym do przewidzenia roku. Zarządzanie gminnymi finansami musi być poprze-

dzone strategicznymi decyzjami odpowiadającymi potrzebami naszej społeczności
– komentuje wyniki Rankingu wójt Tomasz
Lato.
Mimo pandemicznych trudności
w gminie Masłów w 2020 roku zrealizowano wiele inwestycji. To m.in. termomodernizacje szkół w Brzezinkach, hali

w Mąchocicach-Scholasterii, przebudowa
ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym
z nową nawierzchnią i chodnikiem, budowa ul. św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych, budowa ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki, budowa chodnika w Woli
Kopcowej.
WP

WYBRANE INWESTYCJE 2020 ROKU

Ulica św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych.

Chodnik w Woli Kopcowej.

Nowa kuchnia w szkole w Brzezinkach.

Ulica Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym.

Ścieżka rowerowa w przełomie Lubrzanki.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Woli Kopcowej.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XXXV sesja Rady Gminy Masłów:

Zmiany budżetowe i uchwały porządkowe

Zmiany budżetowe m.in. zakładające przebudowę amfiteatru w Ciekotach czy przystąpienie do
projektu wspierającego niepełnosprawnych mieszkańców gminy to jedne z tematów lipcowej sesji
omawianych na sesji Rady Gminy.
Lipcowa sesja Rady Gminy Masłów odbywała
się w trybie hybrydowym. Wójt Tomasz Lato przedstawił sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami. Z jego
szczegółami można zapoznać się w portalu maslow.
esesja.pl. W bloku uchwał jako pierwszą głosowano
tę dotyczącą określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Masłów, w roku szkolnym 2021/2022.
Szczegóły przedstawiła Anna Kowalczyk, zastępca
kierownika Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej. Cena będzie podstawą do wyliczenia kosztów
zwrotu przewozu niepełnosprawnych dzieci przewożonych do szkół własnym transportem. Podjęcie tej
uchwały jest corocznym obowiązkiem Rady Gminy.
Ceny zostały dostosowane do obecnych stawek za litr
paliwa na stacji benzynowej.

Sesja odbyła się w trybie hybrydowym.
Część radnych nadawała ze swoich domów…

…część znajdowała się w Urzędzie Gminy Masłów.

Zmiany budżetowe szczegółowo omówiła
Małgorzata Kumór, skarbnik gminy Masłów.

W kolejnym punkcie głosowano nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola
Kopcowa. Zmiana dotyczy jednej działki przy ul. Jeziorkowej, która zakłada przekształcenie jej z działki
rolnej na mieszkaniową.
Radni zdecydowali również o podjęciu uchwały, której celem jest wykonanie niezbędnych czynności - wyceny na odpłatne nabycie na rzecz Gminy
Masłów części działek nr ewid. 164/1 i nr 164/2 położonych w Domaszowicach pod potrzeby poszerzenia
drogi wewnętrznej.
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany budżetowe. Szczegółowo omówiła je Małgorzata Kumór, skarbnik gminy Masłów. Wśród nowych zadań
znalazły się m.in. budowa oświetlenia ulicznego na
ul. Północnej w Masłowie Pierwszym, zakup i posadowienie garażu blaszanego w boisku sportowym
w Brzezinkach. Radni zdecydowali o zdjęciu z bu-

dżetu zadania „Nowe oblicze „Szklanego Domu” w związku z brakiem otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w to miejsce wprowadzono nowe zadanie polegające na przebudowie
amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach oraz
zakupie wyposażenia. Projekt znalazł się na szóstym miejscu listy operacyjnej
do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. W ramach zadania wykonana ma być przebudowa amfiteatru:
m.in. renowacja siedzisk, budowa schodów, chodnika, wykonanie placu. Zakupione zostanie wyposażenie do kina plenerowego. Inwestycja obejmie również zakupy wyposażenia do „Szklanego Domu”: nowoczesnych multimedialnych systemów wystawienniczych oraz wyposażenia sali widowiskowej: m.in.
okotarowanie sceny i tapicerowanie foteli.
Ostatnią uchwałą, nad którą głosowali radni było udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. Dotyczy ona udziału gminy Masłów w projekcie „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków
niepełnosprawności”. Dzięki temu z pomocy będą mogli skorzystać niepełnosprawni mieszkańcy gminy Masłów. Polegać będzie ona na współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z Powiatowym Centrum Usług
Medycznych. Gmina zrefunduje koszty dojazdu na rehabilitację, którą zapewni
PCUM. Co ważne, aby przystąpić do projektu nie jest wymagane skierowane
od lekarza POZ, ale aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W najbliższym
czasie GOPS ogłosi nabór chętnych do udziału w projekcie.
WP
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
tuż przed przyjęciem!
W sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów można
było zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego dwóch sołectw.
Dwudziestu mieszkańców gminy uczestniczyło w dyskusji publicznej w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Domaszowice i Masłów Pierwszy. Projekty planów były wyłożone do publicznego wglądu od 22 czerwca 2021 r.
do 13 lipca 2021 r. w budynku urzędu gminy. Miejscowe plany zagospodarowania zostaną przyjęte podczas najbliższej sesji.
RED
Na pytania mieszkańców odpowiadali projektanci
i pracownicy Urzędu Gminy.

Ponad 100 tysięcy złotych
na wsparcie osób z niepełnosprawnościami
Gmina Masłów podejmuje kolejne działania mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy
mogą skorzystać z domowej rehabilitacji, bezpłatnego dowozu na rehabilitację, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz bezpłatnych paczek żywnościowych. To efekt współpracy samorządu gminy Masłów z Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatem Kieleckim.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców związanych ze wsparciem osób
z niepełnosprawnościami. W ostatnich tygodniach w gminie Masłów zdecydowano o realizacji kolejnych działań w tym temacie.
Podczas lipcowej sesji Rady Gminy radni zdecydowali o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.
Dotyczy ona udziału gminy Masłów w projekcie „Powiat
Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków
niepełnosprawności”. Dzięki temu z pomocy będą mogli skorzystać niepełnosprawni mieszkańcy gminy. Polegać będzie ona na
współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
z Powiatowym Centrum Usług Medycznych. Gmina zapewni dojazd na rehabilitację organizowaną przez PCUM. Co ważne, aby
przystąpić do projektu jest wymagane skierowanie od lekarza POZ
lub zaświadczenie o potrzebie rehabilitacji. Wszystkie szczegóły
można uzyskać pod numerem telefonu: 41 311 08 70.
W ramach tego projektu istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu rehabilitacyjnego np. łóżka czy wózka inwalidzkiego. Jest
to uzależnione od dostępności sprzętu, jakim dysponuje PCUM.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 347 03 40.
To nie jedyna inicjatywa skierowana do osób z niepełnosprawnościami. Wójt Tomasz Lato oraz skarbnik Małgorzata Kumór
podpisali umowę z Andrzejem Michalskim i Renatą Maszkiewską,
pełnomocnikami PFRON. Na jej podstawie gmina przystąpiła do
realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Dofinansowanie w wysokości
100.000,00 zł zostanie przeznaczone między innymi na rehabilitację domową. Wsparciem zostanie objętych 25 osób, które wezmą
udział w 16 godzinach rehabilitacji (na uczestnika). Oznacza to, że
rehabilitant dojedzie do domu osoby rehabilitowanej.
Wsparciem objęte będą osoby z niepełnosprawnością: powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany lub znaczny) lub orzeczeniem
traktowanym na równi z tymi orzeczeniami – orzeczenie wydane
przez ZUS lub KRUS. Dodatkowo w ramach tego projektu 80 osób

Wójt Tomasz Lato i Aneta Kułak, kierownik GOPS zachecają do
skorzystania z projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

z niepełnosprawnościami otrzyma bezpłatne paczki żywnościowe z produktami spożywczymi oraz paczki z produktami higieny
i ochrony osobistej. Nabór do tego projektu został ogłoszony przez
GOPS w Masłowie na początku sierpnia.
- Szeroki wachlarz wsparcia dla naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami zapewnia im kompleksową opiekę. Działania
podejmowane przez samorząd gminy Masłów dają im możliwość
poczucia bezpieczeństwa w chorobie, udziału w życiu społecznym, ale również realne materialne wsparcie w postaci choćby
bezpłatnych paczek żywnościowych – mówi wójt Tomasz Lato.
Warto wspomnieć, że GOPS realizuje wiele projektów kierowanych do osób niepełnosprawnych. - Gmina Masłów realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Obecnie
opieką asystencką objętych jest dziewięć osób, w tym siedem
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dwoje dzieci – informuje Aneta Kułak, kierownik GOPS-u. Usługi asystenckie polegają na pomocy uczestnikom programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
WP
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Wnętrza świetlicy w Wiśniówce
zmieniły się nie do poznania
Zakończył się remont świetlicy w Wiśniówce. Zakres wykonanych prac był bardzo szeroki, dzięki nim wnętrza świetlicy zyskały nowoczesny i estetyczny wygląd. Sprawdźcie, co zostało zrobione.
Metamorfozę przeszły wnętrza budynku: sala spotkań, kuchnia, łazienka
i korytarze. W pomieszczeniach świetlicy gruntownie odnowiono i odmalowano
ściany, w kuchni i łazience położono glazurę, a nowe podłogi wykonano z terakoty
i paneli. W łazience wymienione zostały
sanitariaty.
W budynku świetlicy zamontowano
nową stolarkę drzwiową i oprawy oświetleniowe. W ramach modernizacji obiektu
oczyszczono i wykonano okładziny kominów, wymieniono grzejniki na płytowe
z zaworami termostatycznymi. Całość połączono nowym orurowaniem z istniejącą
instalacją centralnego ogrzewania.
Zakres planowanych prac poszerzono
o chodniki z kostki brukowej prowadzące
do budynku świetlicy i biblioteki, mieszczącej się w drugiej połowie budynku. Całkowity koszt remontu to niemal 110 tys. zł,
a prace budowlane przeprowadziła firma
Bud-Przem z Buska-Zdroju.
- Wyczekiwana inwestycja dobiegła
końca i budynek będzie mógł dalej tętnić
życiem i służyć mieszkańcom Wiśniówki. Przeprowadzone prace znacznie podniosą komfort osób korzystających ze świetlicy w ramach zajęć dla dzieci i młodzieży
prowadzonych przez instruktorów Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz spotkania Klubu Osiedlowego Babiniec- podsumowuje wójt Tomasz Lato.
W odbiorze budynku uczestniczyli:
wójt Tomasz Lato, Janusz Obara, radny
Wiśniówki, Dariusz Korczyński, kierownik
referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Kaleta- Borowiec,
referent ds. inwestycji, inspektor Marcin
Liwocha oraz Przemysław Gaweł, przedstawiciel wykonawcy.
AK

Kuchnia

Główna sala świetlicy zmieniła się nie do poznania.

Wyremontowana łazienka.

Korytarz
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Przebudowa ulic w toku
Trwa przebudowa sześciu ulic w Woli Kopcowej: Wspólna, od ulicy Kieleckiej
w kierunku strumienia, ulice: Bukowa, Jaśminowa, Różana, Cicha i Spokojna. Prace
potrwają do końca września.
Po wykonaniu inwestycji wspomniane drogi zyskają nowe nawierzchnie asfaltowe, zaś prace na nich polegają 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.
Zgodnie z umową przebudowane zostaną ulice: Wspólna, od ulicy Kieleckiej
w kierunku strumienia na odcinku około 288 m.b., Bukowa na odcinku około 464 m.b.,
Jaśminowa i Różana o łącznej długości 100 m.b. oraz Cicha i Spokojna – 155 m.b.
RED

Pobocza zostały wzmocnione kruszywem. Ul. Bukowa.

Warto wiedzieć
Przebudowę ulic realizuje
Spółka ALBUD ze Strawczyna.
Planowany termin ukończenia
prac to koniec września 2021
roku, zaś całkowity koszt zadania
to blisko 240 tys. zł.

Ul. Jaśminowa z nową nawierzchnią.

Trybuny i chodnik przy boisku w Woli Kopcowej
Zakończyły się prace przy montażu trybun dla kibiców
przy boisku sportowym w Woli Kopcowej. Wszystko
to dzięki właśnie zakończonej inwestycji, obejmującej montaż siedzisk i budowę ciągu pieszego.
Od strony północnej obiektu stanęły trybuny dla widzów,
łącznie 51 siedzisk. Zakupione już w latach poprzednich ławeczki z atestowanymi siedziskami zamocowane zostały na konstrukcji
stalowej i przytwierdzone do betonowych fundamentów. Plac pod
trybunami jest wyłożony betonową kostką brukową.
Na kibiców czeka 51 siedzisk.

Odbiorowi inwestycji przewodził Dariusz Korczyński, kierownik referatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Masłów.

