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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,

pod koniec października
rząd ogłosił listę inwestycji,
które otrzymają wsparcie
z „Polskiego Ładu”. To program, który ma wpłynąć na
dynamiczny rozwój kraju.
W jego ramach do gminy Masłów trafią bardzo
duże pieniądze. To 6 745 000 zł. Czeka nas budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Woli Kopcowej i kompleksowa przebudowa
ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych. Wśród
inwestycji, o które wnioskowaliśmy była również
rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. Zostanie on złożony ponownie w kolejnym naborze,
który ma ruszyć już za kilka tygodni. Wierzę, że
i tę ważną inwestycję będziemy realizować dzięki
rządowemu wsparciu. W ramach „Polskiego Ładu”
na terenie naszej gminy zostaną również zrealizowane inne zadania, o które wnioskował Związek
Gmin Gór Świętokrzyskich oraz Międzygminny
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
Za nami szereg spotkań dotyczących podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok. Dziękuję
mieszkańcom za inicjatywę, udział w zebraniach i
podejmowanie decyzji dotyczących realizacji najbardziej potrzebnych inwestycji w sołectwach. Ze
szczegółami zapoznacie się na kolejnych stronach.
Ostatnie tygodnie to wiele ważnych wydarzeń, których bohaterami byli mieszkańcy gminy
Masłów. Chór Masłowianie świętował jubileusz
stulecia działalności artystycznej. W kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie odsłoniliśmy
tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Pieniążkowie, założycielowi chóru, a w „Szklanym Domu”
odbył się koncert galowy z udziałem Olgi Szomańskiej. Ogólnopolski sukces osiągnęło Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, które zdobyło
prestiżowy tytuł Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej.
Wyróżnienie przyznawane jest inicjatywom lub
placówkom publicznym zaangażowanym w krzewienie kultury i piękna mowy ojczystej.
Ważne było również docenienie naszych
nauczycieli. W tym numerze przeczytacie również
rozmowę z dr Marcinem Gawronem, dyrektorem
SP im. Jana Pawła II w Masłowie, który obronił tytuł
doktora nauk o kulturze fizycznej pisząc nowatorską pracę w regionie świętokrzyskim. Sukcesy osób
tworzących naszą społeczność cieszą podwójnie.
Bądźmy z nich dumni!
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Polski Ład w gminie Masłów:
Wielkie inwestycje
z rządowym wsparciem

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej
i kompleksowa przebudowa ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych
to dwie inwestycje, które zostaną zrealizowane już w latach 2022 – 2023
dzięki środkom, które zostały przyznane gminie Masłów z rządowego programu „Polski Ład”. To jednak nie jedyne inwestycje, które będą realizowane z tego programu.
Poznaliśmy wyniki pierwszej edycji
pilotażowego naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Gmina
Masłów otrzyma łącznie 6 745 000 zł
na realizację dwóch inwestycji planowanych od lat i oczekiwanych przez
mieszkańców. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę budynku Szkoły
Podstawowej w Woli Kopcowej o ponad
860 m2. Z tej powierzchni wydzielona zostanie sala gimnastyczna, sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze
i szatnie. Na realizację tej inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości
5 700 000 zł.
Drugim zadaniem, którego realizacja
będzie możliwa dzięki rządowemu wsparciu to przebudowa ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych. Droga zyska nową
nawierzchnię asfaltową wraz z niezbędną
kanalizacją deszczową. Na wykonanie tej
inwestycji gmina wnioskowała o kwotę
1 045 000 zł i taka też tanie przeznaczona
na jej realizację.

- Otrzymane dofinansowanie pozwoli
na spełnienie kolejnych oczekiwań mieszkańców naszej gminy. To inwestycje, które
będziemy mogli zrealizować w krótkim
czasie dzięki wsparciu na poziomie aż 95
procent. Polski Ład wspiera nie tylko samorządy, ale również pobudzi przedsiębiorczość – mówi wójt Tomasz Lato.
Gmina składała również wniosek dotyczący rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, jednak nie został on rozpatrzony
pozytywnie. Zadanie to zostanie złożone
w kolejnym naborze.
To jednak nie jedyne korzyści, jakie
gmina Masłów zyska na „Polskim Ładzie”.
Dzięki 20 milionowemu wsparciu, jakie
otrzyma Związek Gmin Gór Świętokrzyskich oznakowane zostaną ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy, zaś dzięki dofinansowaniu 2 374 500 zł, które otrzyma
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach pojawią się panele fotowoltaiczne na przepompowniach w Masłowie, Kielcach, Zagnańsku i Nowinach.
AK

3

Kurier Masłowski

Fundusz sołecki na 2022 rok. Poznaj inwestycje,
które będą wykonane w każdym sołectwie
Znamy zadania, na które zostaną przeznaczone pieniądze z funduszów sołeckich na 2022 rok. - Dziękuję mieszkańcom za czynny udział w spotkaniach, na których decydowali o przeznaczeniu środków funduszu oraz za zgłaszanie
potrzeb i inicjatyw, a także zrozumienie dla potrzeb innych mieszkańców. Cieszy mnie, że podczas zebrań mieszkańcy sami decydowali o tym, które zadania są dla nich najważniejsze – mówi wójt Tomasz Lato.
BARCZA
- remont budynku świetlicy samorządowej w Barczy – 7 131,25 zł
- wymianie mebli w kuchni świetlicy – 14 500 zł
- zakup nowego wyposażenia do kuchni – 3 500 zł
BRZEZINKI
- wykonanie projektu podjazdu oraz wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach –
36 429,49 zł
CIEKOTY
- opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
– 34 507 zł
DĄBROWA
- umocnienie rowu wraz z niezbędną przebudową zjazdu od skrzyżowania z ul. Radomską na długości około 300 mb – 46 884,80 zł
DOLINA MARCZAKOWA
- umocnienie rowu elementami ażurowymi oraz wykonanie przepustów przy drodze gminnej w Dolinie Marczakowej – 29 162, 35 zł
DOMASZOWICE
Wniosek składający się z dwóch zadań nie spełniał wymogów formalnych, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim został odrzucony w całości. Inwestycja zgłaszana przez mieszkańców dotycząca
wykonania projektu i budowy oświetlenia na ul. Kwiatów Polnych
zostanie zrealizowana z budżetu gminy.
MASŁÓW PIERWSZY
- budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Spokojnej – 37 884,80 zł
- doposażenie przedszkola samorządowego w Masłowie Pierwszym – 6 000 zł

- zakup umundurowania dla OSP Masłów – 3 000 zł
MĄCHOCICE KAPITULNE
- budowa placu rekreacyjnego przy ul.
św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych – 46 884,80 zł
MĄCHOCICE-SCHOLASTERIA
- wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200
– 32 209,86 zł
MASŁÓW DRUGI
- budowa oświetlenia przy drodze gminnej – ul. Panoramiczna
– 20 800 zł
- zakup dodatkowego wyposażenia na istniejący plac zabaw: zakup i montaż piłkochwytów wraz z koniecznymi pracami ziemnymi – 20 000 zł
- zakup ławko-stołów – 4 884,80 zł
- zakup betonowych koszy na śmieci – 1200 zł
WIŚNIÓWKA
- aktualizacja projektu wraz z budową boiska do siatkówki plażowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wokół Centrum Kulturalnego w Wiśniówce – 35 882, 92 zł
- zakup wraz z montażem rolet do świetlicy samorządowej w Wiśniówce – 2 000 zł
WOLA KOPCOWA
- zakup łodzi ratunkowej na potrzeby OSP Wola Kopcowa
– 25 000,00 zł
- budowa nowego placu zabaw przy szkole podstawowej w Woli
Kopcowej – 21 884,80 zł

Bezpieczniej
na przejściach dla
pieszych
Interaktywne przejścia dla pieszych mają poprawić bezpieczeństwo.
W Mąchocicach Kapitulnych przy istniejących przejściach dla pieszych na ul.
Szkolnej zamontowano interaktywne lampy z zasilaniem fotowoltaicznym do oświetlenia znaków drogowych. Znaki aktywują
się, gdy w pobliżu przejścia pojawi się pieszy. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego Mąchocic Kapitulnych,
a jego koszt to niemal 25 tys. zł.
RED

Ul. Szkolna. Znaki aktywują się, gdy w pobliżu
przejścia pojawi się pieszy.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XXXVI sesja Rady Gminy Masłów:

Półroczne sprawozdania finansowe przyjęte

Przyjęcie sprawozdań finansowych za I półrocze 2021 r. oraz
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice to najważniejsze punkty wrześniowej
sesji Rady Gminy Masłów.
Sesja rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z poprzednich
obrad oraz przedstawienia sprawozdania z pracy wójta pomiędzy
sesjami. Omówił je wójt Tomasz Lato, ze szczegółami można zapoznać się na maslow.esesja.pl. Wójt przypomniał o upływającym
30 września 2021 r. terminie spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, podziękował za dotychczasową
aktywność i zaapelował do mieszkańców, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku.
Obrady odbywały się w trybie hybrydowym.

Radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi finansów w pierwszej połowie 2021 roku. Skarbnik gminy Małgorzata Kumór omówiła informacje
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym okresie.

Jednym z pierwszych punktów było przedstawienie sprawozdania z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
za 2020 rok. Omówiła je Aneta Kułak, kierownik GOPS. Zawiera
ono najważniejsze działania jednostki oraz dane dotyczące realizacji programu przeciwdziałania przemocy i programu dla rodzin
wielodzietnych. Z danych wynika, że w 2020 r. GOPS objął pomocą finansową i rzeczową 350 rodzin z terenu gminy Masłów.
Dodatkowym wsparciem oprócz systemu pomocy jest realizacja
rządowego programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Jak w każdej jednostce 2020 r. był rokiem trudnym
w związku z pandemią COVID-19, co spowodowało, że większą niż dotychczas pomocą zostały objęte osoby starsze i niepełnosprawne np. w ramach programu „Wspieraj seniora”, Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
Radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi finansów
w pierwszej połowie 2021 roku. Skarbnik gminy Małgorzata Kumór omówiła informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Masłów oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym okresie. Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021r. w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, przedstawiał się następująco: planowane dochody 63 493 772,62 zł, a planowane wydatki
65 805 415,94 zł. Dochody budżetu Gminy Masłów zrealizowane
zostały w 46,6 % planu, a wykonane wydatki stanowią 39,6 %. Warto zaznaczyć, że wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Mówiono również o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. Informację przedstawiły Anna Obara, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz

Część uczestników sesji spotkała się w sali samorządowej
w Urzędzie Gminy.

Kamila Skłodowska, księgowa Centrum Usług Wspólnych w Masłowie odpowiadająca za prowadzenie finansów instytucji kultury.
Blok uchwał rozpoczęło głosowanie nad przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice. To jeden z ostatnich planów sołeckich przyjmowanych
przez Radę Gminę, a oczekiwany przez mieszkańców. Zakłada
on przekształcenie terenów rolniczych na tereny pod zabudowę
mieszkaniową. Radni zdecydowali również o przystąpieniu do
sporządzania zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka. Dotyczy ona terenów
przeznaczonych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, gdzie dopuszcza się możliwość wprowadzenia
nieuciążliwych usług o planowanych wskaźnikach urbanistycznych. Zmiana obejmie trzy działki przeznaczone pod mieszkalnictwo i usługi.
Podjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 - 2030” oraz
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. Harmonogram działań obejmuje czas od września 2021 roku do maja 2022 roku. Zakłada on podjęcie przez
Gminę Masłów szeregu działań związanych m.in. z konsultacjami
z mieszkańcami oraz instytucjami celem uchwalenia strategii. To
pierwszy krok Rady Gminy w tym kierunku.
Ważnym punktem było uchwalenie Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania podejmowane przez gminne jednostki m.in. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (np. utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego w Woli
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Kopcowej, zatrudnienia asystenta rodziny) oraz szeregu działań podejmowanych przez instytucje działające na rzecz rodziny jak np.
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, Zespół Interdyscyplinarny czy Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych.
Przyjęto również uchwałę dotyczącą trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Masłów
i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Radni wprowadzili zmiany do uchwały nr XIX/222/2020 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. Dotyczy ona potrzeby określenia ilości i rodzajów pojemników oraz
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne. W kolejnej uchwale określono górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Rada Gminy zdecydowała o sprzedaży działki nr 208/1
w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów. Było to podyktowane koniecznością wybudowania stacji transformatorowej
kontenerowej.

Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany do budżetu. Wśród
nowych zadań inwestycyjnych znalazły się: wykonanie projektów
technicznych: nakładki bitumicznej odcinka drogi gminnej przy ul.
Wspólnej w Woli Kopcowej, przepustu poprzecznego w celu uregulowania spływu wód od ul. Granicznej do ul. Dębowej w Woli
Kopcowej, uregulowania spływu wód odcinka drogi wewnętrznej ul. Polna w Woli Kopcowej (odcinek od Zajączkowej Strugi
w kierunku ul. Jeziorkowej) oraz przebudowa odwodnienia na ul.
Granicznej przy przepuście drogowym w Woli Kopcowej, zakup
urządzeń i materiałów do zainstalowania monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego remizy OSP Masłów, wydzielenie urządzonego
dojazdu do zbiornika wodnego w Woli Kopcowej w celu wodowania łodzi ratunkowych i sań lodowych poprzez montaż słupków
stalowych i oznakowania.
Blok uchwał zakończyły te poświęcone zmianom dwóch
uchwał z 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. Inwestycje dotyczą wykonania odwodnienia fragmentu drogi powiatowej w kierunku ul. Sandomierskiej w Domaszowicach oraz uregulowania spływu wód pod drogą
powiatową w Dolinie Marczakowej.
WP

 XXXVII sesja Rady Gminy: Duże inwestycje wpisane do budżetu gminy
Zmiany budżetowe, a w nich dodanie realizacji zadań, na
które Gmina Masłów pozyskała 6 745 000 zł czyli 95 procent dofinansowania do wartości inwestycji, w ramach programu rządowego Polski Ład, to jeden z punktów październikowej sesji Rady
Gminy Masłów. Dzięki temu w latach 2022 – 2023 zostanie wybudowana sala gimnastyczna w Woli Kopcowej oraz kompleksowo
przebudowana ulica Szkolna w Mąchocicach Kapitulnych.
Obrady odbyły się w trybie stacjonarno-zdalnym. Jak na
każdej sesji rozpoczęło je przedstawienie przez wójta Tomasza
Lato sprawozdania z działalności wójta i urzędu gminy między
sesjami. Wójt zwrócił szczególną uwagę na zakończone inwestycje
i pozyskane na rzecz Gminy Masłów wsparcie w ramach programu
Polski Ład, wnioski złożone przez Gminę w zakresie budowy
Sali gimnastycznej w Woli Kopcowej, przebudowę ul. Szkolnej
w Mąchocicach Kapitulnych, budowę i oznakowanie ścieżek
rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich,
których członkiem jest Gmina Masłów oraz budowę instalacji
fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w oparciu
o złożony wniosek przez Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji. Ze szczegółami można zapoznać się w portalu
maslow.esesja.pl.
Radni zdecydowali o przystąpieniu Gminy Masłów do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”
oraz upoważnieniu Wójta Gminy Masłów do wyznaczania reprezentanta Gminy Masłów w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja
Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”. Stowarzyszenie ma działać na
rzecz zbudowania wspólnej silnej marki „Góry Świętokrzyskie”
i wspólnie z jego członkami pozyskiwać środki zewnętrzne służące
rozwojowi turystyki w jego wielu aspektach.
W następnym punkcie zdecydowano o wyrażeniu zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach - Scholasterii
im. Stefana Żeromskiego. To kontynuacja umowy dotyczącej prowadzenia w budynku schroniska młodzieżowego, opiewającej na
dwa lata.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów. Dotyczy ona dwóch działek
w Masłowie Drugim, które zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na rozwój tej części gminy mają zmienić swoje przeznaczenie z rolnych na budowlane. Teren posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej, a w najbliższym sąsiedztwie znajdują się sieci

Większość radnych obradowała w sali samorządowej.

uzbrojenia terenu, które umożliwią zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej. Wynikiem podjęcia tej uchwały
było przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego sołectwa.
W dalszej części radni zdecydowali o podjęciu uchwały
w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w Dolinie Marczakowej, obręb geodezyjny Masłów
Drugi, w Woli Kopcowej, ul. Dębowa, ul. Dojazdowa oraz przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej
w Woli Kopcowej przy ul. Dębowej. Ma to związek z wybudowaniem urządzenia i sieci przez prywatnych inwestorów, w ramach
inicjatywy lokalnej, z własnych środków finansowych. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie
takich urządzeń Gmina Masłów wystąpiła o wniesienie ich do
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
Radni zdecydowali o przekazaniu, według właściwości, wniosku
mieszkanki Masłowa Pierwszego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg
jako zarządcy drogi odpowiadającego za jej stan i utrzymanie.
W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła wniosek sołectwa
Domaszowice w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022. Wniosek składający się z dwóch
zadań nie spełnia wymogów formalnych polegających na prawidłowym oszacowaniu wydatków oraz braku uzasadnienia zadania
w zakresie ul. Mokrej (opłata notariusza i geodety). W związku
z tym oba zadania, znajdujące się w jednym wniosku, zgodnie
z ustawą o funduszu sołeckim, zostaną odrzucone w całości.
Skarbnik Małgorzata Kumór omówiła zmiany w budżecie oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2021
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– 2029. Najważniejszym punktem było dodanie realizacji zadań,
na które Gmina Masłów pozyskała 95 procent dofinansowania do
wartości inwestycji w ramach programu rządowego Polski Ład.
Dzięki temu w latach 2022 – 2023 zostaną wykonane inwestycje:
budowa sali gimnastycznej w Woli Kopcowej oraz przebudowa
drogi wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej w Mąchocicach
Kapitulnych. Wśród innych nowych zadań znalazły się: projekt
techniczny i budowa przejścia dla pieszych w Ciekotach na
skrzyżowaniu dróg gminnej i powiatowej przy Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”, przebudowa drogi gminnej – ul.

Wójt, zastępca wójta oraz kierownicy referatów wzięli udział w sesji.

Letniskowa w Woli Kopcowej (w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg). Rada Gminy zdecydowała o zwiększeniu
dochodów własnych w kwocie ponad 385 tys. zł z przeznaczeniem
na system gospodarowania odpadami komunalnymi w związku
z podniesionymi przez odbiorców cenami odbioru odpadów. Taka
sytuacja jest możliwa dzięki zmianie przepisów ustawy o czystości
i porządku w gminach, do tej pory nie było takiej możliwości.
Wcześniej jednym źródłem pokrywania kosztów były opłaty wpływające od mieszkańców gminy.
W ostatnich punktach znalazły się uchwały dotyczące wsparcia finansowego dla Powiatu Kieleckiego. Radni zgodzili się na
współfinansowanie budowy przejścia dla pieszych przy ul. Świętokrzyskiej (obok kaplicy) w Woli Kopcowej oraz zmiany uchwał Nr
XXIX/320/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 roku,
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w kwestii wsparcia przygotowania dokumentacji projektowej
dla trzech zadań m.in. poszerzenia chodnika i drogi powiatowej
ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Spokojnej
w Masłowie Pierwszym. Zakres projektowania zostanie zwiększony o chodnik od strony apteki i interaktywne przejście dla pieszych
na wysokości pomiędzy ośrodkiem zdrowia, a apteką.
Obrady sesji zakończyło omówienie analizy złożonych
oświadczeń majątkowych.
WP

Altana rekreacyjna stanęła w centrum Masłowa
Mieszkańcy gminy Masłów i turyści mogą korzystać z nowej altany rekreacyjnej w centrum Masłowa. Powstanie
kolejnej infrastruktury turystycznej było możliwe dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie Wspólnie
dla Tradycji.
Inwestycję oficjalnie odebrali: wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, Zofia Kowalczewska, prezes Stowarzyszenia
Wspólnie dla Tradycji, wiceprezes Aniela Cedro, Marcin Gawron,
dyrektor szkoły w Masłowie Pierwszym, Dariusz Korczyński, kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Kaleta-Borowiec, referent ds. inwestycji, inspektor Marcin
Liwocha oraz przedstawiciele wykonawcy, Krzysztof Żmudzki
i Mariusz Pyszczek.

Inwestycję oficjalnie odebrali m.in. wicewójt Monika
Dolezińska-Włodarczyk, Zofia Kowalczewska, prezes
Stowarzyszenia Wspólnie dla Tradycji, wiceprezes Aniela Cedro.

Altana znajduje się na placu szkolnym.

Ogólnodostępna altana o wymiarach 10 m x 6 m została wyposażona w stół o konstrukcji drewnianej z siedziskami. Jest oświetlona reflektorami solarnymi led. Altana ma służyć, jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla turystów odwiedzających gminę Masłów
oraz integracji mieszkańców. Ponadto w godzinach pracy szkoły
z altany będą mogli korzystać uczniowie mający zajęcia na boisku.
Co ważne, to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej
Góry. W lipcu tego roku do użytku oddany został krąg ogniskowy
w Ciekotach.
Warto zaznaczyć również, że Stowarzyszenie Wspólnie dla
Tradycji otrzymało dofinansowanie na wspomnianą infrastrukturę
turystyczną w wysokości 100% całkowitej kwoty zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę Działania „Wokół Łysej Góry”.
AK
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Trwa kontrola danych
zawartych w deklaracjach śmieciowych
Urząd Gminy Masłów informuje, że przystąpił do
weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych dokumentów.
Działanie ma na celu ujawnienie tych mieszkańców, którzy
nie podali rzetelnych informacji
m. in. nie uwzględnili w deklaracji wszystkich mieszkańców
zamieszkujących na danej nieruchomości. Należy zauważyć, że za wywóz odpadów od mieszkańców, którzy nie są zgłoszeni do systemu płaci Gmina z uzyskanych opłat od pozostałych mieszkańców.
Weryfikacja danych złożonych w deklaracji odbywa się na
podstawie danych zgromadzonych przez Urząd Gminy Masłów,
jednostki podległe oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne. Sprawdzana jest zgodność podanej w deklaracji liczby
osób z faktyczną ilością mieszkańców zamieszkujących na danej
posesji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości,
wzywa się mieszkańców do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W celu uniknięcia kosztów egzekucyjnych właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie złożyć korektę dotychczasowej
deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących
bez konieczności otrzymania wezwania z Urzędu Gminy Masłów.
Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby
osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z naliczeniem zaległości.
AK

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.
zm.)
Art. 6m ust. 1 – Właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Art. 6m ust. 2 – W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Art. 6o ust. 1 – W razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne
dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.

Prace odwodnieniowe w Barczy
Zrealizowano prace budowlane mające na celu poprawę odwodnienia przy drodze gminnej nr 344005T
w Barczy. Zgodnie z zawartą umową dno i skarpy
rowu wyłożone zostały płytami ażurowymi na odcinku około 220 mb.