Wykonawcą zadania była firma Transport, Usługi Koparką,
Bogusław Kułak. Całkowity koszt inwestycji to niemal 20 tys. zł
i został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
- Warto dodać, że na terenie gminy Masłów istnieje dobrze
rozwinięta infrastruktura sportowa. Istniejące obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem i spełniają oczekiwania mieszkańców. To
nie pierwsza w tym roku inwestycja w rozwój sportu z udziałem
funduszy sołeckich. Niedawno bowiem w Brzezinkach z inicjatywy mieszkańców powstała siłownia zewnętrzna. Popieram tego
typu zadania, ponieważ mają korzystny wpływ na zdrowy i aktywny styl życia – mówi wójt Tomasz Lato.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Marek Dudzik, radny
Woli Kopcowej, sołtys Edward Mazur, Dariusz Korczyński, kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Kaleta-Borowiec, referent ds. inwestycji, inspektor Marcin Liwocha.
AK
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Trwa historyczna inwestycja.
Powstanie ponad 600 przyłączy kanalizacyjnych
Od maja trwają intensywne prace polegające na wykonaniu przyłączy gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej w północnej części gminy Masłów.
Do powstałej w północnej części gminy sieci kanalizacyjnej
(35 km sieci głównej) obejmującej sześć sołectw: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria, Dolina Marczakowa i część
Masłowa Drugiego podłączonych zostanie około 650 gospodarstw
domowych. Dzięki sieci i wybudowanym przepompowniom ścieki
będą trafiały wprost do największej w regionie oczyszczalni w Nowinach.
Prace polegające na wykonaniu przyłączy do gosp domowych podzielone są na trzy etapy. Pierwszy obejmuje sołectwa
Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, a koniec planowany jest na październik 2021 roku. Za prace odpowiada firma HYDROCOMPLEX

Budowa przyłącza gospodarstwa domowego w Ciekotach
do sieci kanalizacyjnej.

Ścieki będą trafiały wprost do największej w regionie oczyszczalni
w Nowinach.

Mariusz Kozera. Drugi to sołectwa: Barcza, Brzezinki. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 r. Wykonawcą jest
Kanryd sp.j. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Jerzy Rydlewski i Wojciech Kania. Trzeci etap obejmuje sołectwa: Masłów Drugi
(Nademłyn), Dolina Marczakowa i zakończyć ma się w październiku 2021 r. Za pracę odpowiada firma Hydroconster Łukasz Gajda.
Inwestycja jest realizowana przez Międzygminny Związek
Wodociągów i Kanalizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Łączny koszt budowy kanalizacji na
terenie gminy Masłów, to blisko 43 mln. zł.
RED

Budują wodociąg przy ul. Spokojnej
w Masłowie Pierwszym
Ruszają prace przy budowie sieci wodociągowej na
ulicy Spokojnej w Masłowie Pierwszym. To wynik
zmian w budżecie, jakie podjęto podczas marcowej
sesji Rady Gminy.
W Urzędzie Gminy w Masłowie wójt Tomasz Lato i skarbnik
Małgorzata Kumór podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Jerzym Rydlewskim. Podczas podpisania umowy obecni byli Karol
Kasiński, właściciel firmy pełniącej nadzór inwestorski oraz Ewelina Dąbrowska, referent ds. wodociągów i kanalizacji oraz gazyfikacji gminy.
Umowa dotyczy budowy II etapu sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym. Budowa wodociągu rozdzielczego zlokalizowanego w pasach drogowych: drogi gminnej (ul. Spokojna), drogi
wewnętrznej (ul. Widokowa, ul. Mała) oraz przez działki prywatne
w Masłowie Pierwszym, zakłada wykonanie robót obejmujących
budowę sieci wodociągowej z rur polietylenowych wraz z armaturą i komorą redukcyjną, o łącznej długości 1258 metrów. Koszt
inwestycji to niemal 400 tys. zł, a termin realizacji zamówienia wyznaczony został na koniec listopada br.

Podpisanie umowy to zielone światło do rozpoczęcia inwestycji.

– Jest to kolejny krok do poprawy jakości życia mieszkańców
naszej gminy. Konsekwentnie wykonujemy działania mające na
celu usprawnienie infrastruktury wodociągowej, a ta inwestycja jest
kolejnym ważnym wydarzeniem w realizacji tych planów – mówi
wójt Tomasz Lato.
AK
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Powstaje Strategia Rozwoju Gminy Masłów
na lata 2022 – 2030. Co się w niej znajdzie?
Gmina Masłów przystąpiła do opracowania Strategii
Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030. Mający powstać
dokument określi kierunki działań, które będzie podejmował samorząd w okresie kolejnych dziewięciu lat.
W Urzędzie Gminy w Masłowie Monika Dolezińska – Włodarczyk, zastępca wójta i skarbnik Małgorzata Kumór podpisały
umowę z Anną Gajek, wiceprezes zarządu Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego EPRD dotyczącą opracowania Strategii. Podczas podpisania umowy obecni byli również
Agnieszka Borycka, kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy
oraz Marcin Nowak, główny specjalista ds. projektów EPRD.
- Przygotowana Strategia planowo zostanie zatwierdzona przez
Radę Gminy Masłów w maju 2022 roku. Wcześniej jednak liczy-

my na udział mieszkańców w konsultacjach, o których będziemy
informować na bieżąco. Uwagi mieszkańców będziemy zbierać za
pomocą ankiet online i tradycyjnych papierowych oraz podczas
spotkań i debaty. Wierzymy, że mieszkańcy wniosą wiele cennych
sugestii, które w pozytywny sposób wpłyną na ostateczny kształt
Strategii – mówi wicewójt Monika Dolezińska – Włodarczyk.
Opracowywany dokument podlega konsultacjom z mieszkańcami gminy, sąsiednimi gminami oraz zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Państwowe Gospodarstwo
Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
AK

TAK BĘDZIE MOŻNA WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ
O STRATEGII:

• za pomocą ankiet on-line
• za pomocą ankiet tradycyjnych, które będą dostępne
w Urzędzie Gminy Masłów, GOPS, CUW GM, CEiK
• podczas spotkania dla mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych
• w trakcie debaty publicznej nad ostatecznym kształtem
Umowę podpisali: wicewójt Monika Dolezińska – Włodarczyk, skarbnik Małgorzata Kumór, Anna Gajek, wiceprezes zarządu Biura Polityki
Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego EPRD w towarzystwie Agnieszki
Boryckiej, kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy oraz Marcina
Nowaka, głównego specjalisty ds. projektów EPRD.

Strategii, kierowanej zwłaszcza do radnych
• w wywiadach indywidualnych z reprezentantami różnych grup

e-Naukobus w Masłowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, jako jedna z prawie 100 placówek edukacyjnych,
skorzystali z bezpłatnych zajęć internetowych pod nazwą e-Naukobus. Organizatorem ich było Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu „NAUKA DLA CIEBIE”.
Popularyzacja nauki i odkrywanie tajemnic przyrody to główne założenia projektu, w którym udział wzięli masłowscy uczniowie. Podczas zajęć przedstawiono ciekawe tematy i oryginalne
scenariusze. Miały one interaktywną formułę opartą na samodzielnym wykonywaniu przez uczniów eksperymentów przed ekranem. Połączenie tych elementów rozbudza ciekawość poznawczą uczniów i zachęca do wykonywania własnych doświadczeń
w domu, z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
W inicjatywie tej wzięli udział wszyscy uczniowie klas 1-3 oraz
klasa 7b. Młodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach pod tytułem
„Powietrze”, badając podstawowe właściwości tego gazu.
Natomiast uczniowie klasy 7 badali zjawisko bezwładności,
odpowiadali na pytanie: Dlaczego w czasie gwałtownego hamowania w tramwaju lub autobusie pasażerowie się przewracają?
Dzieci i młodzież korzystając z dostępnych przedmiotów codziennego użytku, wykonali proste doświadczenia i szukali odpowiedzi
na pytania czym jest ruch obrotowy oraz moment bezwładności.

Młodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach pod tytułem „Powietrze”,
badając podstawowe właściwości tego gazu.
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Pierwsze zebranie
w sprawie nowego funduszu sołeckiego
Znamy zadania, na które zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na 2022 rok dla sołectwa Brzezinki
oraz jakich zmian dokonali mieszkańcy w zakresie zadań na 2021 r.
Podczas zebrania sołeckiego, jakie odbyło się w sali gimnastycznej miejscowej szkoły mieszkańcy Brzezinek zdecydowali, że
pieniądze z funduszu sołeckiego na 2022 r. przeznaczą na wykonanie projektu podjazdu oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach. Koszt
zadania to 36 429,49 zł.
Na zebraniu sołeckim dokonano również zmiany zakresu zadań zgłoszonych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na
2021 r. Mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć środki na wykona-

W zebraniu uczestniczyli (od lewej): wójt Tomasz Lato, radny Wojciech
Haba, sołtys Mirosław Piwko, sekretarz Zbigniew Zagdański.

Mieszkańcy Brzezinek zdecydowali o podziale funduszy
dla swojego sołectwa.

nie i montaż furtki wejściowej na teren siłowni zewnętrznej oraz
piłkochwytów na obiekcie boiska sportowego – koszt zadania to
10 008,13 zł. Doposażenie kuchni w części strażackiej szkoły Podstawowej w Brzezinkach – kwota przeznaczona na to zadanie to
4 500,00 zł.
Środki przeznaczone na wskazane zadania pozostały z rezerwy niewykorzystanych środków po zrealizowaniu w całości planowanego zadania na 2021 r.
MŁ

Spisz się już dziś!
Narodowy Spis Powszechny trwa
do 30 września 2021r. Zachęcamy do spisania się. Można wybrać jeden z kilku sposobów.
Do połowy sierpnia spisało się
55,95% mieszkańców Gminy Masłów.
Ponad 71% dotychczas spisanych
mieszkańców (ponad 40% wszystkich
mieszkańców naszej gminy) wybrało metodę spisu za pomocą aplikacji internetowej na stronie spis.gov.pl, samodzielnie
lub odwiedzając jeden z punktów spisu
powszechnego otwieranych przez Gminne Biuro Spisowe, które mieściły się m.in.
w świetlicach samorządowych, szkołach.

Pracownicy Gminnego Biura Spisowego
pomagają mieszkańcom w dokonaniu spisu.

TAK MOŻNA SIĘ SPISAĆ
• wchodząc na stronę spis.gov.pl
• odwiedzając punkt spisowy w Urzędzie Gminy Masłów, gdzie pracownik Gminnego Biura Spisowego będzie służył pomocą w uzupełnieniu formularza spisowego
• u rachmistrza spisowego, który zadzwoni z numeru 22-828-88-88 lub odwiedzi Cię osobiście
• dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22-279-99-99
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Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej
Wakacje to kolejny etap prac przy budowie ścieżki rowerowej wiodącej przez przełom Lubrzanki do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i dalej do Świętej Katarzyny.
Prace przy drugim etapie ścieżki rowerowej wiodącej malowniczym przełomem Lubrzanki coraz bardziej zaawansowane.
W zakresie prac obejmujących ostatnie tygodnie są: końcowe prace brukarskie, montowanie krawężników i obrzeży oraz wzmacniane rowów płytami ażurowymi. Prowadzono również prace pod
budowę poboczy i ścieżki pod nawierzchnię bitumiczną. Powstało
też już część zjazdów na posesje. Przypominamy, że powstający
na terenie gminy Masłów odcinek ścieżki rowerowej ma długość
2,11 km i zostanie ukończony do końca października tego roku.
Zaś cała trasa rowerowa prowadząca od skrzyżowania w Mąchocicach Kapitulnych do Świętej Katarzyny ma zostać ukończona do
końca 2022 roku.
RED

Odcinek ma być gotowy do końca października tego roku.

Altana i krąg ogniskowy dla mieszkańców i turystów
Nowa infrastruktura turystyczna w gminie Masłów powstaje dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie
Wspólnie dla Tradycji. Mieszkańcom i turystom służyć będzie przebudowany krąg ogniskowy na Żeromszczyźnie
oraz nowa altana w Masłowie Pierwszym.
W lipcu do użytku oddany został przebudowany krąg ogniskowy w Ciekotach. Jego średnica to niemal siedem metrów, został wyłożony kamieniem, wokół niego usytuowane są siedziska
z nakładkami drewnianymi na podstawie betonowej. Wyposażony
został w palenisko oraz metalowe kije do pieczenia. W pobliżu
kręgu stanął drewniany stół z ławami i drewniany kosz na śmieci. Korzystać z kręgu mogą wszyscy chętni. Konieczne jest jednak
zgłoszenie tego zamiaru i rezerwacja terminu w recepcji Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Podczas oddawania Kuriera Masłowskiego do druku trwa
budowa altany rekreacyjnej, która powstaje w centrum Masłowa
Pierwszego tuż obok szkoły. Wyposażona zostanie w drewniany
stół z siedziskami. Przy altanie zamontowane będą reflektory solarne LED, co podkreśli innowacyjny charakter inwestycji i doda
uroku temu miejscu, a także pozwoli na oszczędność energii. W
godzinach pracy szkoły z altany będą mogli korzystać uczniowie
mający zajęcia na boisku.
Zadanie jest realizowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, dzięki funduszom, jakie pozyskało Stowarzyszenie

Wybrukowano już miejsce pod budowę altany.

Tak prezentuje się krąg ogniskowy na Żeromszczyźnie w Ciekotach.