Prace były wskazane przez mieszkańców Barczy
do realizacji z funduszu sołeckiego.

Prace mają znacznie poprawić odwodnienie.

W ramach realizowanego zadania został pogłębiony istniejący rów, a jego dno i skarpy umocnione płytami ażurowymi. Ponadto odmulano istniejące przepusty, zaś część z nich udrożniano
i przebudowywano. Pobocze drogi gminnej i przebudowane zjazdy na posesje zostały uzupełnione kruszywem. Całkowity koszt
prac to niemal 50 tys. zł z czego około 23 tys. zł zostanie pokryte
z funduszu sołeckiego Barczy na 2021 rok.
AK
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Powstaną kolejne odcinki oświetlenia ulicznego
Będzie jaśniej na kolejnych drogach w gminie Masłów - to wynik umów,
jakie zawarto w Urzędzie Gminy Masłów z wykonawcami inwestycji. Do
końca roku doświetlony zostanie odcinek drogi powiatowej w Brzezinkach
w kierunku Masłowa Drugiego i ul. Słonecznej w Masłowie Pierwszym.
Zgodnie z zakresem projektów oświetlenie linią napowietrzną zostanie wykonane w Brzezinkach i doświetli około 220 m. Budowę ciągu oświetlenia wykona Przedsiębiorstwo Projektów i Wykonawstwa JUWIKO Sp. z.o.o ze Starachowic, a całkowity koszt
zadania to niemal 28 tys. zł. Również do końca br. rozbudowana zostanie linia oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej ul. Słoneczna w  Masłowie Pierwszym na odcinku około
280 m. To zadanie zrealizuje firma NICE-PROJ z Tumlina za kwotę niemal 30 tys. zł.

Wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk z pracownikami UG
oraz wykonawcami zadania tuż po podpisaniu umowy.

Warto dodać, że w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla
drogi powiatowej w Ciekotach w kierunku
Brzezinek, ul. Panoramicznej w Masłowie
Drugim, ul. Różanej, Jaśminowej i Polnej
w Woli Kopcowej, ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym, odcinka ul. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych oraz uzupełnienia
oświetlenia na ul. Łysogórskiej w Mąchocicach Kapitulnych, przy przystanku „Ameliówka”. Projekt powstanie również dla
sołectwa Dąbrowa z uwzględnieniem technicznych możliwości instalacji światłowodowej. Zlecone projekty powstaną do końca tego roku.
Wkrótce zostaną wyłonieni wykonawcy, którzy wybudują brakujące oświetlenie
drogi gminnej w Masłowie Drugim będącej
przedłużeniem ul. Spacerowej i ul. Północnej w Masłowie Pierwszym.
- Gmina Masłów dynamicznie się rozbudowuje, powstaje szereg ulic, odcinków
wymagających doświetlenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pieszych jak
i kierowców staramy się sukcesywnie uzupełniać i budować nowe ciągi oświetlenia.
Zlecając wykonanie kolejnych projektów
kierujemy się sugestiami mieszkańców
i posiadanymi środkami finansowymi - podsumowuje wicewójt Monika Dolezińska
-Włodarczyk.
AK

Mieszkańcy północnej części gminy Masłów
już korzystają z sieci kanalizacyjnej
Po pozytywnym odbiorze jest niemal połowa przyłączy gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej
w północnej części gminy Masłów, która obejmuje sołectwa: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria, Dolina Marczakowa i część Masłowa Drugiego.
- Prace są realizowane bardzo sprawnie, już w chwili obecnej
odczuwamy pozytywny wpływ inwestycji na środowisko i wygodę
w bieżącym odprowadzaniu ścieków. Przypomnę, że w ramach
zadania powstało 35 km sieci głównej i 12 przepompowni. Już ponad połowa z 650- ciu zadeklarowanych gospodarstw domowych
może korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury. Koszt całkowity, jaki poniosą mieszkańcy celem podłączenia się do sieci to
1 500 zł – mówi wójt Tomasz Lato.
Dzięki sieci i wybudowanym przepompowniom ścieki będą
trafiały wprost do największej w regionie oczyszczalni w Nowinach.
Prace polegające na wykonaniu przyłączy do gospodarstw
domowych podzielone zostały na trzy etapy. Pierwszy obejmuje
sołectwa Mąchocice-Scholasteria i Ciekoty, tu koniec prac przewidziany jest do połowy grudnia 2021 r. Drugi sołectwa: Barcza
i Brzezinki, gdzie prace mają się zakończyć końcem marca 2022 r.
Trzeci etap zaś obejmuje sołectwa: Masłów Drugi (Nademłyn) oraz

Podpis pod zdjęciem: Budowa przyłącza gospodarstwa domowego
w Masłowie Drugim do sieci kanalizacyjnej.

Dolinę Marczakową i zakończyć ma się końcem grudnia 2021 r.
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.
AK
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Ponad 25 tys. zł dla szkolnych bibliotek
Cztery biblioteki szkolne z terenu gminy Masłów
otrzymają dofinansowanie na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. To efekt
umowy, którą podpisali wójt Tomasz Lato i skarbnik
Małgorzata Kumór z wojewodą Zbigniewem Koniuszem.
Środki, o które ubiegały się samorządy mogą zostać przeznaczone na doposażenie bibliotek w nowości czytelnicze, ale również innego niezbędnego wyposażenia. Dodatkowo mogą zostać
zakupione książki, jako nagrody dla uczniów startujących w konkursach promujących czytelnictwo.
- Uważam, że czytelnictwo należy promować, odciągać dzieci i młodzież od komputerów, tabletów czy telefonów i temu dofinansowanie ma służyć. Otrzymane środki, wspierają samorządy
w doposażaniu szkół. Warto zaznaczyć również, że na 88 bibliotek
z regionu, które otrzymały wsparcie, aż cztery są z terenu naszej
gminy – mówi wójt Tomasz Lato.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został uchwalony
przez rząd na lata 2021-2025, aby ożywić czytelnictwo w Polsce.
Priorytetem w tym programie jest wzmocnienie roli bibliotek jako
ośrodków życia społecznego. Planowany budżet programu wynosi ponad miliard złotych, z czego ponad 600 milionów pochodzi

Wojewoda Zbigniew Koniusz, kurator Kazimierz Mądzik
gratulują wójtowi Tomaszowi Lato i skarbnik Małgorzacie Kumór.

z zasobów państwa. Zadanie prowadzone jest przy współudziale
Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Wsparcie finansowe otrzymuje organ prowadzący daną placówkę, z założeniem zapewnienia wkładu własnego w wysokości
co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.
AK

Wiaty przystankowe odnowione i naprawione
We wrześniu wszystkie wiaty przystankowe w naszej gminie zostały odnowione i naprawione, dziewięć zyskało
nowy wizerunek. Ponadto zamontowano siedem nowych wiat, a na peronach pojawiły się tabliczki z nazwą miejscowości.
Na dziewięciu przeszklonych wiatach przystankowych pojawiły się naklejki z mapą sołectwa, danymi teleadresowymi Urzędu
Gminy Masłów oraz Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Na peronach umieszczono również fotografie najbardziej rozpoznawalnych i atrakcyjnych miejsc w naszej gminie.
Nowe wiaty zostały zamontowane w Woli Kopcowej przy ul.
Kieleckiej, w Domaszowicach na ul. Przyborowskiego przy S74,
w Masłowie Pierwszym przy ul. Jana Pawła II, w Brzezinkach obok
posesji nr 51, przy wyjeździe z Mąchocic-Scholasterii, w Mąchocicach Kapitulnych na ul. Łysogórskiej przy ścieżce rowerowej
w Przełomie Lubrzanki i na skrzyżowaniu ul. Łysogórskiej i Szkolnej. Ich koszt to około 47 tys. zł.
Na terenie gminy Masłów są sukcesywnie wymieniane wiaty
przystankowe na nowe, ujednolicone w kolorze zielono – żółtym,

przeszklone. Ich wielkość zależy od natężenia ludności oraz od
dostępnej powierzchni. Montowane obecnie nowe wiaty staną na
wybrukowanym podłożu, będą wyposażone w ławeczki, kosze, tabliczki z rozkładem jazdy. Jak informuje referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej na wszystkich wiatach w gminie pojawiły
się nowe tabliczki z nazwą miejscowości opatrzone herbem gminy
Masłów.
- Warto dodać, że na terenie naszej gminy jest już 20 nowych
wiat, to około 30 procent wszystkich. W kolejnych latach planuje
się dalszą wymianę i budowę nowych – dodaje wójt Tomasz Lato.
Perony mają służyć jako schronienie dla osób podróżujących
transportem publicznym. Apelujemy do wszystkich mieszkańców,
gości i turystów o szanowanie istniejących wiat przystankowych.
AK

Nowy wizerunek zyskała wiata przystankowa w Brzezinkach.

Nowa wiata przystankowa stanęła w Mąchocicach Kapitulnych.
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Powstaje 1258 metrów sieci wodociągowej
Trwają prace przy budowie drugiego etapu sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym.
Wodociąg rozdzielczy zaprojektowano w pasach drogowych:
drogi gminnej ul. Spokojna i dróg wewnętrznych ul. Widokowa
i ul. Mała oraz przez działki prywatne w Masłowie Pierwszym.
W ramach inwestycji powstanie sieć wodociągowa z rur polietyle-

Koniec prac planowany jest na koniec listopada.

Wodociąg rozdzielczy zaprojektowano w pasach drogowych.

nowych 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.
AK

Plac zabaw z nowymi urządzeniami
Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców
Masłowa Drugiego, gdzie na istniejącym od 2010 roku
placu zabaw pojawiły się trzy nowe urządzenia.
W ramach inwestycji realizowanej z funduszu sołeckiego wymieniono wysłużoną już zjeżdżalnię na nowy zestaw modułowy
z dwoma zjeżdżalniami przystosowanymi dla dzieci młodszych
i starszych. Ponadto zakupiono dodatkowo huśtawkę typu bocianie
gniazdo i bujaczek sprężynowy. Nowe elementy wyposażenia placu zamocowane są na solidnych fundamentach, z zachowaniem
bezpiecznych odległości i zgodnie z obowiązującymi normami.
Urządzenia są odporne na warunki atmosferyczne oraz ewentualne
uszkodzenia.
Inwestycję realizowała spółka DESTAR z Chmielowa, a całkowity koszt zadania to ponad 17 tys. zł.

Nowa zjeżdżalnia dla małych i dużych.

W bocianim gnieździe można się wygodnie huśtać.

Bujaczek sprężynowy.
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i prace porządkowe w szkołach
 Remonty
Sprawdźcie, co zmieniło się w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.
Brzezinki

Mąchocice Kapitulne

Przeprowadzono przegląd pieców c.o.; pomalowano korytarze przedszkolne, salę nr 11, szatnię szkolną i przedsionek
przedszkolny; wymieniono urządzenia sanitarne w łazience
chłopców na wodooszczędne; podłączono do siedziby KGW
urządzenia AGD.

Przeprowadzono remont szatni, które zostały wyposażone
w osobiste szafki uczniów zamykane na klucz. Ponadto przeprowadzono ogólne prace konserwatorskie i porządkowe.

Szatnie w Mąchocicach Kapitulnych przeszły metamorfozę.
W szkole w Brzezinkach odmalowano korytarze przedszkolne.