Wspólnie dla Tradycji. Działanie było możliwe dzięki pożyczce,
którą na inwestycje udzielono z budżetu gminy. W Urzędzie Gminy Masłów Zofia Kowalczewska, prezes Stowarzyszenia i Aniela
Cedro, wiceprezes podpisały umowę z wójtem Tomaszem Lato
i skarbnikiem Małgorzatą Kumór na udzielenie pożyczki w kwocie
128 034 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Budowa altany rekreacyjnej w Masłowie oraz przebudowa kręgu ogniskowego w Ciekotach”.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 % całkowitej kwoty zadania
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę
Działania „Wokół Łysej Góry”. Projekt ma na celu udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. Co istotne po zakończeniu prac i rozliczeniu pieniędzy unijnych, pożyczka wróci do budżetu gminy.
RED
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24 naszych druhów zdało ważny egzamin!
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Masłów trwało trzy
tygodnie. Zajęcia odbywały się w Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych.

Strażacy ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Masłów wzięli udział w szkoleniu w Mąchocicach Kapitulnych.
Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach według Programu
Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych
Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego
PSP. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny przeprowadziła komisja
egzaminacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP.
Podczas kursu słuchacze zgłębili wiedzę o budowie i obsłudze sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia
osobistego ratowników. Poznali zagadnienia ceremoniału pożarni-

czego, środków łączności, procesu spalania, a także taktyki działań
gaśniczych i ratowniczych. Ponadto każdy z uczestników musiał
pozytywnie przejść test w komorze dymowej.
Zwieńczeniem kursu był egzamin teoretyczny i praktyczny,
do którego przystąpiło 24 druhów. Wszyscy powyższy egzamin
zaliczyli pozytywnie. Oznacza to, że są gotowi do rozpoczęcia
działalności ratowniczej podczas rzeczywistych pożarów i miejscowych zagrożeń.
RED

Aniela Cedro jednogłośnie wybrana sołtysem Dąbrowy
Wybrano sołtysa i radę sołecką w Dąbrowie. Jedyną
kandydatką na sołtysa była Aniela Cedro, dotychczasowa pani sołtys.
W budynku świetlicy samorządowej w Dąbrowie odbyło się
zebranie wiejskie, podczas którego wybrano sołtysa oraz radę sołecką. Na sołtysa ponownie i jednogłośnie wybrano Anielę Cedro,
która nie miała żadnego kontrkandydata.

Wójt Tomasz Lato tuż po głosowaniu pogratulował wyboru Anieli Cedro.

Sołtys i rada sołecka nowej kadencji.

Na funkcję członków Rady Sołeckiej zgłoszono pięć kandydatur. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów, zgodnie z którymi w skład rady
weszli: Andrzej Białek, Marta Gawrońska, Leszek Janyst, Bogdan
Otawski, oraz Józef Ziernik.
W zebraniu uczestniczyli wójt Tomasz Lato, Zbigniew Zagdański, sekretarz gminy, radni sołectwa Stanisław Doleziński
i Ryszard Filipowicz oraz mieszkańcy Dąbrowy. Zgodnie ze statutem sołectwa Dąbrowa kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej upływa wraz z końcem kadencji rady gminy, czyli jesienią
2023 roku.
AK
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Nagrodzono rolników prowadzących bezpieczne
gospodarstwa rolne w województwie świętokrzyskim
W amfiteatrze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach nagrodzono laureatów wojewódzkich Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

Do Ciekot zjechali rolnicy z całego województwa.

Gości wydarzenia w Ciekotach witał
gospodarz wójt Tomasz Lato. Wśród nich
byli m.in. wiceminister kultury, dziedzictwa
narodowego i sportu Anna Krupka, senator
Krzysztof Słoń, Aleksandra Hadzik, prezes
KRUS, Tadeusz Jakubowski, dyrektor kieleckiego oddziału KRUS.
Na scenie amfiteatru nagrodzono rolników z każdego powiatu województwa
świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce w regionie i tytuł Bezpiecznego Gospodarstwa
Rolnego zdobyli Dorota i Michał Zielińscy
z Iżykowic w gminie Działoszyce, którzy
gospodarują na 60 hektarach. Na 20 hektarach powierzchni rolnicy uprawiają kukurydzę, 40 hektarów pola obsiewają zbożami
ozimymi, głównie jęczmieniem i pszenicą.
Hodują też żywiec. Jednorazowo jest to
około 1,7 tys. sztuk trzody chlewnej.
Ten konkurs to jedno z wielu działań
organizowanych przez KRUS, w których
rolnicy oprócz zdobywania wielu cennych
i wartościowych nagród dowiadują się jak
ochronić swoje zdrowie i życie podczas
pracy – mówiła Aleksandra Hadzik, prezes KRUS. Jak zaznacza Beata Milewicz,
kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS Oddziału Regionalnego w Kielcach komisja
konkursowa oceniając gospodarstwa brała
pod uwagę nowe rozwiązania, tak by praca
rolników była jak najbardziej bezpieczna.
- Cieszę się, że KRUS zdecydował się
zorganizować finał właśnie w Ciekotach,
miejscu w którym swoje gospodarstwo prowadził Wincenty Żeromski, ojciec Stefana.
Jako samorządowcowi bliska jest mi idea
działań związanych z bezpieczeństwem
podczas pracy na roli – mówi wójt Tomasz

Wójt Tomasz Lato i dyrektor Wojciech Purtak z gośćmi wiceminister
kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Anną Krupką,
Aleksandrą Hadzik, prezesem KRUS, Tadeuszem Jakubowskim,
dyrektorem kieleckiego oddziału KRUS.

Orkiestra Gitarowa pod kierunkiem Andrzeja Wilkosa.

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty.

Lato. Podczas spotkania nie zabrakło akcentów związanych z prezentacją artystycznego
dorobku gminy Masłów.
W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, który również przygotował poczęstunek dla rolników. Na finał zagrała Orkiestra Gitarowa pod kierunkiem
zespołu Andrzej i Przyjaciele. Na zaproszenie Andrzeja Wilkosa na scenie mogli zagrać
chętni gitarzyści. Wśród nich nie zabrakło uczestników gitarowych zajęć prowadzonych
przez „Szklany Dom”.
WP
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Masłowski folk królował na scenie w Chmielniku

Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna

Gmina Masłów mocno zaznaczyła swoją obecność w czasie XXI
Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów
w Chmielniku. Dąbrowianki zdobyły pierwszą nagrodę w kategorii
zespołów śpiewaczych a capella.
XXI Powiatowy Przegląd Zespołów
Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku
okazał się być ważnym kulturalnym przystankiem dla zespołów działających w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach. W konkursie organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach
wystartowały trzy zespoły z gminy Masłów
wyłonione podczas wcześniejszych eliminacji: Brzezinianki, Ciekoty, Dąbrowianki.
Każdy z zespołów zaśpiewał dwa utwory.
Za przygotowanie zespołów odpowiadali
instruktorzy (w kolejności): Michał Kopeć,
Krzysztof Korban, Grzegorz Michta.
Podczas finału na chmielnickim Rynku panowała znakomita atmosfera. W przeglądzie wzięło udział ponad 400 osób
z całego powiatu kieleckiego. Konkursowe
zmagania trwały ponad pięć godzin. Oceniała je komisja w składzie: Beata Piotrowska-Wróbel, Stanisław Cygan, Grzegorz
Michta. W kategorii zespołów śpiewaczych
a capella pierwsze miejsce zajęły Dąbrowianki, które zaśpiewały „Świeci słonko,
świeci” oraz „A ten chłopcyna” i zostawiły w tyle ogromną konkurencję. Nagrodę
i symboliczny dyplom z ceramicznym
kafelkiem w imieniu zespołu odbierała jego
kierowniczka Aniela Cedro.
W Chmielniku zespołom towarzyszyli
wójt Tomasz Lato i Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom”. Konkursowe zmagania to nie jedyny
masłowski akcent. Z porywającym koncertem jako gość wieczoru zaprezentował się
Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna pod
kierunkiem instruktorów Doroty Stawiarskiej i Grzegorza Michty. Publiczność mogła
usłyszeć m.in. „Jaskółeczkę”, piosenkę którą
grupa nagrała w profesjonalnym studiu.
WP

Brzezinianki

Ciekoty

Dąbrowianki
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Obejrzyjcie „Śpiewy spod Radostowej”
Zachwycające plenery Żeromszczyzny w Ciekotach, zaskakujące opowieści o tradycji Gór Świętokrzyskich i porywające wykonania zespołów folklorystycznych z gminy Masłów. Taki jest koncert online „Śpiewy spod Radostowej”,
który powstał dzięki dofinansowaniu z programu EtnoPolska 2021.

W koncercie „Śpiewy spod Radostowej” udział
Pieśni i Tańca Żeromszczyzna. Za ich przygotowanie
wzięły zespoły działające w Centrum Edukacji
odpowiadali instruktorzy: Henryk Janus, Michał
Gdzie obejrzeć?
i Kultury: „Szklany Dom” w Ciekotach, w gmiKopeć, Krzysztof Korban, Wojciech MazurW pierwszym tygodniu od
nie Masłów: Barczanki, Brzezinianki, Chór
czak, Grzegorz Michta, Dorota Stawiarska,
Masłowianie, Czarcie Babki, Dąbrowianki,
Magdalena Wilczyńska, Rafał Żebrowski.
premiery koncert w serwisie You
Dolinianki, Domaszowianki, Grupa ArtyWszyscy zaprezentowali się w maTube wyświetlono ponad 1 500
styczna Golica, Kopcowianki, Lubrzanka,
lowniczych
plenerach Żeromszczyzny
razy! Znajdziecie go na kanale
Nowe Masłowianki, Osiedlowy Klub „Babiwokół
dworku
Stefana Żeromskiego w CieYT „Szklanego Domu”
niec”, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, Zespół
kotach. Koncert jest pierwszą taką produkcją
pokazującą ogromny potencjał kulturowy gminy
Masłów. Autorem koncepcji projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021, jest Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”, który odpowiada również za scenariusz
koncertu. Reżyserią zajął się Dominik K. Rakoczy, który pokierował
również ekipą RakoczyFilm realizującą nagrania. Całość projektu
koordynowała Marzena Biskupska odpowiadająca za pracę zespołów folklorystycznych w „Szklanym Domu”.
Uroczysta premiera połączona z pokazem koncertu odbyła
się w sali widowiskowej „Szklanego Domu”. Jak podkreślał wójt
Tomasz Lato, koncert jest doskonałą okazją do zaprezentowania
tego, w jakim momencie znajduje się bogata kultura gminy Masłów, bazująca na tradycji i pokoleniowości kół gospodyń wiejskich i zespołów folklorystycznych.
Koncert powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Narodowego
Centrum Kultury z programu „EtnoPolska 2021”, jakie pozyskało
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Na koncert zapraszają Żeromszczanki
WP
i prowadząca Aleksandra Bielecka.

Uczestnicy premiery pozowali do pamiątkowego zdjęcia przed ciekockim dworem.
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Nowy quest poprowadzi przez Żeromszczyznę
Już wkrótce mieszkańcy gminy Masłów i odwiedzający ją turyści będą mogli poznawać tajemnice Żeromszczyzny dzięki nowemu questowi, jaki powstanie w ramach współpracy z Regionalną Organizacją
Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Prace
nad nim rozpoczęły się na Ogólnopolskim Festiwalu
Questingu w Bałtowie, gdzie przez trzy dni promowano walory gminy Masłów.
W ramach projektu Questing jako nowoczesna metoda edukacji kulturalnej na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego powstanie nowy quest, który rozgrywać będzie się na
Żeromszczyźnie. Zagadki doprowadzą turystów do
skarbu ukrytego w sercu Ciekot.
Projekt realizuje Regionalna Organizacja
Co to jest questing?
Kinga Kruk informowała
Turystyczna Województwa Świętokrzyskieo atrakcjach turystycznych gminy.
Questing to forma grywalizacji,
go we współpracy z Fundacją Questingu
bezobsługowa, edukacyjna gra terei dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Do Bałtowa zjechali wielbiciele qunowa. Polega na przejściu nieoznakowaKultury, Dziedzictwa Narodowego
estingu
z całego kraju. Odbywały się sponym szlakiem turystycznym, który za pomocą
i Sportu. Porozumienie dotyczące gmitkania z inspirującymi gośćmi m.in. himarymów i licznych zagadek oprowadza turystę
ny Masłów podpisali: Marcin Piętak,
laistą Piotrem Pustelnikiem. - Otwieramy
po wyjątkowych, ale często zapomnianych
prezes ROT, Małgorzata Wilk-Grzywgminę
Masłów dla fanów questów. Chcemiejscach. Celem przygody jest odkrycie
na, dyrektor biura ROT oraz Wojciech
my zachęcić do spacerowania i poszukiwaukrytego skarbu, a tym samym poznanie
Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kulnia skarbu. Bardzo cenne były dla nas warszdziedzictwa miejsca, jego zapotury „Szklany Dom” w Ciekotach. Obok
taty z podstaw tworzenia questów, w których
mnianych legend, podań
gminy Masłów w projekcie biorą również
wzięliśmy udział. Prowadziła je Barbara Kazior,
i historii.
udział gminy: Bałtów, Bieliny, Brody.
która na polski grunt przeniosła questing – opowiada
dyrektor Wojciech Purtak. Quest oprowadzający po Ciekotach zostanie przygotowany wczesną jesienią.