Masłów
Wyremontowano schody zewnętrzne do kuchni; realizowana
była budowa wiaty i chodnika do niej prowadzącego; zamontowano szlaban na parkingu szkolnym podnoszący bezpieczeństwo uczniów; założono bramę wjazdową i pomalowano
bramę w Masłowie Drugim; pomalowano szatnię i korytarz
w hali sportowej; zamontowano dodatkowe kamery zewnętrzne (wiata i parking).

Mąchocice-Scholasteria
Przeprowadzono
modernizację łazienek na
pierwszym piętrze; pomalowano wejście do przedszkola; udrożniono rowy
melioracyjne w drodze
dojazdowej do szkoły;
na bieżąco utrzymywano teren wokół szkoły;
wszczęto prace nad drenażem w sali technicznej.

Odnowiona łazienka w szkole
w Mąchocicach-Scholasterii.

Wola Kopcowa

Założono i pomalowano bramę wjazdową w Masłowie Drugim.

Wykonano montaż szlabanu na parkingu szkolnym w Masłowie,
podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo uczniów.

Przeprowadzono remont elewacji wejścia do budynku; pomalowano dwie sale, jedną w oddziałach przedszkolnych i jedną
w szkole; podjęto działania mające na celu wykonanie prac
naprawczych w pomieszczeniach na poddaszu budynku.

Wyremontowana elewacja wejścia do budynku szkoły
w Woli Kopcowej.
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Dwie nagrody od Ministra Edukacji i Nauki
dla dyrektorów naszych szkół
Czworo dyrektorów szkół z gminy Masłów znalazło się w gronie pedagogów wyróżnionych podczas Wojewódzkich
Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Otrzymali oni najbardziej prestiżowe nagrody, jakie mogą trafić do pedagogów.

Od lewej: wójt Tomasz Lato, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik,
dyrektor Joanna Broniek, dyrektor Janina Dyamentowska, wicedyrektor Renata
Zapała, Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki,
senator Krzysztof Słoń, dyrektor Marcin Gawron.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki
otrzymały: Joanna Broniek, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Mąchocicach-Scholasterii oraz Janina Dyamentowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Woli Kopcowej.
Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty otrzymał Marcin Gawron, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Masłowie. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Renata Zapała, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Masłowie.
Razem z dyrektorami w uroczystości
wziął udział wójt Tomasz Lato. - To bardzo ważne nagrody i docenienie wysokiego poziomu oświaty w gminie Masłów.
Prestiżowe wyróżnienia dla dyrektorów
pokazują, jak ich praca doceniana jest na
poziomie regionalnym i ogólnopolskim,
o czym świadczy docenienie przez Ministra Edukacji i Nauki – zaznacza wójt. Nagrodzonym gratulowali m.in. senatorowie
Krzysztof Słoń i Jarosław Rusiecki, wojewoda Zbigniew Koniusz, świętokrzyski kurator
oświaty Kazimierz Mądzik.
WP

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu Czyste Powietrze zaprasza
W Urzędzie Gminy Masłów uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym
zainteresowane osoby mogą uzyskać wszelkie informacje o zasadach i warunkach skorzystania z pomocy finansowej na wymianę
nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację użytkowanych budynków mieszkalnych oraz wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
W punkcie konsultacyjno-informacyjnym zainteresowani
mogą uzyskać pełną informację o Programie Czyste Powietrze
w formie ulotek i ustnych wyjaśnień, doradztwo energetyczne,
pomoc w sporządzeniu wniosku o dotację (formularz danych niezbędnych do sporządzenia wniosku do Programu Czyste Powietrze) oraz pomoc w sporządzeniu wniosków o płatność po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Urząd gminy może
również przekazać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wnioski o dotacje oraz
wnioski o płatność zarówno w formie papierowej jak i w postaci
elektronicznej. Na życzenie wnioskodawcy urząd przekaże wnioski do WFOŚiGW zarówno te, które zostaną sporządzone przez
wnioskodawcę jak również przygotowane przez punkt konsultacyjno-informacyjny.

Właściciele budynków, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania przed sporządzeniem wniosku
o dotację pobierają zaświadczenie potwierdzające przeciętny,
średni dochód na osobę w ich gospodarstwie domowym. Dla osób
(właścicieli budynków), którzy są mieszkańcami gminy Masłów
właściwym do wydania tego zaświadczenia jest Wójt Gminy Masłów, który do potwierdzania dochodów wyznaczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie.
Wszelka pomoc świadczona przez punkt konsultacyjno-informacyjny oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach są bezpłatne.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
Czyste Powietrze w gminie Masłów czynny jest w:

poniedziałki w godz. 9:00 – 15:00
wtorki w godz. 8:20 – 15:20
środy w godz. 8:20 – 15:20
Informacje można uzyskać bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym w pokoju 13, telefonicznie pod nr tel.: 41 311 00 77
lub 41 311 00 70
oraz pod adresem e-mail: czyste.powietrze@maslow.pl
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Nowoczesne systemy wystawiennicze i przebudowa
amfiteatru. Innowacyjne plany w „Szklanym Domu”
dzięki unijnym pieniądzom!
Wszystko wskazuje na to, że amfiteatr w Ciekotach przejdzie przebudowę, a wnętrza „Szklanego Domu” wzbogacą
się o nowoczesne systemy wystawiennicze i wyposażenie sali widowiskowej znacznie podnoszące atrakcyjność dla
mieszkańców gminy Masłów oraz turystów.

Ciekocki amfiteatr przejdzie wyczekiwaną przebudowę.

Wniosek Gminy Masłów „Przebudowa
amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach oraz zakup
wyposażenia” znalazł się na wysokim szóstym miejscu listy rankingowej na operacje
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020. Oznacza to bardzo
duże szanse na realizację projektu, który na
dobre odmieni Żeromszczyznę, ale również
zaproponuje nowoczesne rozwiązania.
Głównym składnikiem projektu jest
przebudowa amfiteatru, która obejmie wykonanie chodnika oraz placu, powstaną
schody zapewniające bezpieczne dojście
do amfiteatru, a kompleksową renowację
przejdą siedziska trybun. Zmiany obejmą
również budynek „Szklanego Domu”, na
którym zostanie zamontowana instalacja
fotowoltaiczna. Nie do poznania zmieni
się wnętrze zarówno sali widowiskowej jak
i przestrzeni holu. W sali prace obejmą okotarowanie, położenie wykładziny, tapicerowanie foteli, co znacznie podniesie komfort
odbioru prezentowanych wydarzeń.
Ważnym elementem będzie nowe
wyposażenie holu „Szklanego Domu” stawiające na innowacyjność w prezentowaniu treści o Stefanie Żeromskim, atrakcjach
turystycznych gminy Masłów oraz bieżących wydarzeniach. Koszt realizacji zadania to dokładnie 785 232,87 zł, z czego
dofinansowanie to 499 644,00 zł, a wkład
własny to 285 588,87 zł. Prace rozpoczną
się wiosną, a zakończą jesienią 2022 roku.

Wysoka ocena i dobrze przygotowany
wniosek przez zespół projektowy w Urzędzie Gminy Masłów i Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” jest powodem do
radości. Projekt obejmuje bardzo potrzebne prace oczekiwane przez mieszkańców,
czyli przebudowę amfiteatru oraz nowe
wyposażenie w sali widowiskowej. Podnosimy również atrakcyjność „Szklanego
Domu” proponując innowacyjne rozwiązania w ekspozycji i opowiadaniu o Stefanie
Żeromskim i atrakcjach gminy. W amfiteatrze dodatkowo ma powstać kino letnie,
które urozmaici bogatą ofertę wydarzeń
proponowanych przez „Szklany Dom” –
mówi wójt Tomasz Lato.
- We wniosku jako wyposażenie zaproponowaliśmy innowacyjne systemy wystawiennicze, które zostaną zamontowane
w holu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom”. Wśród całej gamy ekspozytorów
i multimediów przewidujemy zastosowanie innowacyjnej instalacji interaktywnej
sterowanej gestem z kamerą z czujnikiem
ruchu. Intuicyjny w obsłudze zestaw urządzeń umożliwi bezdotykowe użytkowanie
zawartych treści interaktywnych, dzięki
czemu stanowi niezwykle efektowne oraz
innowacyjne rozwiązanie. Poprzez wykrycie użytkownika czujnikiem ruchu, system
umożliwia sterowanie i wybieranie przez
niego gestem interaktywnych treści w sposób intuicyjny i łatwy w obsłudze – mówi
Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.

Zestaw urządzeń w przestrzeni „Szklanego Domu” będzie służył do prezentacji
interaktywnych sterowanych gestem takich
jak interaktywna księga z możliwością
wirtualnego bezdotykowego przewracania stron zabytkowego księgozbioru, który dotychczas nie mógł być udostępniony
z obawy przed zniszczeniami. Dodatkowo
będzie służył do prezentacji zdjęć, bądź dokumentów z możliwością powiększania gestem, animowania lub wyzwalania treści filmowych. Zestaw urządzeń wzbogaci ofertę
kulturalną placówki poprzez możliwości
organizacji lekcji muzealnych poświęconych pisarzom związanym z Ciekotami:
Stefanowi Żeromskiemu i Barbarze Wachowicz. Otwarta przestrzeń wystawiennicza będzie również dodatkową atrakcją
turystyczną ubogacającą pakiet edukacyjny
„Szklanego Domu”. Wartością dodaną rozwiązania bezdotykowego jest zmniejszenie
ryzyka zakażenia potencjalnych odbiorców oferty kulturalnej w dobie pandemii
COVID-19.
Przedstawione rozwiązanie aplikacji
bezdotykowych sterowanych gestem do
tej pory zostało prezentowane w Belgii,
a w Polsce jedynie w województwie kujawsko-pomorskim.
W czasie trwania projektu w „Szklanym Domu” odbywać będą się zajęcia
i próby artystyczne m.in. wokalne, taneczne, teatralne, ludowe, czy spotkania tematyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
WP
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Biskup poświęcił kaplicę bł. Wincentego Kadłubka
w kościele w Domaszowicach
Podniosłe uroczystości przeżywała parafia pw. bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach. Biskup kielecki Jan
Piotrowski poświęcił kaplicę patrona świątyni, zaprezentowano również herb parafii.
To było niezwykle ważne wydarzenie w historii parafialnej
społeczności w Domaszowicach. Uroczystościom związanym z bł.
Wincentym Kadłubkiem, patronem świątyni przewodniczył biskup
kielecki Jan Piotrowski, który dokonał poświęcenia nowo powstałej
kaplicy bł. Wincentego. Tuż po poświęceniu proboszcz ks. kanonik
Dariusz Sieradzy, dziekan dekanatu masłowskiego wniósł do niej
relikwie patrona.

Relikwie bł. Wincentego Kadłubka wniósł do kaplicy
ks. proboszcz Dariusz Sieradzy.

Modlitwie przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.

Kazanie wygłosił ojciec Rafał Ścibiorowski, opat klasztoru
cystersów w Jędrzejowie. - Nauka Najwyższego Pasterza – Jezusa
Chrystusa jest ta sama wczoraj, dziś i na wieki. My, jako ludzie, którzy idą z bagażem swoich osobistych doświadczeń, talentów, ale
także i ludzkiej słabości, grzechów i ułomności, pragniemy przyzywać wstawiennictwa błogosławionego Wincentego Kadłubka,
aby on, czciciel Najświętszej Eucharystii, nauczył nas szacunku do
Mszy Świętej – mówił w homilii ojciec Ścibiorowski.
O szczególną oprawę mszy świętej zadbali Rycerze Kolumba
działający w parafii oraz schola. - Od momentu poświęcenia w każdy wtorek msze święte będą sprawowane w nowej kaplicy bł. Wincentego Kadłubka. Co ważne to kolejny krok do konsekracji nowego
kościoła. Mamy już piękny kamienny ołtarz – mówi ks. proboszcz
Dariusz Sieradzy. Przypomnijmy, że parafia w Domaszowicach ma
20 lat, a nowa świątynia powstaje od ośmiu lat i jest sukcesywnie
wyposażana. Znajduje się w niej Kaplica Spowiedzi Świętej, w której
można w komfortowych warunkach wyspowiadać się.