Na gminnym stoisku: Agnieszka Borycka, kierownik Referatu
Promocji i Rozwoju Gminy oraz Agnieszka Pietrzyk i Marek Gozdek
ze „Szklanego Domu”.

Początkiem projektu był udział gminy Masłów w Ogólnopolskim Festiwalu Questingu, który przez trzy dni odbywał się na terenie Kompleksu Turystycznego JuraPark. Każdego dnia na stoisku
promocyjnym pracownicy Urzędu Gminy oraz Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” odpowiadali na pytania turystów oraz rozdawali materiały promocyjne m.in. mapy i przewodniki. Częstowano również przysmakami z Cukierni Bajaderka z Brzezinek oraz
piekarni Ernesta Nogi z Mąchocic Kapitulnych. W piątek w Bałtowie byli: Agnieszka Borycka, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy oraz Agnieszka Pietrzyk i Marek Gozdek ze „Szklanego
Domu”, w sobotę reprezentacja „Szklanego Domu”: dyrektor Wojciech Purtak, Marzena Biskupska, Kinga Kruk, w niedzielę: Anna
Karyś i Joanna Synak z Referatu Promocji i Rozwoju Gminy oraz
Joanna Kwiecień ze „Szklanego Domu”.

Świetna zabawa
na Dożynkach Gminnych!
Dożynkowy chleb wypieczony w piekarni
Ernesta Nogi otrzymali od starostów wójt
Tomasz Lato i Piotr Zegadło, przewodniczący
Rady Gminy Masłów.

Mszę świętą odprawili ks. dziekan Dariusz Sieradzy,
proboszcz parafii w Domaszowicach i ks. Zbigniew Kądziela,
proboszcz parafii w Brzezinikach.

Laureaci wyróżnień „Aktywny rolnik”.

Genowefa Jaros i Edward Mazur, laureaci wyróżnień
za płody rolne z wójtem Tomaszem Lato.

Zabawa była znakomita!

Ks. dziekan Dariusz Sieradzy poświęcił wieńce i kosze.

Starości dożynkowi: Marzena Perkowska i Tomasz Radek.

Laureaci nagród sportowych z posłem Mariuszem Goskiem,
wójtem Tomaszem Lato, wicewójt Moniką Dolezińską-Włodarczyk
i trenerem Januszem Domagałą.

Mieszkańcy gminy Masłów doskonale bawili się na Dożynkach Gminnych,
które odbyły się w amfiteatrze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach. Wręczono nagrody dla aktywnych rolników, za płody rolne, za
najsmaczniejszą potrawę żniwną oraz dla najlepszych sportowców. Do tanecznej zabawy porwała publiczność Kapela Jędrusie, która była gościem specjalnym wydarzenia.
Po pandemicznej przerwie do Ciekot wróciły w pełnej formie Dożynki
Gminne będące podziękowaniem za rolniczy trud. W amfiteatrze „Szklanego
Domu” wypełnionym do ostatniego miejsca działo się bardzo dużo. Wszystkich
gości przy dworze Stefana Żeromskiego witała kapela towarzysząca Zespołowi
Pieśni i Tańca Ciekoty z instruktorem Krzysztofem Korbanem. Tradycyjnie już
wieńce i kosze dożynkowe przyjechały do Ciekot na pięknie ustrojonych wozach. Zadbały o to sołectwa: Barcza, Mąchocice Kapitulne i Wola Kopcowa.
Korowód dożynkowy sprzed dworu poprowadziła kapela towarzysząca Zespołowi Pieśni i Tańca Żeromszczyzna z instruktorem Grzegorzem Michtą. Wieńce
i kosze nieśli przedstawiciele wszystkich sołectw ubrani w stroje ludowe. Tuż
za nimi szli druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Masłów z komendantem
Sylwestrem Dudzikiem.

Korowód zmierza do amfiteatru.

Za najlepsze danie żn
parzyjapę” przygoto

Chór Masłowianie

Świętowanie rozpoczęła msza święta. Tuż przed nią wójt Tomasz
Lato wraz z mieszkańcami Domaszowic: radnymi Bernardą Komorowską i Arturem Lisem oraz Krystyną Lewandowską pogratulowali ks.
Dariuszowi Sieradzemu, proboszczowi domaszowickiej parafii objęcia
stanowiska dziekana dekanatu masłowskiego. Modlitwę poprowadzili
wspólnie ks. dziekan i ks. Zbigniew Kądziela, proboszcz parafii w Brzezinkach. O oprawę mszy zadbał Chór Masłowianie, który w tym roku
obchodzi stulecie działalności.
Rolę dożynkowych gospodarzy pełnili starostowie. W tym roku
byli nimi Marzena Perkowska i Tomasz Radek. W części obrzędowej
przekazali chleb wójtowi Tomaszowi Lato i Piotrowi Zegadło, przewodniczącemu Rady Gminy. W swoim przemówieniu wójt zwracał
szczególną uwagę na rolę chleba w życiu każdego człowieka odnosząc
to do rolniczego trudu wkładanego każdego dnia w pracę na roli oraz
tradycji związanej z przywiązaniem do ziemi i dziedziczeniem gospodarstw z pokolenia na pokolenie.
Ważnym momentem w czasie wydarzenia było wręczenie specjalnych wyróżnień. Tradycyjnie już przyznano tytułu „Aktywny rolnik” dla zaangażowanych w pracę na roli mieszkańców gminy Masłów. W tym roku otrzymali je: Bogdan Białek z Domaszowic, Jerzy
Biskupski z Dąbrowy, Piotr Bocheniec z Brzezinek, Zbigniew Durlik
z Ciekot, Wojciech Drzewicz z Mąchocic-Scholasterii, Jadwiga Jaros z Masłowa Drugiego, Czesław Machul z Masłowa Pierwszego,
Seweryn Osuch z Barczy, Marzena Perkowska z Doliny Marczakowej, Łukasz Radek z Mąchocic Kapitulnych. Wszyscy aktywni rolnicy
przekazali płody rolne, które trafiły na wystawę. Ponadto wyróżnienia
za przekazane płody rolne otrzymali: Maria Bandrowska z Masłowa
Pierwszego, Marianna Dziwoń z Woli Kopcowej, Genowefa Jaros oraz
Jan i Maria Jarosowie z Brzezinek, Zbigniew Kołda z Woli Kopcowej,
Marzena i Mirosław Kozubkowie z Woli Kopcowej, Edward Mazur
z Woli Kopcowej, Jacek Rzędowski z Woli Kopcowej.

Nowe Masłowianki

Barczanki

Brzezinianki

Marzena Perkowska

mieszka w Dolinie Marczakowej, gdzie wraz z mężem Wiesławem prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 5,36 ha. Mają dwie
dorosłe córki: Małgorzatę i Julię. W gospodarce stawia
na różnorodność. To zarówno hodowla bydła mlecznego i mięsnego, ale również działalność związana z uprawą
roślin (pszenżyto, pszenica, owies, ziemniaki) nacechowana na wyżywienie bydła. Gospodarstwo przejęła po rodzicach dbając tym samym
o podtrzymanie rolniczej tradycji. Za najważniejsze w prowadzeniu
gospodarstwa uważa dyspozycyjność, obowiązkowość i przede wszystkim serce. Przez lata działała w zespole ludowym Dolinianki.

Barcza

Brzezinki

Ciekoty

Przedstawiciele każdego z sołectw otrzymali nagrody za wieńce i kosze.

Dąbrowa

Dolina Marczakowa

Domaszowice

Dąbrowianki

niwne jurorzy uznali „Czarcią
owaną przez Czarcie Babki.
Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

Nowe Masłowianki za swoją parzybrodę zdobyły
trzecie miejsce w kulinarnych zmaganiach.

Kopcowianki

Rozdano również nagrody dla sportowców z gminy Masłów, którzy w 2020 roku byli medalistami mistrzostw Polski,
Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. W tym
gronie znaleźli się: Andrzej Janowski, zawodnik Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce, zdobywca srebrnego medalu Mistrzostw Polski w bocci i tytuł wicemistrza Polski w sezonie 2020;
Kacper Kułak, zawodnik Klubu Bokserskiego Skalnik, zdobywca
III miejsca w czasie Mistrzostw Polski Młodzików, Młodziczek
i Juniorek w Boksie w Sokółce; Jakub Kundera, zawodnik KS Vive
Kielce, zdobywca trzeciego miejsca Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych z drużyną Klubu Sportowego Vive Kielce oraz pierwszego miejsca rozgrywek wojewódzkich z tą samą drużyną.
To nie koniec nagród. W czasie dożynek poszczególne
sołectwa wzięły udział w kulinarnym konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Żniwną. O tytuł rywalizowało 11 potraw, które posiadają związek z regionem i są wyrobami wytworzonymi
z wykorzystaniem w znacznej części surowców występujących
na terenie gminy Masłów ze szczególnym uwzględnieniem tematu konkursu, jakim są potrawy żniwne, krzepiące do pracy lub
dające odpoczynek po pracy. Wszystkie potrawy oceniało jury
w składzie: Dariusz Baradziej, szef kuchni Hotelu Przedwiośnie
z Mąchocic Kapitulnych, Małgorzata Szewczyk, właścicielka
Pensjonatu Margaretka Świętokrzyska z Brzezinek, Rafał Iwan,
właściciel Pizzerii Małomiasteczkowa z Masłowa. Za najlepsze
danie żniwne jurorzy uznali „Czarcią parzyjapę” przygotowaną
przez Czarcie Babki, drugie miejsce przypadło Kopcowiankom
za prazoki, a trzecie Nowym Masłowiankom za parzybrodę. Potrawy pozostałych zespołów zostały wyróżnione. Do laureatów
trafiły vouchery, a dla wyróżnionych pojemniki na ciasto.

Tomasz Radek

Żywiołowy koncert zagrała Kapela Jędrusie.

Kopcowianki za swoje prazoki zajęły drugie
miejsce w konkursie kulinarnym.

Masłów Drugi

Masłów Pierwszy

Mąchocice Kapitulne

Mąchocice-Scholasteria

mieszka w Masłowie Drugim,
gdzie wraz z żoną Sylwią
prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni niemal 6 ha. Wychowują dwóch synów Filipa i Adriana. Gospodarka nacechowana jest na uprawę roślin:
pszenżyto, pszenica, owies, ziemniaki. Wyróżnia
ją ekologiczny charakter i wysoka jakość uprawianych produktów. Gospodarstwo Radków to
rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na
pokolenia. Rolnikiem był dziadek Władysław
i ojciec Andrzej. Jak przyznaje przepisem na
dobre gospodarstwo jest odpowiednia uprawa,
która gwarantuje oczekiwany plon.

Wiśniówka

Wola Kopcowa

Renata Janik, wicemarszałek
województwa świętokrzyskiego

Grupa Artystyczna Golica

Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna

Anna Krupka, poseł RP,
wiceminister kultury,
dziedzictwa narodowego i sportu
Kapela Ciekoty zagrała na finał zabawy na dechach.

Kapela Spod Radostowej roztańczyła
dożynkową publiczność.

Bardzo dużo działo się na scenie. Dożynki
poprowadziła Aleksandra Gronek-Piotrowska,
lubiana prezenterka znana z anteny TVP3 Kielce.
Przed publicznością wystąpiły zespoły działające w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w kolejności: Barczanki, Dąbrowianki, Zespół
Pieśni i Tańca Żeromszczyzna, Brzezinianki, Masłowianki Nowe, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty,
Lubrzanka, Kopcowianki, Grupa Artystyczna
Golica. Gwiazdą wieczoru była folkowa grupa
Jędrusie, która porwała do tańca i wspólnego
śpiewania. Tak też zostało do końca wieczoru.
Zabawę na dechach poprowadziły: Kapela Spod
Radostowej i Kapela Ciekoty.
Publiczność mogła skorzystać z wielu atrakcji. Kolejki ustawiały się do strefy potraw regionalnych, strefy zabaw dla dzieci, strefy cateringowej. Wielkim powodzeniem cieszyło się stoisko
firmy Zibis z urządzeniami Makity, gdzie trwały
ciekawe prezentacje maszyn i stoisko Piotra Bocheńca, na którym uczestnicy dożynek chętnie
kupowali kwiaty.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja
Gminy Masłów i Centrum Medycznego Zdrowie
związana ze szczepieniami przeciw COVID-19.
Zaszczepić można było się bez wcześniejszych

Strażacy z jednostek OSP z terenu
gminy Masłów
szli w dożynkowym korowodzie
oraz pomagali
przy organizacji parkingów
i przygotowaniu
wydarzenia.

zapisów. Na pierwszych 60 zaszczepionych czekały prezenty –
pulsoksymetry. Z punktu szczepień skorzystało 20 osób. Podobne
zainteresowanie wzbudziła szansa spisania się w Narodowym
Spisie Ludności, gdzie obowiązku spisowego dokonało 87 osób.
Nad wszystkim czuwali pracownicy Urzędu Gminy Masłów.
Z mieszkańcami gminy Masłów świętowali również parlamentarzyści i samorządowcy. Wśród gości byli: poseł Anna Krupka, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, senator
Krzysztof Słoń, poseł Agata Wojtyszek, poseł Mariusz Gosek, Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Mirosław
Gębski, starosta kielecki. Okolicznościowy list do uczestników dożynek wystosował poseł i minister Michał Cieślak, który odczytała
Agnieszka Pisarczyk.
Za organizację wydarzenia odpowiadało Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” z dyrektorem Wojciechem Purtakiem oraz koordynatorką dożynek Marzeną Biskupską.
WP

Lubrzanka

Wystawa płodów rolnych robiła duże wrażenie.