To ważne wydarzenie dla społeczności Domaszowic.

W czasie uroczystości po raz pierwszy zaprezentowano herb
parafii. Co istotne może się nim pochwalić niewiele wspólnot parafialnych w kraju. We wspólnej modlitwie z parafianami udział
wzięli: wicemarszałek Renata Janik, wójt Tomasz Lato, Kazimierz
Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty, Wojciech Purtak, dyrektor
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
WP

Więcej policyjnych patroli
Zgodnie z „Planem Działania Priorytetowego” I Komisariatu Policji w Kielcach realizowanym do 31 stycznia 2022 r.
wzmożone patrole kierowane są do centrum Masłowa Pierwszego oraz Masłowa Drugiego.
W związku z licznymi zgłoszeniami, jakie napływają do
komisariatu w Kielcach dotyczącymi zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu, aktów wandalizmu oraz zaśmiecania terenu częste patrole policji pojawią się w centrum
Masłowa Pierwszego, tj. na placu Jana Pawła II przy sklepie spożywczym, w okolicach hali sportowej i lotniska.
Szczególnym nadzorem zostanie objęty również teren placu zabaw przy ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim za sklepem spożywczym.
I Komisariat Policji w Kielcach apeluje do mieszkańców
o bieżące informowanie o wszelkich nieprawidłowościach występujących we wskazanych rejonach, co przyspieszy działania

policji oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Funkcjonariuszem odpowiedzialnym za kontrolowanie wyżej wymienionych miejsc jest dzielnicowy – sierż. szt. Grzegorz Michta,
dostępny pod numerem tel. 47 802 31 15 lub 734 415 046.
- Mamy nadzieję, że podjęte działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w wymienionych rejonach oraz na zmianę
sposobu ich postrzegania. Warto dodać, że inne miejsca zagrożone w ocenie mieszkańców można wskazać korzystając
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dostępnej na stronie startowej gminy Masłów - mówi wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.
AK
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„Szklany Dom” z prestiżowym tytułem
Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach zwyciężyło w ogólnopolskim plebiscycie Kuźnia Mistrzów
Mowy Polskiej. Wyróżnienie przyznawane jest inicjatywom lub placówkom publicznym zaangażowanym w krzewienie kultury i piękna mowy ojczystej. Akademia doceniła szczególnie Festiwal Mediów i Sztuki Otwarte Książki
oraz Imieniny Stefana z udziałem Mistrzów Mowy Polskiej.

Gala odbyła się na scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

Gala finałowa programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej
odbyła się już po raz 21. To prestiżowy konkurs doceniający ludzi
kultury i mediów wyróżniających się szczególną dbałością o język
polski. Co roku nominacje wręczane są na Zamku Królewskim
w Warszawie, a finał odbywa się w wybranym polskim mieście.
Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w Kielcach. Na scenie Kieleckiego Centrum Kultury gościli wybitni przedstawiciele polskiej
kultury, laureaci poprzednich edycji m.in. Anna Seniuk, Katarzyna
Pakosińska, Paweł Sztompke, Marta Szewczyk.
Ogłoszono zarówno laureatów plebiscytów Mistrz Mowy Polskiej jak i Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej.
Wyróżnienie przyznawane inicjatywom lub placówkom publicznym zaangażowanym w krzewienie kultury i piękna mowy
ojczystej, decyzją Akademii Mistrzów Mowy Polskiej, złożonej
z laureatów tytułu, otrzymało Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach, w gminie Masłów. O prestiżowy w środowisku kulturalnym tytuł rywalizowało z Ogólnopolskim Konkursem
Krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu, Służewieckim Domem
Kultury w Warszawie, Muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu,
vlogiem językowym Mateusza Adamczyka.
Nagrodę z rąk artystki kabaretowej Katarzyny Pakosińskiej
odbierali wójt Tomasz Lato, dyrektor Wojciech Purtak i Marzena
Biskupska. Wcześniej, zgodnie z tradycją plebiscytu, delegacja
z gminy Masłów otrzymała pamiątkową biało-czerwoną szarfę.
– Ta nagroda ma szczególnie znaczenie dla kultury gminy Masłów.
Podczas odwiedzin w Ciekotach Krzysztof Zanussi, laureat tytułu
Mistrz Mowy Polskiej powiedział ważne słowa o tym, że robimy
wielką kulturę w małej gminie. Dbamy o to, żeby oferta „Szklanego Domu” odpowiadała na potrzeby mieszkańców gminy Masłów,
ale też mając na uwadze literacki i turystyczny charakter Ciekot
zachęcała do przyjazdu do nas turystów – mówi wójt Tomasz Lato.
- Tytuł Kuźni zobowiązuje nasz cały zespół do utrzymania
wysokiego poziomu wydarzeń i oferty. Jest wynikiem dużej pracy wszystkich osób pracujących na sukces tego pięknego miejsca.
Ostatnie dwa lata w „Szklanym Domu” obfitowały w ciekawe kulturalne wydarzenia z udziałem Mistrzów Mowy Polskiej. W Ciekotach gościli m.in. Barbara Krafftówna, Krzysztof Zanussi, Katarzyna Pakosińska, Beata Tadla, Grażyna Barszczewska, Jerzy Trela,
Katarzyna Stoparczyk. Mistrzowie spotykali się z publicznością
Festiwalu Mediów i Sztuki Otwarte Książki oraz czytali prozę Stefana Żeromskiego w czasie Imienin Stefana – mówi Wojciech Pur-

Delegacja Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom"
na gali Mistrza Mowy Polskiej.

Nagrodę odbierali wójt Tomasz Lato oraz reprezentacja „Szklanego
Domu” dyrektor Wojciech Purtak i Marzena Biskupska.

tak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. – Dbając
o polszczyznę i zachowanie chwili mistrzowie nagrali w Ciekotach
audiobooki z dziełami Stefana Żeromskiego. Jesienią premierę będą
miały kolejne m.in. „Przedwiośnia” Marty Szewczyk, czy „Wiernej
rzeki” Grażyny Barszczewskiej – dodaje.
„Szklany Dom” dba szczególnie o promowanie czytelnictwa
i pielęgnowanie języka polskiego. Z okazji 150. rocznicy osiedlenia
się Żeromskich w Ciekotach wydano książkę Kazimiery Zapałowej
„Opowieści z ciekockiego dworku Żeromskich”. W ofercie dworku znajdują się m.in. lekcje muzealne poświęcone „Syzyfowym
pracom”, miłościom Żeromskiego. Nowością jest quest dla rodzin
z dziećmi, którego narratorem jest młody Stefanek. Już wkrótce zostaną przedstawione kolejne kulturalne inicjatywy związane z Mistrzami Mowy Polskiej realizowane przy wsparciu Danuty Hanny
Jakubowskiej, dyrektor biura promocji programu.
Podczas gali w KCK tytuły Mistrz Mowy Polskiej. otrzymali:
Agnieszka Kunikowska, Jerzy Kisielewski, Edward Rzepka. Nagroda Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi trafiła do Kamy Kępczyńskiej-Kalety, a nagrodę Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej Vox populi
otrzymał vlog Mateusza Adamczyka.
WP
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OSP Ciekoty ma 60 lat.

Uroczyste świętowanie z poświęceniem nowego wozu!
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciekotach świętowała
jubileusz 60-lecia działalności połączony z poświęceniem nowego średniego wozu bojowego. Było wiele życzeń i podziękowań, ale również dobra zabawa
podczas strażackiego pikniku.

Uroczystość odbyła się na Żeromszczyźnie, a oficjalna część
w amfiteatrze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Na zaproszenie druhów odpowiedzieli strażacy z jednostek
OSP z gminy Masłów: z Brzezinek, Masłowa, Mąchocic Kapitulnych, Woli Kopcowej oraz przyjaciele z Bodzentyna, Leszczyn,
Grzymałkowa, Mysłowic, Niewachlowa, Zaborowic. Poczty
sztandarowe jednostek wzięły udział w przemarszu prowadzonym
przez dowódcę uroczystości druha Romana Kołomańskiego.
- 5 września 2021 roku zapisze się w historii naszej jednostki, jako dzień szczególny i jeden z najważniejszych – mówił druh
Andrzej Bawół, prezes OSP Ciekoty, który wraz z Wojciechem
Purtakiem, dyrektorem Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
poprowadził oficjalną część uroczystości.
Mszę świętą odprawili ks. dziekan Dariusz Sieradzy, ks.
Krzysztof Zapała i ks. Jacek Kopeć, który wygłosił okolicznościową homilię zwracając w niej szczególną uwagę na służbę druhów
Bogu i ludziom. Tuż po modlitwie w intencji wszystkich strażaków
odbyło się poświęcenie nowego średniego wozu bojowego. Symbolicznego święcenia wiadrem wody święconej dokonał ks. Jacek
Kopeć, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im.
św. Stanisława Kostki w Kielcach, w asyście księży, Wójta Gminy
i zaproszonych gości.

Obchody rozpoczęła msza święta.

Głównym punktem było poświęcenie nowego wozu bojowego.

Nowy wóz bojowy GBA RT MAN TGM 18/320 4x4 trafił
do jednostki w styczniu tego roku. Gmina na zakup przeznaczyła
367 tys. zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
360 tys. zł, Komendant Główny Straży Pożarnej 100 tys. zł oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 20 tys. zł.
Nowy wóz zastąpi w akcji ponad trzydziestoletni wóz bojowy, który służył druhom średnio ponad 50 razy w roku.
- Jednostka OSP Ciekoty dzięki działalności w   Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym dba o bezpieczeństwo nie tylko
mieszkańców gminy Masłów. Wspólnie staramy się, by pomagał
w tym nowoczesny sprzęt, czego przykładem jest zakup średniego
wozu bojowego. 60-letnia historia jednostki pokazuje jak ważna
jest współpraca, której przyświeca praca dla drugiego człowieka.
Bardzo dziękuję druhom za zaangażowanie i wzorową służbę –
mówił wójt Tomasz Lato.
W części oficjalnej druhowie z jednostki Ciekoty otrzymali
odznaczenia. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa został
odznaczony Roman Kołomański, srebrnym: Artur Kmieć i Daniel
Papież, brązowym: Klaudia Gil, Dominika Domagała, Anna Papież
-Kundera, Dawid Gil, Jakub Ochap, Wiktor Sańpruch. Odznaki
Strażak Wzorowy otrzymali: Aleksandra Bawół, Albert Bysiak, Karol Kmieć, Konrad Domagała, Krzysztof Stąporek, Piotr Błaszak.
Symbolicznie podziękowano druhowi Jarosławowi Papieżowi, który po 28 latach zrezygnował z prezesowania OSP Ciekoty. Od tego
roku tę funkcję pełni Andrzej Bawół.
Druhom gratulowali gospodarze: wójt Tomasz Lato i Piotr
Zegadło, przewodniczący Rady Gminy Masłów, prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP Masłów oraz goście: poseł Krzysz-

Na uroczystość zjechało wielu druhów z zaprzyjaźnionych jednostek.
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tof Lipiec, senator Krzysztof Słoń, Henryk
Milcarz, wiceprezes Sejmiku, starosta Mirosław Gębski oraz starszy bryg. Marcin Charuba, zastępca komendanta miejskiego PSP.
Obecni byli radni Rady Gminy Masłów:
wiceprzewodniczący Ryszard Szymczuch,
Bernarda Komorowska, Wojciech Haba,
Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel i sołtys
Katarzyna Kaczor.
Na Żeromszczyźnie odbył się piknik
strażacki. Każdy mógł obejrzeć sprzęt strażacki, wziąć udział w pokazie pierwszej

Odznaczeni druhowie z gospodarzem gminy: wójtem Tomaszem Lato oraz gośćmi: posłem
Krzysztofem Lipcem, senatorem Krzysztofem Słoniem, Henrykiem Milcarzem,
wiceprzewodniczącym Sejmiku, Mirosławem Gębskim, starostą kieleckim.