Amfiteatr był wypełniony mieszkańcami gminy i gośćmi.

Agata Wojtyszek,
poseł RP

Krzysztof Słoń,
senator RP

Mariusz Gosek,
poseł RP

Mirosław Gębski,
starosta kielecki
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Kustosz honorowa ciekockiego dworku
z ważną nagrodą
Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworku Stefana Żeromskiego odebrała Nagrodę Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego w kategorii twórca dzieła lub wydarzenia. Uroczystość odbyła się w Chmielniku w ramach
XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów.
Statuetkę Gloria oraz pamiątkowy dyplom wręczyli laureatce starosta Mirosław
Gębski i senator Jacek Włosowicz. Gratulacje z wielkim bukietem róż składał wójt
Tomasz Lato i dyrektor Wojciech Purtak.
Panią kustosz nagrodzono za książkę „Mojej duszy cząstka. O Ciekotach i Stefanie
Żeromskim”, która została wydana z okazji
95. rocznicy śmierci pisarza.
Wręczenie prestiżowej statuetki Gloria odbyło się na Rynku w Chmielniku, co
dla laureatki miało szczególne, sentymentalne znaczenie. To właśnie tu w jednej
z kamienic w centrum miasta urodziła się
i mieszkała z rodzicami w pierwszych latach swojego życia. – Do Chmielnika wra-

całam wielokrotnie na wakacje. To miejsce
jest mi szczególnie bliskie – mówiła obierając nagrodę. Autorka szczególne podziękowania kierowała w stronę wójta Tomasza
Lato.
- Kazimiera Zapałowa swoją pracą
i zaangażowaniem zasłużyła na najwyższe i najważniejsze wyróżnienia. Nagroda
starosty kieleckiego pokazuje jak ważną
rolę pełni pani kustosz w naszej kulturze.
Nieustanna pamięć i ciągłe odkrywanie Stefana Żeromskiego na nowo to jej zasługa,
o czym świadczy wydana w czerwcu nowa
książka „Opowieści z ciekockiego dworku
Żeromskich” – mówi wójt Tomasz Lato.
WP

Kazimiera Zapałowa tuż po odbiorze
statuetki Gloria dłuta rzeźbiarza Sławomira Micka, autora ciekockiej ławeczki
Żeromskich.

Dąbrowianki w gronie laureatów
45. Buskich Spotkań z Folklorem
Dąbrowianki zajęły trzecie miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych w 45. Buskich Spotkaniach z Folklorem, których koncert finałowy odbył się przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach.
Poznaliśmy laureatów 45. Buskich Spotkań z Folklorem, do
których eliminacje odbywały się w całym powiecie kieleckim m.in.
w amfiteatrze w Ciekotach. W gronie najlepszych zespołów z całego województwie znalazły się dwa z gminy Masłów. W koncercie
w muszli parkowej w Busku-Zdroju zaprezentowały się Dąbrowianki i zespół śpiewaczy Ciekoty.
Ostatecznie decyzją jurorów do koncertu laureatów przed
WDK w Kielcach zostały zaproszone Dąbrowianki. Panie zaprezentowały dwa konkursowe utwory „Świeci słonko, świeci” oraz
„A ten chłopcyna”. Rada Artystyczna zdecydowała, że w kategorii zespołów śpiewaczych trzecie miejsce zdobyły Dąbrowianki,

Nagrodzone Dąbrowianki z wicewójt Moniką Dolezińską-Włodarczyk
i Marią Wiśniewską, dyrektorem Buskiego Samorządowego
Centrum Kultury.

Ciekoty zdobyły wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych.

a wyróżnienie zespół Ciekoty. Dąbrowianki zostały również uhonorowane Nagrodą Urzędu Gminy w Masłowie, którą wręczyła wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. Nasze artystki z Dąbrowy
odbierały gratulacje na scenie m.in. od Renaty Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Nagrodzone zespoły działają
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Instruktorem Dąbrowianek jest Grzegorz Michta, a Ciekot Krzysztof Korban.
WP
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Barbara Krafftówna pod urokiem ciekockiego dworku
Legendarna aktorka Barbara Krafftówna gościła w dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Artystka była pod wrażeniem nie tylko samego muzeum pisarza, ale również całej Żeromszczyzny.
Barbara Krafftówna to już legenda polskiej sceny, aktorka filmowa, teatralna i kabaretowa, która w Kabarecie Starszych Panów wyśpiewała m.in. „W czasie deszczu dzieci
się nudzą” i „Przeklnę Cię”, to dla niej Agnieszka Osiecka napisała „Sztuczny miód”,
a w „Czterech pancernych i psie” zagrała uwielbianą przez widzów Honoratę.
W swoim teatralnym CV ma mnóstwo ról. Jedną z ostatnich jest ta w spektaklu
„Starsza pani musi zginąć” grana na deskach warszawskiego Och Teatru. Aktorka
jest również laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. To też było powodem odwiedzin artystki w Ciekotach.
Barbara Krafftówna odwiedziła Ciekoty wraz z Danutą Hanną Jakubowską, dyrektorem promocji programu Mistrz Mowy Polskiej. Aktorka już
od pierwszych minut pobytu na Żeromszczyźnie była pod wielkim
wrażeniem. Bardzo spodobały się jej książki latające pod dachem
Barbara
„Szklanego Domu” i kolorowa aleja pachnących róż prowadząca
Krafftówna z Danutą
do dworku. Po Żeromszczyźnie i dworku artystkę oprowadzali
Jakubowską, z wójtem
wójt Tomasz Lato i dyrektor Wojciech Purtak. Aktorka dopytyTomaszem Lato
i dyrektorem Wojciewała o szczegóły m.in. związane z eksponatami i ich pochodzechem Purtakiem.
niem, ale też o zainteresowania młodego Stefana Żeromskiego
i jego matki.

Radiowe odkrywanie gminy
Wakacje na Żeromszczyźnie rozpoczęto od plenerowego studia Radio Rekord 106,2 FM, które nadawało sprzed
dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach promując naszą gminę.
Turyści i mieszkańcy gminy odwiedzający Ciekoty mogli
sprawdzić, jak wygląda praca w radiu na żywo. Przed dworkiem
stanęło plenerowe studio, w którym przez kilka godzin opowiadano nie tylko o wakacyjnych atutach gminy.
Gośćmi redaktora Emila Karpińskiego byli wójt Tomasz Lato,
Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”, Agnieszka Borycka, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy z UG Masłów,
którzy zapraszali na aktywny wypoczynek w gminie Masłów m.in.
na szlakach, w Lesie Wolskim i Żeromszczyźnie. O smakach gminy opowiadali przedsiębiorcy, laureaci Nagrody Gospodarczej
Gminy Masłów: Ernest Noga, Rafał Iwan, nominowana do nagrody Aleksandra Bazak oraz Czarcie Babki. Artystycznym akcentem
były odwiedziny reprezentacji zespołów Brzezinianki i Lubrzanka.
Audycję można było usłyszeć na radiowych falach w regionie świętokrzyskim i małopolskim. Każde radiowe wejście w wersji wideo
trafiło również do internetu.

Radiowe studio stanęło przed ciekockim dworkiem.

Gośćmi byli przedsiębiorcy, laureaci Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów:
Ernest Noga, Rafał Iwan, nominowana do nagrody Aleksandra Bazak.

Słuchacze Radia Rekord mogli posłuchać piosenki
„Gaiczek zielony” Brzezinianek.

23

Kurier Masłowski

Czarcie Obłoki podbiły podniebienia jurorów
Czarcie Babki z Masłowa zajęły trzecie miejsce w Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Finał odbył się w Mniowie.
Konkurs kulinarny to już tradycja Starostwa Powiatowego
w Kielcach. W każdym roku do innej gminy zjeżdżają gospodynie
i gospodarze z różnych stron, by rywalizować na stworzone przez
siebie dania. Na boisku przy szkole w Mniowie spotkało się ponad
30 kół gospodyń wiejskich, które za swój cel obrało sobie zaskoczenie i urzeczenie podniebień jurorów daniami przygotowanymi
na bazie warzyw.
Gminę Masłów reprezentowały dwa zespoły. Brzezinianki
wystartowały w konkursie z papryczkami faszerowanymi kaszą
bulgur i warzywami w otoczce ziołowej. Czarcie Babki serwowały
„Czarcie Obłoki” czyli placki z cukinii z sosem na bazie jogurtu,
świeżego ogórka, czosnku i koperku. Konkurencja była ogromna,
a jury m.in. ze starostą Mirosławem Gębskim miało trudny wybór.
Ostatecznie danie z Masłowa znalazło się w trójce najsmaczniejszych. Trzecie miejsce zajęły Czarcie Babki.
	 - Cieszymy się, że nasze „Czarcie Obłoki” zasmakowały jurorom. Postawiłyśmy na sezonowość i świeżość produktów bazując
Czarcie Babki zajęły trzecie miejsce zostawiając w tyle
blisko 30 innych potraw.

Brzezinianki wystartowały w konkursie z papryczkami faszerowanymi
kaszą bulgur i warzywami w otoczce ziołowej.

na połączeniu tradycji i nowoczesnym podejściu do kuchni roślinnej – mówi Aneta Kułak. To już kolejny kulinarny sukces gospodyń z Masłowa. Jesienią minionego roku ich „Sakiewka na czarcią
nutę” wygrała w XV Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym
w Tokarni pokonując kilkadziesiąt dań z województwa.
Zarówno Brzezinianki jak i Czarcie Babki na swoich stoiskach serwowały nie tylko konkursowe dania. Królowały również:
pieczone mięsa, swojskie wędliny, jagodniki z jagód zbieranych
w masłowskich lasach czy wiele rodzajów ciast. Powodzeniem cieszyły się również nalewki.
Naszym zespołom towarzyszył wójt Tomasz Lato oraz ekipa
„Szklanego Domu” z dyrektorem Wojciechem Purtakiem i Marzeną Biskupską. - Jesteśmy dumni z naszych gospodyń, które reprezentowały gminę Masłów zaskakującymi daniami jarskimi, ale też
pięknymi uśmiechami, które przyciągały na ich stoiska wielu gości
– mówi wójt.
WP

Matematyczni SuperMocni w Masłowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Masłowie po raz czwarty uczestniczyli w Projekcie
mPotęgi „Matematyczni Supermocni”.
Jest to ogólnopolska inicjatywa Fundacji mBanku, która ma
na celu popularyzację nauk matematycznych i doskonalenie kompetencji matematycznych uczestników. Uczniowie czwarty raz
z  rzędu otrzymali dofinansowanie umożliwiające realizację cyklu
zajęć rozwijających. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej udało się zrealizować zaplanowane zadania. Miały one atrakcyjną formę gier, warsztatów czy zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi, np. zajęcia kulinarne. Najbardziej aktywni i zaangażowani
uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez organizatora –
Fundację mBanku.

Szkoła dofinansowanie do projektu
otrzymała czwarty raz z rzędu.
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Lubrzanka zaprezentowała swoją wersję
„Balladyny”
„Balladyna” na motywach Juliusza Słowackiego to kolejna premiera Koła Gospodyń Wiejskich Lubrzanka, które kontynuuje swoją pracę artystyczną również jako grupa teatralna. Po udanym aktorskim debiucie w „Dziadach cz. II”
Lubrzanka wzięła na warsztat również romantyczne dzieło.
Premiera odbyła się na scenie „Szklanego Domu”. Jak podkreśla Zofia Kowalczewska, kierowniczka Lubrzanki prace nad „Balladyną” rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem pandemii, a jej
premiera planowana była na wiosnę 2020 r. Ze względu na brak
możliwości wystawienia sztuki, ale też ograniczenia wynikające
z zawieszenia prób publiczna prezentacja nowej inscenizacji była
oddalona w czasie. Wreszcie doszło do premiery w Noc Świętojańską. Widzów witał Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
Grupa zabrała publiczność zgromadzoną w „Szklanym
Domu” w podróż do romantycznego świata Balladyny, Aliny i Kirkora. Pomogły w tym oczywiście stroje, ale też
Obsada „Balladyny”
dystans aktorów. Za oprawę muzyczną spektaklu
Na scenie pojawiła się LubrzanPowtórnie „Balladynę”
odpowiadał ceniony akordeonista Krzysztof
ka w składzie: Wiesława Stelmaszczyk
będzie można zobaczyć
Korban, instruktor CEiK „Szklany Dom”. Jego
– Balladyna, Ewa Bujak – Alina, Jarosław Staw „Szklanym Domu” jesienią.
muzyczna interpretacja poszczególnych
chura – Kirkor, Zofia Kowalczewska – Goplana,
scen nadała całości rytmu i tajemniczości.
Aniela Krogulec – Skierka, Irena Dziewięcka – ChoWidownia nagrodziła artystów owały w nurt Lubrzanki z okolicy
chlik, Amelia Kmieć, Kornelia Wiktor – Jaskółki, Ancjami, a ci odwdzięczyli się zaproszemostku na Żeromszczyźnie.
drzej Kupis – Pustelnik, Zbigniew Bujak – Sługa, Staniniem na wspólne puszczanie wianków
Wśród gości wydarzenia
sława Gil – Wdowa, Alicja Stachura – garderobiana,
w związku oczywiście z Nocą Świętojańbyli wójt Tomasz Lato, RyMarta Dulęba, Wioletta Domagała - sufler. W roli
ską. Uczestnikom spotkania nie przeszkoszard Szymczuch, wiceprzeGrabca wystąpił Michał Kopeć, który odpowiadał
dziło załamanie pogody i kropiący z nieba
wodniczący Rady Gminy oraz
za całość spektaklu. Gościnnie wystąpiła Olideszcz. Wiele pań przyszło na premierę
radna Bernarda Komorowska.
wia, uczennica Szkoły Muzycznej w Buw wiankach, które później z ochotą puszczaWP
sku Zdroju, która współpracuje
ze „Szklanym Domem”.