Zaśpiewał Krzysztof Kis.

pomocy przedmedycznej. Dzieciaki świetnie bawiły się na bezpłatnych dmuchańcach.
Druhowie przygotowali również poczęstunek. Można było spróbować grochówki ze strażackiego kotła. W części artystycznej przed publicznością zaprezentował się zaprzyjaźniony z druhami Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty. Piosenki z nowej płyty „Z marzeń” wydanej
z okazji 50-lecia działalności artystycznej zaśpiewał Krzysztof Kis. Do tanecznej zabawy
porwali wszystkich Kapela Adaśki oraz DJ Mikołaj.
WP

Niezwykle twórcza Masłowska Noc Bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie już po raz kolejny włączyła się w akcję NOC BIBLIOTEK. Tegoroczna VII
edycja odbyła się pod hasłem „Czytanie wzmacnia”.
Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania. Ta ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek, jako najbardziej otwartych i dostępnych
instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku.
Masłowska Noc Bibliotek okazała się niezwykle twórcza.
Odbyły się zajęcia literackie i plastyczne. Młodzi czytelnicy z filii
bibliotecznej w Mąchocicach Kapitulnych wraz z bibliotekarzami
przygotowali przedstawienie kukiełkowe „Królewna się nudzi”, poświęcone nudzie i sposobom, jak sobie z nią poradzić. Mieszkańcy
królestwa próbowali znaleźć zajęcie dla znudzonej królewny. Po
wielu wspólnych wysiłkach okazało się, że najlepszym lekarstwem
dla niej będzie biblioteka i książki.

Wydarzenie było wspaniałą okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu poetyckiego „Rymuj o masłowskiej bibliotece”,
którzy przeczytali zgromadzonym swoje wiersze. Zwieńczeniem
spotkania było tworzenie figurek z masy solnej.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w spotkaniu, dzieciom zaangażowanym w przedstawienie i przygotowanie rekwizytów. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
literackich młodym poetom, którzy przygotowali rymowanki o naszej bibliotece. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej akcji
zorganizowanej przy okazji Nocy Bibliotek – podsumowuje Anna
Obara, kierownik masłowskiej biblioteki.
AK

Rozdano nagrody laureatom konkursu poetyckiego.

Każdy mógł zrobić figurkę z masy solnej.
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Wybitni goście na Imieninach Stefana
Imieniny Stefana świętowano
przed ciekockim dworkiem. Grażyna Barszczewska nie kryła zachwytu nad klimatem miejsca,
a Jerzy Trela podkreślał ważną
rolę w przypominaniu prozy Stefana Żeromskiego.

badacz polskiej literatury związany z krakowskim środowiskiem naukowym.
Bardzo cenne jest to, że organizatorzy
wydarzenia chcą przypominać prozę Stefana Żeromskiego. Chwała im za to – mówił
Jerzy Trela. - Jego język nie jest prosty, ale
piękny i daje duże możliwości interpretacji – dodaje. Grażyna Barszczewska nie
Doroczne Imieniny Stefana organi- kryła zachwytu nad Ciekotami. - W Świętozowane przez Centrum Edukacji i Kultury krzyskiem mam rodzinę i lubię tu wracać.
„Szklany Dom” podzielono na kilka wydaW Ciekotach stworzorzeń. Wielkim zainteno miejsce, które jest
piękne i daje publiczresowaniem cieszyło
Grażyna Barszczewska, aktorka
się czytanie dzieł piności możliwość obsarza przez laureatów
„W Ciekotach stworzono cowania z literaturą
tytułu Mistrz Mowy
w wyjątkowy sposób
miejsce, które jest piękne – zaznacza aktorka.
Polskiej. Zaproszenie
do Ciekot przyjęli wyCo ważne wszystkie
i daje publiczności możlibitni aktorzy. Grażyinterpretacje
zostały
wość obcowania z literaturą nagrane i już wkrótce
na Barszczewska zachwyciła interpretacją
zostaną udostępniow wyjątkowy sposób”
„Wiernej rzeki”, a Jerzy
ne bezpłatnie przez
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
Trela „Zapomnienia”.
Lektorka i przewodniczka po zamku w Mal- oraz Program Społeczny Mistrz Mowy Polborku Marta Szewczyk snuła opowieść skiej w formie audiobooków.
Spotkanie z mistrzami poprzedziły
z „Przedwiośnia”, a leśnik Adrian Wiśniowski swoim barwnym językiem przeniósł słu- równie ciekawe kulturalne wydarzenia.
chaczy do „Puszczy Jodłowej”. Spotkanie Ewa Mickiewicz, wnuczka Marii i Jana
poprowadził prof. Bolesław Faron, ceniony Szczepkowskich, przekazała swój portret

Ewa Mickiewicz przekazała wójtowi Tomaszowi Lato w wypożyczenie
obraz autorstwa Moniki Żeromskiej.

Zaproszenie do Ciekot przyjęli legendarni
aktorzy: Grażyna Barszczewska i Jerzy Trela.

namalowany przez Monikę Żeromską, córkę pisarza. - Do Moniki Żeromskiej zwracałam się ciociu, przyjaźniła się z moją rodziną od lat. Obraz powstał w 1975 roku
na kilku sesjach przez dwa miesiące w jej
domu – opowiada. Obraz został wypożyczony ze zbiorów Ewy Mickiewicz i będzie
częścią nowej interaktywnej wystawy, która
wiosną powstanie w „Szklanym Domu”.

Gospodarze i goście wydarzenia pozują do pamiątkowego zdjęcia.

Czytanie dzieł Stefana Żeromskiego zorganizowano na tarasie dworku.
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Wcześniej w galerii otwarto wystawę
„Światy barw” Moniki Handke inspirowaną kolorami w twórczości Stefana Żeromskiego. Publiczność mogła obejrzeć prace,
powstające na przezroczystych płótnach,
z użyciem naturalnych materiałów takich
jak piasek, trawy, włókna roślinne czy kawałki jedwabnych i bawełnianych materiałów, które bywają zmienne jak natura.
Cykle obrazów – tkanin określane są przez
autorkę jako „Cienka tkanka”.
Nie zabrakło rozmowy o literaturze.
Danuta Hanna Jakubowska, agentka pisar-

ki Barbary Wachowicz i Wojciech Purtak,
dyrektor „Szklanego Domu”, współautorzy
nowego wydania książki Barbary Wachowicz „Stefan Żeromski” opowiedzieli o pracy nad tym wyjątkowym wydawnictwem.
Był też czas na podsumowanie działań od
imienin do imienin. Opowiedziała o nich
Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa
ciekockiego dworku, która w tym okresie
wydała aż dwie książki poświęcone Ciekotom.
Literackie wydarzenie przyciągnęło
wielu wielbicieli twórczości Żeromskie-

go. - Imieniny Stefana to zawsze święto
w Ciekotach. Tegoroczna edycja pokazała
różnorodność form dbania o pamięć o Żeromskim. Ważne jest to, że również w ten
sposób edukujemy. Wystawę będzie można obejrzeć do końca października, a audiobooki nagrane przez naszych mistrzów
będą przez lata cieszyć słuchaczy – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
WP

Dożynkowe świętowanie w parafiach
Uroczystą oprawę miały dożynki parafialne, które odbyły się w kościele pw. bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach oraz kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie.
DOMASZOWICE
Uroczystość rozpoczęła się procesją, w której starostowie
dożynek Marta Rzędowska i Jarosław Komorowski przynieśli do
świątyni chleb, zespół Domaszowice wieniec dożynkowy i kosz
z kwiatami, zaś Rycerze Kolumba kosz z plonami. Mszy świętej,
dziękczynnej przewodniczył ks. proboszcz Dariusz Sieradzy, który
w homilii mówił o trudzie i ciężkiej pracy rolników, jednocześnie
podkreślając, że bez Bożego błogosławieństwa na nic ciężka praca.
O oprawę uroczystej mszy świętej zadbali członkowie zespołu Domaszowianki oraz Rycerze Kolumba. W uroczystości licznie wzięli
udział mieszkańcy Domaszowic, a towarzyszył im wójt Tomasz
Lato z małżonką Edytą, Ewa Krajcarz, dyrektor szkoły w Cedzynie,
wiceprezes VIVE Tadeusz Dziedzic z małżonką oraz radna Bernarda Komorowska.

MASŁÓW
Dożynki Parafialne rozpoczęły się od poświęcenia i złożenia
w kościele darów dożynkowych: chleba upieczonego przez Dolinianki oraz wieńca, który wykonały Kopcowianki. Mszę świętą
dziękczynną odprawił ks. proboszcz Piotr Motyka, który w głoszonej homilii nawoływał wiernych do okazania wdzięczności
Bogu za jego łaski. Wśród licznie przybyłych parafian w dożynkach w Masłowie Pierwszym uczestniczyli wójt Tomasz Lato, radni
Małgorzata Kozubek, Marek Dudzik, Andrzej Kułak, Janusz Obara
i sołtysi Renata Samiczak oraz Edward Mazur. Uroczystego charakteru wydarzeniu nadała obecność, w barwnych strojach ludowych,
zespołów Dolinianki, Kopcowianki i Nowe Masłowianki.
RED

Kosz wnoszą Rycerze Kolumba.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników dożynek przed masłowskim ołtarzem.

Starostowie i zespół Domaszowice przygotowali na ołtarz
piękne dożynkowe dary.

Chleb dożynkowy upiekły Dolinianki.
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Chór Masłowianie świętował 100-lecie.
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Był koncert galowy oraz uroczystości w kościele,
w którym wszystko się zaczęło!

Chór Masłowianie obchodził stulecie działalności. W kościele pw. Przemienienia Pańskiego odbyła się uroczysta msza święta połączona z poświęceniem tablicy pamięci Jana Pieniążka, założyciela chóru. W Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odbył się koncert galowy. Chórowi towarzyszyła Olga Szomańska, wokalistka
i aktorka.
Obchody w samo południe rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w masłowskim kościele
przez księży: Piotra Motykę, Mariana Janika, Rafała
Dudałę, Michała Olejarczyka. Kapłani zgodnie podkreślali ogromną tradycję chóru i rolę kościoła w jego
rozwoju. Tuż przed nabożeństwem poświęcono tabli-

Cały koncert można obejrzeć
w internecie, w serwisie You Tube
,
na kanale Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”.

Okolicznościowy grawerton na ręce wójta
Tomasza Lato, kierownik Marianny Samiczak
i dyrygenta Michała Kopcia przekazała
wicemarszałek Renata Janik.

Najlepsze życzenia składała delegacja
zespołów z gminy Masłów.