Po spektaklu puszczano wianki
na Lubrzance.

Zgodnie z tradycją Nocy Świętojańskiej wiele pań
przyszło na spektakl w wiankach.

Aktorów nagrodzono ogromnymi brawami.
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Trzy dni z mistrzami pełne śpiewu, tańca i teatru
Warsztaty Musicalowe to szansa dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swój talent wokalny, aktorski i taneczny.
Była to pierwsza taka inicjatywa, ale też szansa na obcowanie z mistrzami gatunku w Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach.
Organizatorem wydarzenia było Studio Piosenki Metro
Kielce i Bieliny prowadzone rzez Katarzynę i Piotra Goworków, mieszkańców gminy Masłów, którzy odpowiadali za
warsztatową klasę wokalną. Warsztaty teatralne prowadziła
aktorka Małgorzata Lewińska, która była w pierwszym składzie kultowego musicalu „Metro”. Popularność przyniosła
jej rola Laury Kościenieckiej, ukochanej Cezarego Baryki
w ekranizacji „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Jak
przyznaje bardzo ucieszyła się na powrót do Ciekot, gdzie była 21 lat temu w czasie wycieczki
Małgorzata
z grupą filmową realizującą w regionie święLewińska w rozmowie
tokrzyskim zdjęcia do „Przedwiośnia”.
z Radiem Kielce
Nad tańcem w czasie warsztatów czuwspominała pracę nad
wał Łukasz Trautsolt, tancerz Teatru Studio
„Przedwiośniem”.
Buffo, występujący we wszystkich teatralnych
produkcjach. W słynnej superprodukcji towarzyszy na scenie Nataszy Urbańskiej.

W kilkunastoosobowej grupie uczestników z różnych stron regionu nie zabrakło również utalentowanych wokalistek z terenu gminy Masłów. Nad
swoim talentem pracują m.in. Gabriela Durlik, solistka Zespołu Pieśni
i Tańca Żeromszczyzna, Michalina
Cedro, utalentowana skrzypaczka,
wokalistka zespołu MY 5 i Wiktoria
Kmieć, wokalistka ze Studia Wokalnego Szklanego Domu.
WP

Śpiewano z Piotrem Goworkiem.

Do tańca zaprosił Łukasz Trautsolt towarzyszący na co dzień
Nataszy Urbańskiej.

Kopalnia Wiśniówka na
rzecz naszego środowiska
Eurovia Kruszywa S.A. – Kopalnia Wiśniówka włączyła
się w działania przyczyniających się do poprawy stanu
środowiska w naszym regionie. Firma zaangażowała
się w proces przeprowadzania selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Masłów.
To działanie, które znacznie usprawnia przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw na terenie naszej gminy.
Firma Eurovia Kruszywa S.A. – Kopalnia Wiśniówka w lipcu dokonywała ważenia samochodów odbierających odpady. Jak wygląda ten proces? Samochody odbierające odpady ważone są przed
zbiórką odpadów, a następnie z zebranymi odpadami. Takie działania pozwalają określić, ile odpadów zostało zebranych. Warto
pamiętać, że ważone są wszystkie odpady - zmieszane, bioodpady, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, popiół oraz odpady
odbierane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Dąbrowie. - Dziękuję firmie Eurovia Kruszywa S.A. – Kopalnia
Wiśniówka za podjęcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska w naszej gminie. Dzięki współpracy z Kopalnią Wiśniówka
możemy na terenie gminy ważyć samochody i stwierdzić ilość zabieranych odpadów – podkreśla wójt Tomasz Lato.
red
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Spędzili wakacje w Pieninach
dzięki gminnemu dofinansowaniu

Dzieci z terenu gminy Masłów wyjechały na letni wypoczynek profilaktyczny,
który został sfinansowany
dzięki działalności Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Narkomanii.

Nie zabrakło również wodnego relaksu.

W programie kolonii nie zabrakło atrakcyjnych wycieczek.

W dziesięciodniowym wypoczynku w Pieninach w miejscowości Kacwin wzięło dział 42 dzieci
z gminy Masłów. Każdego dnia czekały na nich zajęcia profilaktyczne
pod hasłem „Veto wobec przemocy,
alkoholu i narkotyków”. Uczestnicy
programu mogli uzyskać certyfikat
„Młodzieżowego lidera profilaktyki”.
W programie kolonii był też szereg wycieczek pieszych i autokarowych, jak zwiedzanie zapory wodnej
w Niedzicy i ruin zamku w Czorsztynie, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zajęcia sportowo – rekreacyjne m.in. zawody sportowe, spotkanie
z aktorami młodzieżowego filmu na
koronie zapory, widowisko światło
-dźwięk, pokazy sztucznych ogni, plażowanie nad jeziorem Czorsztyńskim
u stóp zamku Dunajec.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwała wykwalifikowana kadra
wychowawców. Na ten cel z budżetu gminy zostało przeznaczone
45 000 zł. Zadanie zrealizowano z dotacji w ramach pożytku publicznego.
Wyjazd został zorganizowany przy
współpracy Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
RED

Program Profilaktyczny ma na celu promowanie zdrowego trybu życia, a także wzmocnienie poczucia własnej
wartości, rozpoznania i radzenia sobie z negatywnymi
emocjami oraz kształtowania umiejętności skutecznego
Dzieci mogły poznać zaskakujące miejsca.

porozumiewania się bez przemocy.
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Wakacyjnie w „Promyczku”.
Byli nawet w jaskini! Dla dzieci korzysta-

Pamiątkowe zdjęcie przed
nowym wozem.

Przed wejściem do jaskini każdy musiał
założyć kask.

Przygotowanie gofrów okazało się strzałem w 10-tkę.

jących z Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” przygotowano wiele
wakacyjnych atrakcji.
Były wycieczki do kina i do rezerwatu przyrody Kadzielnia, gdzie wszyscy mogli
zwiedzić jaskinię! Wiele ciekawych informacji
dzieciaki uzyskały dzięki spotkaniom z Panem
Pytalskim i przedstawicielami policji na temat
bezpiecznego spędzania wakacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne
podczas, których najmłodsi przygotowywali
gofry z ulubionymi dodatkami. Był też czas na
plażowanie na terenie strzeżonego kąpieliska
nad zalewem w Cedzynie.
Wielką atrakcją okazały się odwiedziny w
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Kopcowej. Dzieci miały okazję obejrzeć siedzibę druhów oraz wóz strażacki wraz z całym
sprzętem, przymierzyć hełmy i zasiąść w kabinie auta. Druhowie oprowadzili gości po remizie, opowiedzieli o swojej służbie i podejmowanych działaniach ratowniczo–gaśniczych. Mali
goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali
opowieści, mieli wiele pytań, na które strażacy
odpowiadali cierpliwie i wyczerpująco.
RED

Nie zabrakło lubianego przez dzieci pokazu.

Każdy mógł wejść do policyjnego auta.
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Świetlicowa akcja wakacyjna
z ciekawymi wycieczkami
Wakacyjna akcja w świetlicach prowadzonych przez Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” obejmowała zarówno zajęcia stacjonarne jak i ciekawe wycieczki.

W świetlicach w Barczy, Ciekotach, Dąbrowie,
Dolinie Marczakowej odbywały się zajęcia podróżnicze, czytelnicze, kulinarne, plastyczne. Nie zabrakło
malowania kredą czy gier i zabaw plenerowych. Wielkim powodzeniem cieszyły się wycieczki do ciekawych
miejsc znajdujących się w województwie świętokrzyskim. Pierwszym punktem była wyprawa do Bodzenty-

Pozdrowienia z Podzamcza Chęcińskiego.

W Starachowicach dzieci
robiły własne dino-tropy.

na. Tam w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dzieciaki
wzięły udział w ciekawych przyrodniczych warsztatach. Była też zabawa na placu i spacer wokół ruin bodzentyńskiego zamku. Kolejnym
wycieczkowym przystankiem była wyprawa do Muzeum Techniki
i Przyrody w Starachowicach. Tam wszyscy wzięli udział w warsztatach poświęconych dinozaurom. Każde z dzieci wykonało własny
odlew gipsowy własnego dino-tropu.
Trzecim wycieczkowym celem było zwiedzanie interaktywnej
wystawy w Centrum Leonarda Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim
oraz królewskiego zamku w Chęcinach. Był czas na zaskakujące doświadczenia i eksperymenty, ale również poznawanie królewskich
tajemnic na zamku, w którym skarb ukryła sama królowa Bona.
WP

Nie zabrakło edukacyjnych atrakcji.

Zwiedzanie zamku w Chęcinach było nie lada wyzwaniem.
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Zuchy z naszej gminy
świetnie bawiły się na półkoloniach
25 uczniów ze szkół w Masłowie i Brzezinkach uczestniczyło w półkolonii zuchowej zorganizowanej przez Hufiec ZHP Kielce – Powiat. Zuchy uczestniczyły
w wielu aktywnych zajęciach i wycieczkach do Ciekot i Huty Szklanej.
W ramach zajęć dzieciaki wzięły udział
w zajęciach integracyjnych, plastycznych
i sportowych organizowanych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Masłowie
dzięki uprzejmości dyrekcji: Marcina Gawrona i Renaty Zapały. Była również wycieczka
do Ciekot, gdzie na zuchów czekało ognisko
i strefa relaksu. W ostatnim dniu półkolonii
dzieciaki odwiedziły Osadę Średniowieczną
w Hucie Szklanej i uczyły się garncarstwa. Finał półkolonii odbył się w sali gimnastycznej
masłowskiej szkoły.
Wójt Tomasz Lato podziękował organizatorom i opiekunom za zorganizowanie
półkolonii skierowanych do zuchów, a dzieciakom wręczył pamiątkowe dyplomy. Za
przygotowanie akcji odpowiadały: dh Kamila Zając, drużynowa 52 GZ z Masłowa przy
wsparciu Ewy Kundery, Joanny
Krawczyk i phm. Olgi Zawodnik-Purtak,
komendantki
Hufca ZHP Kielce-Powiat.
Organizatorem zajęć był Hufiec ZHP Kielce - Powiat z 52 Gromadą Zuchową z Masłowa,
która działa w ramach
projektu „Kolorowe podwórka” Chorągwi Kieleckiej ZHP. Półkolonie odbyły
się przy wsparciu Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030,
a także gminy Masłów i Hufca ZHP Kielce
Powiat.

Wycieczka do Osady Średniowiecznej
przyniosła mnóstwo wrażeń.

Na dzieci czekało wiele gier i zabaw.

Uroczyste zakończenie półkolonii. Dyplomy uczestnikom
wręczył wójt Tomasz Lato.
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Młode talenty z naszej gminy zaprezentowały się
na wakacyjnym festynie!
To było bardzo udane rodzinne popołudnie w plenerze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach,
a dobrej zabawy nie przerwał nawet deszcz. Na scenie zaprezentowały się artystyczne i sportowe talenty z gminy
Masłów, a przed dworkiem Stefana Żeromskiego powstała wielka strefa aktywności.
Piknik rodzinny „Start wakacje!” przyciągnął do Ciekot mnóstwo osób. Dzieci królowały na scenie, ale też w plenerze. - To
bardzo dobra okazja do pokazania potencjału dzieci i młodzieży
z terenu gminy, które doskonalą swoje artystyczne i sportowe talenty podczas zajęć prowadzonych dzięki wsparciu samorządu gminy
Masłów. To nie tylko zajęcia artystyczne w „Szklanym Domu”, ale
też treningi sportowe – mówi wójt Tomasz Lato.
Na scenie amfiteatru zaprezentowały się: Gabriela Durlik,
Zosia Jaros, Wiktoria Kmieć ze Studia Piosenki „Szklanego Domu”
prowadzonego przez trenerkę Karolinę Zapałę, gitarzyści uczący
się z Andrzejem Wilkosem z zespołu Andrzej i Przyjaciele, Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kierunkiem Wojciecha Stojka (w zastępstwie Arkadiusza Kasperka), grupa taneczna Szklana Ekipa prowadzona przez trenerkę Małgorzatę Łazowską.
Do dołączenia do sportowych drużyn zachęcali zawodnicy:
SPR „Szóstka” Masłów z trenerem Mariuszem Wiktorowskim, MSS
Masłów Siatkówka z kapitanem Wojciechem Habą, MSS Masłów
Piłka Nożna z trenerem Karolem Janickim. Emocjonujący pokaz
treningowy dali zawodnicy KS Skalnik Wiśniówka z trenerem Januszem Domagałą, którzy przyjechali do Ciekot prosto z zawodów
w Opocznie, gdzie sięgnęli po kolejne nagrody.
Częścią pikniku było również wręczenie najlepszym uczniom
stypendiów. Wójt Tomasz Lato rozdał je aż 64 uczniom!

Szklana Ekipa, grupa tańca nowoczesnego i hip-hopu
zaprezentowała się na otwarciu festynu.

Na scenie wystąpiły wokalistki Studia Wokalnego
„Szklanego Domu” z trenerką Karoliną Zapałą, zapowiedziane
przez dyrektora Wojciecha Purtaka.

Specjalny pokaz z trenerem Januszem Domagałą
zaprezentowali zawodnicy KS Skalnik Wiśniówka.

Najmłodsi korzystali ze specjalnej strefy zabaw i relaksu.

Gośćmi pikniku byli tancerze z kieleckiej szkoły Fitmania
Dance. Zaprezentowały się m.in. turniejowe formacje CK Stars, CK
Crew, CK Kids.
Kolejki ustawiały się do strefy bezpłatnych dmuchańców.
Mnóstwo rodzin z dziećmi korzystało ze strefy aktywności, która powstała dzięki wsparciu ze środków LGD Wokół Łysej Góry.
Dzieciaki mogły zagrać w ogromną planszową grę poświęconą
dzieciństwu Stefana Żeromskiego, spróbować swoich sił w wielkoformatowej grze w kółko i krzyżyk, pograć w piłkarzyki, cybergaja,
wielkie szachy, czy wreszcie odpocząć na pufach i leżakach. O to,
by nikt nie był głodny zadbały Brzezinianki i wystawcy na stoiskach
w strefie cateringu.
WP

Reprezentacja MSS Masłów Siatkówka.
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Drużyna MSS Masłów Piłka Nożna zapraszała do dołączenia w jej szeregi.

Uczestnicy zajęć gitarowych zagrali z zespołem Andrzej i Przyjaciele.

Zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

SPR “Szóstka” Masłów z trenerami i gośćmi.

Łowili młodzi wędkarze
Na stawie w Ciekotach odbyły się spławikowe zawody
wędkarskie pod hasłem „Rozpoczęcie wakacji” organizowane przez Gminne Koło Wędkarskie pod Radostową.
W kategorii dzieci młodszych w wieku 6 - 10 lat pierwsze miejsce zajął Adam Kowalski, drugi był Miłosz Rugała, trzecia była Katarzyna Kaczor, czwarta Natalia Głębocka, a piąta Jagoda Głębocka. W
kategorii dzieci starszych w wieku 11 - 17 lat pierwsze miejsce należało do Mileny Głębickiej, drugie do Bartosza Rugały, trzecie Oliwii
Gołąbek, czwarty był Maciej Sieruga, a piąty Mateusz Adamiec.
Puchary, medale i dyplomy wręczali wójt Tomasz Lato, prezes Karol Gołąbek i Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”. Na finał wędkarze zaprosili uczestników
zawodów na piknik rodzinny z animacjami, zabawą na dmuchańcu oraz kiełbaskę z grilla i poczęstunek owocami. Organizatorami
wydarzenia byli wędkarze, którzy zadbali o pozyskanie sponsorów
na wszystkie atrakcje.
WP

Puchary, medale i dyplomy wręczali wójt Tomasz Lato,
prezes Karol Gołąbek i Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i organizatorów.

To była świetna zabawa dla dzieci i rodziców.
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POŻEGNANIE PROFESOR KWIRYNY HANDKE
O zamiarze opracowania przez wybitnych polskich językoznawców wielotematycznego słownika pism Stefana Żeromskiego dowiedziałam się pod koniec XX wieku
z ust pani Moniki Żeromskiej. Córka pisarza
opowiadała mi z radością, że w naukowym środowisku warszawskich filologów
są osoby zafascynowane bogactwem słów
używanych przez jej ojca, że rozpoczęto
prace badawcze nad tekstami, obliczone
na wiele tematycznych tomów, że kieruje tymi pracami Profesor Kwiryna Handke
– wybitna slawistka i polonistka związana
z Instytutem Badań Literackich PAN, autorka kilkuset prac naukowych na temat języka najznamienitszych polskich twórców.
W początku XXI wieku na wydawniczym
rynku pojawiły się opasłe tomy tej dotyczącej Żeromskiego słownikowej edycji.
Poznałam Profesor Kwirynę Handke
kilka lat później. Zupełnie niespodziewanie otrzymałam od Niej pięknie wydaną
księgę „Polszczyzna Stefana Żeromskiego”,
ze wzruszającą dedykacją: Pani Kazimierze Zapałowej z prośbą o przyjęcie tego
nowego portretu wielkiego Pisarza i z podziękowaniem za Pani wieloletni trud upowszechniania wiedzy o Żeromskim. Kwiryna Handke
Kiedy w 2013 roku zaczęliśmy urządzać w dworku Pracownię Dzieł i Piśmiennictwa o Stefanie Żeromskim i Regionie
Świętokrzyskim uważałam, że powinny się
w niej znaleźć wszystkie tomy językoznawczej – słownikowej edycji. Poszukiwania
w księgarniach, wydawnictwie, a także na
aukcjach internetowych nie dały rezultatu. Niewielki nakład owych opracowań
rozszedł się bardzo szybko, trafił do uniwersyteckich bibliotek i zainteresowanych
filologów. Napisałam wówczas list do Pani
Profesor, wyjawiając swoje pragnienie i pytając, czy może nam pomóc. Na odpowiedź
nie czekaliśmy długo. Szesnaście tomów tej

imponującej edycji o bardzo różnorodnych
tematach (świat dźwięków, barw, przestrzeń, wojna i wojskowość, myśl i mowa,
świat roślin, miasto i wieś, świat kobiet
i mężczyzn, niebo i piekło, podróże i inne)
wkrótce znalazło się w ciekockiej pracowni
jako dar.
Poczułam w Pani Profesor siostrzaną,
bezinteresowną duszę. Wielka radość! Rozpoczęła się nasza systematyczna korespondencja, rozmowy telefoniczne, cmentarne
rocznicowe spotkania przy grobie Żeromskiego przy ul. Młynarskiej, jej przyjazd
do Ciekot, moje informacje o urządzaniu
dworku i wszystkich tu podejmowanych
pracach dla pamięci pisarza. Gdy nazwała
mnie swą „przyjaciółką spod znaku Żeromskiego”, poczułam wielką nobilitację. Pisała kiedyś: lubię dostawać Kaziu Twoje listy,
zwykle z załącznikami, bo informują o pozytywnych faktach dotyczących Żeromskiego (…). W tej dziedzinie widzę wielką

różnicę między regionem świętokrzyskim,
w którym mieszkasz i działasz a zimną
Warszawą, gdzie wszystko idzie jak po grudzie.
Profesor Kwiryna Handke była jedną
z założycielek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego i długoletnią jego prezes.
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
– Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach współpracowało z warszawskim Stowarzyszeniem, co owocowało wymianą
wydawnictw, publikacją w prestiżowych
„Zeszytach Stowarzyszenia” (które trafiają do naukowych bibliotek w całym kraju)
artykułu o historii Ciekot i młodym Stefanie
Żeromskim. Członkowie Stowarzyszenia
bywali też na Żeromszczyźnie i uczestniczyli w spotkaniach z cyklu „O Żeromskim
od A do Ż”.
Profesor Kwiryna Handke zmarła
16 maja 2021 roku. Zostawiła ogromny
publikowany dorobek, ale też rozpoczęte –
mocno już zaawansowane – dalsze tematy.
Czy ktoś z grona językoznawców zechce
podjąć trud ich dokończenia? Czy znajdzie
się badacz, dla którego słowa Stefana Żeromskiego będą – jak dla Profesor Kwiryny
Handke – atrakcyjnym tworzywem? Marzę,
by tak się stało.
Spoczęła obok męża Ryszarda Handke na warszawskim cmentarzu na Woli,
kilka minut drogi od miejsca pochówku
Stefana Żeromskiego. Dzień był zimny,
deszczowy. Gdy kończyła się ceremonia –
nieśmiało zaświeciło słońce. W takich chwilach myślę słowami jakie napisał siedemnastowieczny angielski poeta John Donne:
Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie,
albowiem jestem zespolony z ludzkością.
Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon?
Bije on tobie…
Żegnaj Kwiryno! Niech Ci się śni
przyjazna, zielona Żeromszczyzna.
Kazimiera Zapałowa

Pozostaną w naszej pamięci

W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy Teresę Osuch i Łukasza Mojeckiego, osoby związane
z samorządem i kulturą gminy Masłów.
Teresa Osuch związana była z Dąbrową. Praca na rzecz mieszkańców swojego sołectwa i gminy Masłów
była dla niej bardzo ważna. W kadencji 2006 – 2010 była radną Rady Gminy Masłów, w latach 2005 –
2013 pełniła funkcję sołtysa Dąbrowy. Obok spraw samorządowych angażowała się w życie kulturalne.
Była członkinią zespołu śpiewaczego Dąbrowianki, z którym nie tylko śpiewała, ale też dbała o kultywowanie tradycji kulinarnych. Miała 65 lat.
Łukasz Mojecki związany był z Domaszowicami. Przez lata pracował w Urzędzie
Gminy Masłów, gdzie dał się poznać jako otwarty kolega chętnie służący pomocą mieszkańcom. Sprawdził
się jako wokalista, jeden z jego teledysków „Bratnie dusze” został nagrany na Żeromszczyźnie i w Lesie
Wolskim. Śpiewał w drużynie Andrzeja Piasecznego w programie TVP2 „Bitwa na głosy”. Jego pasją było
radio. Razem z Darkiem Janikiem w radomskim Radiu Rekord prowadził audycję „Rekord Music Tour”.
Miał 37 lat.
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Z Dworku Żeromskich (32)

CIOTKA TEKLA
I ORZECHY
Inna od pozostałych sióstr Katerlanek,
jakaś bardziej surowa w wyglądzie, jakby
spracowana, mniej urodziwa, skromniej
uczesana i ubrana – Tekla Józefa z Katerlów Nekanda Trepka – ciotka i chrzestna
matka Stefana Żeromskiego. Jej fotografię odnalazła i opublikowała w 1979 roku,
w pierwszym wydaniu książki „Ciebie jedną kocham” Barbara Wachowicz. Powiększenie tego czteroosobowego rodzinnego
wizerunku, na którym poza Teklą jest jej
mąż Adolf oraz dwoje dzieci: Ignaś i Janinka, powiesiłam w dworku na zachodniej
ścianie pokoju pani Żeromskiej. Obok są
pozostałe jej siostry i szwagrowie, których nieznane wcześniej zdjęcia były moimi odkryciami.
Co wiemy o ciotce Tekli? Dokumenty, do
których dotarłam pisząc książkę o rodzinie Stefana Żeromskiego, pozwalają
na skreślenie tych kilku zdań: urodzona
9 maja 1829 roku w Boczkowicach należących do parafii Konieczno, jako czwarte
dziecko a druga córka Agnieszki z Jackowskich i Józefa Katerlów. Po wstępnej
domowej edukacji pod okiem guwernantki Kornelii Flis i nauczyciela muzyki
Czecha Frantiska Chmelika kształcona
na krakowskiej pensji sióstr Kanoniczek,
którą ukończyła w 1844 roku. W 1850,
3 lipca poślubiła w węgleszyńskiej świątyni Nikodema Adolfa Erazma Nekanda
Trepkę herbu Topór. Mieszkała z mężem
jako współdzierżawczyni kolejno w majątkach ziemskich: Gruszczyn, Tarnawa
Góra, Górno, aż wreszcie we własnej,
kupionej w 1872 roku podsandomierskiej
wsi Chobrzany liczącej 489 mórg dobrej
pszenicznej i sadowniczej ziemi.