Uczestnicy jubileuszowego spotkania.

cę pamięci Jana Pieniążka, który 100 lat temu w parafii w Masłowie założył chór.
W swojej homilii ks. Michał Olejarczyk podkreślał religijność Jana Pieniążka,
który każdą próbę rozpoczynał od modlitwy, a przed próbą i po niej długo się
modlił.
W uroczystościach w kościele udział wzięli: wójt Tomasz Lato, wicewójt
Monika Dolezińska-Włodarczyk oraz Piotr Zegadło, przewodniczący Rady
Gminy, radni: Janusz Obara, Andrzej Kułak, Wojciech Purtak, dyrektor Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Wśród gości byli m.in. wicemarszałek Renata
Janik, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Drugą część obchodów zorganizowano w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Rozpoczęły ją życzenia dla jubilatów. Do chórzystów skierowano
wiele dobrych słów. Składali je gospodarze: wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika
Dolezińska-Włodarczyk, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy, radny Zenon Pedrycz oraz goście: biskup Marian Florczyk, poseł Krzysztof Lipiec, senator
Krzysztof Słoń, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
(w imieniu starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego). Nie zabrakło też prezentów
i życzeń od reprezentacji poszczególnych zespołów ludowych.
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	 - Jubileusz to szczególny moment w historii kultury gminy Masłów. Chór jest naszą
nierozerwalną częścią. Od zawsze towarzyszy nam podczas najważniejszych wydarzeń
patriotycznych i religijnych. Jego atutem jest
pokoleniowość. Śpiewają w nim od pokoleń
całe rodziny mieszkańców – mówił wójt Tomasz Lato. Biskup Marian Florczyk podkreślał
ogromne dziedzictwo chóru i dziękował za
obecność podczas ważnych wydarzeń poświęconych św. Janowi Pawłowi II. - Świętokrzyska tradycja jest częścią narodowej kultury i cieszę się, że ten zespół cały czas trwa,
stanowiąc taką wspólnotę. Jestem przekonany,
że jeszcze długo świętokrzyską kulturę będą
unosili jak najwyżej – mówił poseł Krzysztof
Lipiec. To jest zaszczyt dla całej gminy, że
może poszczycić się takim zespołem. Chór
cały czas trwa i mam nadzieję, że kolejne
długie lata funkcjonowania przed nimi. Zasługują na to – zauważył senator Krzysztof Słoń.
Jak zaznaczał wiceprzewodniczący Henryk
Milcarz chór jest nierozerwalną częścią tożsamości nie tylko gminy Masłów, ale całego regionu świętokrzyskiego. Gośćmi honorowymi
wydarzenia byli Edmund, Andrzej, Marek Pieniążkowie , synowie Jana Pieniążka, założyciela masłowskiego chóru. Panowie nie kryli
wzruszenia komentując wydarzenie.
Chórzyści pod kierunkiem dyrygenta
Michała Kopcia zaprezentowali premierowy koncert. Z chórem zaśpiewała Olga Szomańska, ceniona aktorka i wokalistka znana
ze współpracy z Piotrem Rubikiem i chórami
z całego kraju m.in. chrześcijańskim TGD. Chcieliśmy, żeby było to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie. Stąd też od początku
do końca premierowy repertuar i goście. Olga
Szomańska przyjęła zaproszenie i wyzwanie,
mimo że nigdy wcześniej nie śpiewała mazurów, a tym bardziej z towarzyszeniem chóru
– mówi Wojciech Purtak, dyrektor Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Cieko-

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli
Edmund, Andrzej, Marek Pieniążkowie synowie Jana Pieniążka, założyciela chóru.

Z chórem gościnnie zaśpiewała Olga Szomańska.

tach. Podczas całego koncertu chórowi towarzyszył kwartet
Na finał
smyczkowy Estradi Various. Co ciekawe z towarzyszeniem
Olga Szomańska
klasycznych muzyków chór wystąpił po raz pierwszy w swowystąpiła
jej karierze. Za wybór repertuaru, aranżacje i przygotowanie
ze
swoim
recitalem.
odpowiadał Michał Kopeć.
Koncert został przyjęty owacyjnie. Wypełniły go pieśni inspirowane zarówno folklorem jak i religią łącząc najważniejsze nurty w działalności
zespołu.
Na finał w prezencie dla chórzystów z koncertem „Drogi do wolności”
wystąpiła Olga Szomańska prezentując piosenki towarzyszące stuleciu polskiej
niepodległości. Publiczność chóralnie towarzyszyła jej niemal w każdym utworze.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort. Pokroili
go wspólnie Marianna Samiczak, kierownik chóru oraz dyrygent Michał Kopeć.
WP

Podziękowanie
W imieniu rodziny Jana Pieniążka składamy szczególne podziękowania dla wójta
gminy Masłów pana Tomasza Lato, dyrektora Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” pana Wojciecha Purtaka, dyrygenta chóru „Masłowianie” pana Michała Kopcia i członków chóru oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację w Masłowie w dniu 26.09.br. podniosłej uroczystości z okazji 100 – lecia chóru „Masłowianie”
wraz z odsłonięciem tablicy pamięci założyciela chóru Jana Pieniążka. Dziękujemy
także fundatorom i wykonawcy tablicy.
Dziękujemy za organizację uroczystości religijnej proboszczowi parafii księdzu kanonikowi Piotrowi Motyce.
Czujemy się głęboko wzruszeni i wdzięczni za to, że mogliśmy uczestniczyć w tym
tak budującym, pełnym serdeczności wydarzeniu, podczas którego mieliśmy poczucie
obecności naszego Taty. Chcieliśmy podkreślić, że 100- letnia działalność chóru, jak też
odsłonięta tablica stanowią najpiękniejsze upamiętnienie życia Jana Pieniążka. Upływający czas, tutaj w gminie Masłów, został ocalony od zapomnienia. Pomimo tego,
że odeszło już tak wiele wspaniałych ludzi, to ich prawdy i idee są przekazywane
następnym pokoleniom. Jesteśmy pełni podziwu i uznania, że ta pochodnia dobroci,
życzliwości, przyjaźni, patriotyzmu, zapalona 100 lat temu nie zgasła zataczając coraz większe kręgi i poprzez muzykę i śpiew tak jasno świeci.
Cieszymy się niezmiernie, że dane nam było spotkać w Masłowie tylu wspaniałych
ludzi. Dziękujemy za wspólne przeżycia – te sprzed lat i te z ostatniego spotkania.
Dziękujemy każdemu z Was.
Z wyrazami szczególnego szacunku synowie Jana Pieniążka
Edmund, Andrzej, Marek z Rodzinami
Kielce, Kraków 27.09.2021

W kościele odsłonięto tablicę poświęconą
Janowi Pieniążkowi.

W kościele chór dał minirecital.

22

Kurier Masłowski

Nowa książka o dziejach samorządu i administracji
gminy Masłów już jest. Możesz ją dostać w prezencie!
Za nami sentymentalna podróż w czasie, jaką było spotkanie promujące książkę dr. Piotra Olszewskiego „Z dziejów
samorządu i administracji w Gminie Dąbrowa - Masłów (1809 - 2018)”. Jest ona hołdem oddanym wszystkim, którzy
na przestrzeni lat tworzyli samorząd gminy Dąbrowa - Masłów – komentuje wójt Tomasz Lato.
To pierwsza taka publikacja poświęcona administracji gminy
Masłów. Początkowo miała ukazać się z okazji jubileuszu 30-lecia
samorządu, ale plany pokrzyżowała pandemia. Ostatecznie książka swoją premierę miała w połowie września tego roku, a jej pierwsza prezentacja odbyła się w czasie spotkania autorskiego w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie.
Z propozycją odszukania i spisania historii naszej małej ojczyzny zwróciliśmy się do dr. Piotra Olszewskiego, cenionego
historyka, autora książek poświęconych m.in. masłowskiej parafii
czy Woli Kopcowej, publikującego swoje artykuły w cyklu „Co
wieść gminna niesie” na łamach „Kuriera Masłowskiego” – mówi
wójt Tomasz Lato. – Autor podszedł do tej
propozycji z ogromnym zaangażowaSpotkanie było doskonałą okazją
niem tworząc książkę, która jest
do porozmawiania o historii gminnego samorządu.
zapisem losów samorządności
ODBIERZ
w naszej gminie, opartym na
BEZPŁATNĄ KSIĄŻKĘ
dawnictwo pokazuje, że samorząd tworzą ludzie. Ich
udokumentowanych
fakpomysły, inspiracje i zaangażowanie odpowiadają na
Bezpłatne książki można odtach. – dodaje.
potrzeby mieszkańców i realizację wspólnych celów.
bierać w Urzędzie Gminy MaSpotkanie z autorem
Jest hołdem oddanym wszystkim, którzy na przestrzepoprowadził
Wojciech
słów w Referacie Rozwoju i Proni lat tworzyli samorząd gminy Dąbrowa - Masłów Purtak, dyrektor Centrum
mocji Gminy, w Centrum Edukacji
mówił wójt.
Edukacji i Kultury „Szklany
Wśród gości wydarzenia obecni byli samorząi
Kultury
„Szklany
Dom”
oraz
Dom” w Ciekotach. Uczestdowcy:
Ryszard Szymczuch, wiceprzewodniczący
nicy wydarzenia z zainterew Gminnej Bibliotece PuRady Gminy Masłów obecnej kadencji, Krzysztof Zawasowaniem i w skupieniu wyblicznej w Masłowie.
da, radny w latach 1990-1998, Tadeusz Kumański, radny
słuchali autora, opowiadającego
w
latach
2006-2010 oraz sołtys Woli Kopcowej Edward Mao pracy nad wydawnictwem prezur.
zentującym historię samorządu naszej
Ponadto na spotkanie przybyli: Aneta Januchta, dyrektor
gminy od 1809 roku oraz o trudnościach
SP
w
Mąchocicach Kapitulnych, Grzegorz Piwko, dyrektor PUP
związanych z pozyskaniem dokumentów z tak odległego czasu.
- Podstawą do stworzenia książki i usystematyzowania infor- w Kielcach, Anna Obara, kierownik GBP w Masłowie, Agnieszmacji do 1990 roku były zasoby Archiwum Państwowego w Kiel- ka Borycka, kierownik referatu PiRG, Agnieszka Pietrzyk z CEiK
cach. Nie mamy wielu dokumentów z okresu międzywojnia, czy „Szklany Dom, Jadwiga Pedrycz, nauczyciel SP im. S. Żeromskiego
samej II wojny światowej. O uprządkowaniu dokumentów może- w Mąchocicach-Scholasterii, Elżbieta Hejzdral-Olszewska, żona
my mówić dopiero od 1990 roku, kiedy zajęło się tym Archiwum autora oraz mieszkańcy gminy Masłów. Po spotkaniu każdy chętny
mógł otrzymać bezpłatne egzemplarze książki wraz z dedykacją
Gminne w Masłowie.
Piotr Olszewski wspomniał zawarte w publikacji wątki, które autora.
WP
najbardziej zapadły w jego pamięć. Opowiadał m.in. o funkcjo-

nowaniu dawnych sądów gminnych, latach okupacji niemieckiej
i bardzo trudnej do sprawowania wówczas roli wójta w czasie
II wojny światowej. Sporą część spotkania poświęcono ogromnej
roli lokalnej społeczności i jej ogromnemu zaangażowaniu i chęci
podejmowania działań np. związanych z budową szkół. Spotkaniu
towarzyszyły wzruszenie, ale i uśmiech, który wywołały historie
o waśniach i sporach pomiędzy mieszkańcami gminy Masłów.
Podczas spotkania połączono historię ze współczesnością.
O pierwszych latach pracy w czasie transformacji ustrojowej opowiadali Stanisław Stachura, wójt gminy Masłów w latach 19902002 oraz Marek Kmieć, przewodniczący Rady Gminy Masłów
w latach 1998-2002. Stanisław Stachura opowiadał m.in. o zakupie
pierwszego komputera do Urzędu Gminy w 1991 roku i towarzyszących temu faktowi wydarzeniach. Marek Kmieć zwracał uwagę
na ogromną rolę samorządu przy budowie sieci dróg, czy zagospodarowaniu terenu Żeromszczyzny. Piotr Zegadło opowiadał
o współczesnych samorządowych wyzwaniach i zmianach, jakie
wymusiła pandemia. Wójt Tomasz Lato wspominał przede wszystkim o wielkiej roli mieszkańców poszczególnych sołectw. - Wy-