Urodziła i wychowała pięcioro dzieci: Bolesławę,
Józefa, Kazimierę, Ignacego i Janinę. Zmarła
w Sandomierzu 5 kwietnia 1907 roku. Pochowana na cmentarzu Świętopawelskim w dobrze
do dziś zachowanym rodzinnym grobowcu.
W „Dziennikach” Stefan wspominał ciotkę
Teklę jako osobę cichą,
serdeczną, bardzo gościnną, a jej dom i całą
Sandomierszczyznę
nazwał po latach „ogrodem szczęścia”, gdzie
zapominał o swym sieroctwie, ubóstwie i samotności.
A teraz przyszła pora na
wyjaśnienie tytułu „Ciotka Tekla i orzechy”. Było
to w początku lat siedemdziesiątych XX wieku. W czasie jednej
z wizyt w warszawskim
mieszkaniu pań Anny
i Moniki Żeromskich
rozmawiałyśmy o wykonanych przez córkę
portretach
pisarza.
Wówczas dowiedziałam
się, że malowała swego tatę z pamięci trzy
razy. Jeden wizerunek trafił do kieleckiego
Muzeum Świętokrzyskiego (ten był mi dobrze znany), drugi do Szkoły Podstawowej
w Konstancinie, której patronuje pisarz, trzeci do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Chobrzanach. Pani Anna wtrąciła
wówczas do rozmowy informację,
że Stefan bardzo ciepło i z uśmiechem wspominał Chobrzany i swą
chrzestną matkę, gdy na stole – we
wrześniowej porze – pojawiały się
świeże orzechy włoskie, które bardzo lubił. Temat Chobrzan, ciotki
Tekli i orzechów podobno wracał corocznie. Skojarzenie związane było
z dziecięcymi latami pisarza, gdy
ciotka Tekla przesyłała z Chobrzan
do Ciekot „okazją” czy „umyślnym” –
jak mówiono – duży worek włoskich
orzechów „dla chrześniaka”.

Wiedza o tym corocznym prezencie stała
się dla mnie pretekstem do wprowadzenia orzechów do dworkowej ekspozycji.
Mamy więc te wspaniałe owoce na talerzach i miskach na kredensie i stole
w jadalni oraz na szafce w pokoju pana
Wincentego. Są też w worku ze zgrzebnego lnu na podstrychowych schodach.
W porze orzechobrania czasem ktoś zaprzyjaźniony przywozi je w darze, czasem
wybieram się po nie na kielecki bazarek.
Marzę, by wzorem ciotki Tekli dostarczali orzechy do dworku mieszkańcy
Chobrzan. Tam okazałe drzewa juglans
regia spotkać można nie tylko w sadach
ale i przy drogach, także w okolicy, gdzie
był dwór Trepków. Słowami „marzenia się
spełniają” podsycam moją wyobraźnię
i nadzieję…

kustosz
Kazimiera Zapałowa
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Spółdzielnia Mleczarska Radostowa w Mąchocicach
(dokończenie)
Przemiany polityczne, społeczne
i gospodarcze, które nastąpiły w październiku 1956 roku dały możliwość
kontynuacji działalności spółdzielczej i tak 14 lipca 1957 roku podjęto
decyzję o reaktywowaniu Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej Radostowa z siedzibą w Kielcach. Na czele
15-osobowej Rady Nadzorczej stanął
Józef Kwiecień, prezesem zarządu
Spółdzielni został Jan Woźniak, a jego
zastępcą Józef Tutaj. O zawiłych drogach polskiej spółdzielczości świadczy
fakt, że Józef Tutaj w tym momencie
po raz trzeci brał udział w zakładaniu
tej samej spółdzielni. W 1928 roku
był prezesem Spółdzielni Mleczarskiej
Radostowa w Mąchocicach, a w 1947
roku prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Radostowa z siedzibą
w Kielcach. Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność 1 października
1957 roku i w chwili jej reaktywowania liczyła 272 członków. Posiadała
75 punktów skupu mleka, przy czym
tylko 10 z nich mieściło się w pomieszczeniach spółdzielni odpowiednio
przygotowanych do tej funkcji. Pozostałe zlokalizowano w sieniach domów, szopach, komórkach i stodołach.
Z chwilą reaktywowania spółdzielni
przy punktach skupu powstały komitety dostawców, kontrolujące pracowników, stan higieny w obiekcie oraz
jakość odbieranego mleka. Spółdzielnia Radostowa propagowała również
hodowlę odpowiednich gatunków bydła, zaopatrywała rolników w paszę
treściwą i nasiona roślin pastewnych.
Organizowano także praktyczne pokazy żywienia bydła, a na poletkach
doświadczalnych
demonstrowano
uprawę roślin pastewnych. Pomagano
w budowie silosów do składowania
kiszonki. Rolnik, który chciał wybudować taki obiekt, dostawał przydział
deficytowego na rynku cementu i niewielką dotację finansową. Wypożyczano również formy do budowy silosu,
przez co każdy zainteresowany mógł
sam go postawić.
W Kielcach, w 1958 roku, powstały przy ulicy Górnej Zakłady Mleczarskie, które posiadały bardzo duże możliwości w zakresie przerobu mleka,

znacznie przewyższające możliwości
dostawców. Jako jeden z pierwszych
zakładów w Polsce rozpoczął sprzedaż
mleka w butelkach, na co początkowo
konsumenci reagowali z dużą nieufnością. W sklepach klienci przelewali
mleko z butelek do przynoszonych ze
sobą baniek czy innych naczyń. W dalszym ciągu popularne było w Kielcach
przynoszenie przez kobiety wiejskie
baniek z mlekiem na plecach i jego
sprzedaż odbiorcom na bazarach czy
w bramach domów. Niejednokrotnie
w bańkowym mleku przynoszono jajka, w obawie przed stłuczeniem, ale
z czasem ten proceder ukrócili sami
konsumenci. Spółdzielnia Mleczarska
w 10 lat po założeniu zatrudniała ponad 200 wykwalifikowanych pracowników i w 1966 roku zajęła ona pierwsze miejsce w kraju.
Mąchocice, jako kolebka spółdzielczości, aktywnie włączyły się po
1957 roku w działalność Radostowej
i stąd pochodziło najwięcej członków
Rady Nadzorczej. Do najbardziej zasłużonych należeli: Józef Karyś, Janina
Stachura, Eugeniusz Kózka, Stanisława
Sobecka i Bronisław Galera. Powstał tu
oddział spółdzielni, który przyjmował
mleko z okolicznych wsi i produkował
z niego świeże sery twarde. Serownia
funkcjonowała do 1963 roku i przez
cały ten czas kierownikiem był wybitny fachowiec – serowar Czesław Staniszewski. Selekcja mleka przeznaczonego do produkcji serów dojrzewających
typu holenderskiego (edamski) robiona
była przez samych rolników. Zostało

stwierdzone, że szczególny mikroklimat regionu Mąchocic posiadał wszystkie walory sprzyjające do pozyskiwania dobrych pasz zawierających różne
zioła i szlachetne, słodkie trawy. Mleko
uzyskiwane po takich paszach było
doskonałym surowcem do produkcji
serów dojrzewających. Nic więc dziwnego, że aż 99% klasyfikowane było
w najwyższym gatunku. W Mąchocicach przerabiano dziennie 2 tys. litrów
wyselekcjonowanego mleka, a sam
proces biochemiczny pozyskiwania
serów wymagał dużych umiejętności.
Należało umieć przewidzieć skutki
i w porę reagować na zachodzące procesy. Dziś w obliczu masowej produkcji serów możemy o tamtej technologii
mówić z pewną nostalgią. Bez przesady możemy powiedzieć, że Mąchocice
jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce, były prekursorem produkcji serów
typu holenderskiego.
Mimo, iż po 1963 roku całość
przerobu mleka odbywała się w zakładach kieleckich, to i tak produkty
mleczarskie sygnowane nazwą Radostowa kojarzyły się kupującym z Mąchocicami.
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).

P. S. Autor powyższego tekstu pragnie poinformować, że rozpoczął przygotowania, uwieńczeniem których będzie, przy sprzyjających okolicznościach,
przygotowanie na 100-rocznicę powstania spółdzielni mleczarskiej w Mąchocicach (2024 rok) monografii tej niezwykle interesującej i zasłużonej wsi. Stąd
apel do mieszkańców o udostępnienie zdjęć, listów, dokumentów, które można
przekazać wspierającym powyższą inicjatywę Dyrektorkom Szkół Podstawowych w Mąchocicach Kapitulnych i Mąchocicach-Scholasterii Paniom Anecie
Januchcie i Joannie Broniek. Po zrobieniu kopii będą one zaraz zwrócone właścicielom. Wieś Mąchocice na pewno zasługuje na książkę o niej, ale dylematem
przyszłego jej autora jest, czy podoła temu zadaniu. Przy Państwa wsparciu zapewne się to uda.
Dr Piotr Olszewski
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Z Wiśniówki do Opoczna
Trójka zawodników z K.S „SKALNIK” Wiśniówka walczyła w Opocznie.
Słowa uznania należą się zawodnikom, trenowanym przez Janusza Domagałę, Frankowi Kułakowi i Karolowi Majcherczykowi,
za dobrze przeprowadzone walki, a także myślenie w ringu, które
zaowocowało wygranymi przed czasem, ponieważ ich przeciwnicy byli liczeni po trzy razy przez sędziego ringowego. Świetnie
zaprezentował się również Kacper Kułak, który pokonał na punkty
swojego rywala.
RED

Trener Janusz Domagała z Frankiem Kułakiem, Kacprem Kułakiem
i Karolem Majcherczykiem.

W basenach mineralnych i na zajęciach jogi
dbają o zdrowie
Trwają wznowione po pandemicznej przerwie bezpłatne zajęcia jogi oraz wyjazdy na basen do Solca Zdroju w ramach projektu „W Masłowie dbają o zdrowie”.

W gronie uczestników projektu są m.in. członkowie kół gospodyń
wiejskich, zespołów ludowych czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt „W Masłowie dbają o zdrowie” realizowany jest dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu przez Stowarzyszenie Wspólnie dla
Tradycji. Skierowany jest on do 60-osobowej grupy osób, mieszkańców gminy Masłów. W tym gronie są m.in. zarówno członkowie kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych czy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W połowie lipca wznowiono bezpłatne wyjazdy
do Solca Zdroju, podczas których uczestnicy projektu korzystają
z leczniczych kąpieli. To jednak nie jedyna aktywność. W trzech
lokalizacjach wznowiono bezpłatne zajęcia z jogi. Odbywają się
one raz w tygodniu w budynku GOK-u w Masłowie, „Szklanym
Domu” w Ciekotach i świetlicy w Dąbrowie.
Projekt realizowany będzie do połowy września przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji dzięki grantowi w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
WP

Gdzie i kiedy na jogę?

W basenach można się nie tylko leczyć, ale również relaksować.

Zajęcia jogi prowadzone są raz w tygodniu w trzech lokalizacjach:
budynek GOKu/Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie (wtorek 17.00- 18.00
oraz 18.00 – 19.00)
Świetlica w Dąbrowie (środa 17.00 – 18.00)
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach (czwartek 18.00- 19.00)

Informacje z Gminy Masłów na bieżąco na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u
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Młodzieżówka MSS Klonówka Masłów na obozie
Drużyny młodzieżowe MSS Klonówka Masłów w trakcie obozu piłkarskiego w Krościenku nad Dunajcem wypoczywały, ale też odbywały treningi, które przygotować mają młodych zawodników do nowego sezonu.
W górskim obozie udział wzięło 29 zawodników wraz z trzema trenerami, którzy w świetnych warunkach lokalowych i bardzo
dobrze przygotowanej płycie boiska przygotowywali się do nowego sezonu ligowego. W codziennym harmonogramie znalazły się:

poranne bieganie, dwie jednostki treningowe, sparingi z wymagającymi przeciwnikami. Nie zabrakło również wycieczek m.in. do
term w Szaflarach.

Nie zabrakło wycieczek…

Siatkarze MSS Masłów wicemistrzem 4 ligi!
Po dość długiej przerwie spowodowanej zawieszeniem rozgrywek siatkarze MSS Masłów rozegrali mecze finałowe w 4 lidze świętokrzyskiej. Przeciwnikiem
była drużyna Forum Skarżysko-Kamienna.
Drużyny grały systemem do dwóch wygranych spotkań.
Pierwszy mecz został rozegrany na hali w Masłowie. Pomimo małych problemów kadrowych i przegranych dwóch setów, siatkarze
z naszej gminy nie poddali się i wygrali dwa kolejne sety doprowadzając do tie-breaka. Ostatni set był zacięty i emocjonujący jednak
to zespół gości wyszedł zwycięsko z tego spotkania, wygrywając
piąty set 15:13 i cały mecz 3:2.

Zasłużone gratulacje.

Drużyna siatkarzy MSS Masłów zakończyła sezon w dobrych humorach.

Tydzień później odbył się drugi mecz, tym razem w Skarżysku Kamiennej. Niestety również tutaj masłowska drużyna mimo
ambitnej postawy musiała uznać wyższość rywali, przegrywając
spotkanie 0:3. MSS Masłów ostatecznie zakończył rozgrywki 4 ligi
na drugim miejscu. Jest to ogromny sukces drużyny prowadzonej
przez Artura Kaletę. Drużyna ze Skarżyska wywalczyła miejsce
w wyższej klasie rozgrywkowej, a naszym siatkarzom życzymy
powodzenia w walce o awans do 3 ligi w przyszłym sezonie. Drużynę MSS Masłów w meczach finałowych reprezentowali: kapitan
Wojciech Haba, grający trener Artur Kaleta, Filip Krawiec, Mikołaj Drozdowski, Adam Bartnik, Wojciech Bebel, Emilian Bebel,
Krzysztof Kruk, Paweł Miążek, Mateusz Babis, Sebastian Stępień.
WH