Dr Piotr Olszewski z żoną Elżbietą Hejzdral-Olszewską oraz wójtem
Tomaszem Lato oraz zespołem Referatu Promocji i Rozwoju Gminy: kierownik Agnieszką Borycką, Anną Karyś, Joanną Synak, Martyną Łakomiec.
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Zachęcali do szczepień na festynie w Domaszowicach
Przysmaki regionalne, przepyszne ciasta, warsztaty rękodzieła, a dla najmłodszych uczestników darmowe dmuchane
zjeżdżalnie i wata cukrowa oraz mnóstwo gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Tak było na domaszowickim festynie zorganizowanym w ramach akcji „Szczepimy się z KGW...”
To kolejne wydarzenie zorganizowane na placu przy kościele
pw. bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach, na które przybyły tłumy.
Na scenie wystąpiła żywiołowa kapela Typowy Janus, zaś
na koniec wydarzenia do tańca porwał widownię zespół DUEX.
W trakcie festynu rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejsze ciasto, w którym udział wzięli mieszkańcy Domaszowic. Po degustacji i długich naradach jury w składzie, Małgorzata Popiel, radna
Rady Powiatu, wójt Tomasz Lato oraz Wojciech Purtak, dyrektor
CEiK „Szklany Dom” ogłosiło wyniki i w asyście gospodarzy festynu ks. dziekana Dariusza Sieradzego i Edwarda Papieża, kierownika KGW Domaszowice wręczyli zwycięzcom upominki. Zgodnie
z oceną komisji pierwsze miejsce zajęła Halina Gola, drugie Krystyna Stąpór, trzecie Ewa Brelak, a wyróżnienia otrzymali: Irena
Piróg, Teresa Przyborowska, Janina Wojtyna, Regina Chyb, Beata
Dąbrowska, Anna Kaczorek, Krystyna Lewandowska, Barbara Jamioł i Piotr Konat.

Przed uczestnikami festynu swoje zdolności zaprezentowała
Maja Niebudek, młoda mieszkanka Domaszowic w pokazie tańca
latino.
Organizatorami wydarzania było Koło Gospodyń Wiejskich
Domaszowice, a festyn odbył się w ramach Narodowego Programu „Szczepimy się z KGW...”. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z punktu szczepień i przyjąć szczepionki Pfizer lub Johnson &
Johnson.
Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz informacyjny, w którym pracownice Państwowej Inspekcji Sanitarnej zachęcały do
szczepień oraz profilaktyki raka skóry i pokleszczowej.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy
Masłów. – W pełni popieram tego typu inicjatywy, które integrują mieszkańców nie tylko Domaszowic, ale również całej gminy
Masłów i okolic. Warto zaznaczyć, że ideą festynu była promocja
i wsparcie ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 – dodaje wójt Tomasz Lato.
AK

Wręczono nagrody w konkursie na najsmaczniejsze ciasto.

Na festynie bawiło się wielu mieszkańców Domaszowic.

Przyjaciele Przyrody w Wiśniówce
Jednym z elementów Strategii Zielonego Wzrostu Eurovia w Polsce jest realizowanie działań na rzecz bioróżnorodności.
Wspieranie rozwoju różnorodności biologicznej jest szczególnie ważne w obliczu stopniowego stepowienia krajobrazu
w Polsce, a właśnie w kopalniach odkrywkowych drzemie ogromny potencjał do wdrażania rozwiązań na tym polu.
Nie inaczej sprawy mają się w kopalni
Wiśniówka. Już od wielu lat stopniowo, ale
i konsekwentnie podejmujemy działania,
aby zdiagnozować zagrożenia, jak najsprawniej monitorować wpływ i zbilansować skutki działalności kopalni na środowisko. Dziś przystępujemy do kompleksowej
oceny we współpracy z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, dzięki której
będziemy w stanie ocenić poziom bioróżnorodności w kopalni, ale również na terenach wokół niej.
Biomonitoring opiera się na analizie
odpowiedzi organizmów (roślin, zwierząt,
grzybów) na zmiany zachodzące w środowisku. Z jednej strony, w wyniku tych
zmian, na terenach badanych można zaobserwować pojawianie się nowych gatunków
i siedlisk, zaś z drugiej, obserwuje się zanik
tych, które w standardowych warunkach
klimatycznych i środowiskowych mogłyby

Teren kopalni EUROVIA z lotu ptaka.

zasiedlać badane tereny. Analizie zostaną
poddane m.in. zdolność do fotosyntezy roślin, czy zdolność „oddychania gleby”.
Dowiemy się więc, jakie gatunki roślin, zwierząt i grzybów dostosowują się do
wpływu działalności kopalni i są w stanie
długotrwale wpływać na różnorodność.
Efekty prac badaczy wyznaczą kierunki
rozwoju bioróżnorodności. Pozwolą na
bardziej ukierunkowane planowanie na-

sadzeń, większą efektywność prac ziemnych w ramach rekultywacji i z pewnością
znacznie poszerzą świadomość i wrażliwość środowiskową naszych zespołów. Kto
wie, być może po okresie badań i analiz,
będziemy mogli spotkać się na Wiśniówkowej ścieżce ekologicznej i dowiedzieć się
więcej na temat fauny i flory, która otacza
nie tylko kopalni, ale i nasze domy.
EUROVIA
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Pyszny początek jesieni
na I Festiwalu Smaków Babiego Lata
Zaskakujące inspiracje kulinarne i tradycyjne podejście do świętokrzyskiej jesiennej kuchni. Tak było na I Festiwalu
Smaków Babiego Lata zorganizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Gminę Masłów w plenerze Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
To pierwszy taki jesienny festiwal kulinarny w powiecie kieleckim. Jego gospodarzami byli starosta Mirosław Gębski i wójt
Tomasz Lato. - Wszystkie 26 potraw, które zostały zgłoszone do
konkursu były przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Są to
zaskakujące i zróżnicowane smaki. Widać, że gospodynie przygotowały cały szereg ciekawych propozycji. Także marynowane
owoce i warzywa zostały przygotowane po mistrzowsku – mówi
starosta Mirosław Gębski.
- Festiwal dał możliwość pokazania ogromnej różnorodności
i tradycji świętokrzyskiej kuchni zwracając uwagę na nowe trendy
kulinarne, które nie są obce gospodyniom z powiatu kieleckiego.
Cieszę się, że festiwal odbywał się w Ciekotach, w miejscu, które nierozerwalnie związane jest ze świętokrzyską tradycją – mówi
wójt Tomasz Lato.
Przed dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach 26 zespołów kulinarnych z 12 gmin powiatu kieleckiego rywalizowało
w trzech konkursach. Złotą Patelnię Starosty Kieleckiego Mirosława
Gębskiego w kategorii zupa jesienna danie jednogarnkowe otrzy-

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

Organizatorzy ze starostą Mirosławem Gębskim
i wójtem Tomaszem Lato oraz goście.

mali: Chełmowianie. Drugie miejsce zajęło KGW Dary Lasu, zaś
trzecie Aktywna Brynica. Wyróżnienia otrzymali: KGW Wola Jachowa i KGW ze Śniadki.
W konkursie „Smaki lata zamknięte w słoiku” w kategorii owoce wygrało: KGW Sasanki, drugie było KGW Radlinianki,
a trzecie KGW Huta Nowa. Wyróżniono KGW Domaszowice oraz
Bogumiłę Włodarczyk. W konkursie na „Smaki lata zamknięte
w słoiku” w kategorii warzywa zwyciężył GOK Łopuszno, drugie
miejsce zajęły Czarcie Babki z Masłowa, a trzecie KGW Florianki.
Wyróżniono KGW Radlinianki.
Można było spróbować m.in. eliksiru długowieczności,
pizdrutów, skórek agrestowych, czarcią bombę czy pyszne dżemy
np. z dyni. Podniebienia rozgrzewały zupy np. z buraków (czerwone morze), grzybów czy ze szpinaku.
O tym, do kogo powędrowały nagrody zdecydowało jury
pod przewodnictwem znanego szefa kuchni Mirosława Ciołaka.
W skład komisji weszli: Mirosław Gębski starosta kielecki, Izabela

Na finał festiwalu wręczono nagrody i dyplomy.

Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna

Iwona Zasuwa oceniała konkursowe potrawy
i opowiadała o zdrowym odżywaniu.

Lubrzanka z wicemarszałek Renatą Janik i wójtem Tomaszem Lato.
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Dziewięcka, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, Janusz Knap, prezes Polskiego Radia
Kielce oraz Iwona Zasuwa, edukatorka żywieniowa. Do laureatów
powędrowały nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe oraz zestawy niezbędne w każdej kuchni zapewnione przez wójta Tomasza Lato.
Na scenie amfiteatru prezentowały się zespoły pieśni i tańca
z powiatu kieleckiego: Ciekoty, Żeromszczyzna, Piekoszowianie,
Zespół Pieśni i Tańca ze Strawczynka. Na wszystkich chętnych czekały bezpłatne porcje kiełbasek smażonych na ognisku i na grillu.

Wśród wielu gości festiwalu była m.in. Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz samorządowcy z gmin
powiatu kieleckiego.
Wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatowym wykładzie prowadzonym przez Iwoną Zasuwę, cenioną edukatorkę
żywieniową, autorkę bestsellerowych książek Smakoterapia. Spotkanie zorganizowane w „Szklanym Domu” cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem, a po jego zakończeniu autorka długo
podpisywała książki i fotografowała się z fanami.
WP

Czarcie Babki z fankami i Iwoną Zasuwą.

Domaszowianki

Laury dla naszych zespołów
na Festiwalu Muzyki Ludowej Ziemi Kieleckiej
Gmina Masłów wzięła niemal wszystko w czasie Festiwalu Muzyki Ludowej Ziemi Kieleckiej, który odbył się w Strawczynie.

Reprezentacja gminy Masłów na festiwalu w Strawczynie była liczna.

Festiwal Muzyki Ludowej Ziemi Kieleckiej to nowa konkursowa inicjatywa na
mapie regionu świętokrzyskiego promująca
kulturę ludową zaproponowana przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Strawczynku. Wydarzenie odbyło się na terenie Samorządowego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Strawczynie.
Gminę Masłów reprezentowało sześć
zespołów działających w Centrum Edukacji i Kultury „Szklanego Domu”: Barczanki, Brzezinianki, Ciekoty, Dąbrowianki,
Kopcowianki, Nowe Masłowianki. Za ich
przygotowanie odpowiadali instruktorzy:
Michał Kopeć, Krzysztof Korban, Wojciech

Mazurczak, Grzegorz Michta, Rafał Żebrowski.
Łącznie w konkursie wystartowało 27
wykonawców rywalizujących o nagrody.
Festiwal okazał się bardzo szczęśliwy dla
naszych artystów, którzy byli bezkonkurencyjni i w tyle zostawili rywali. W kategorii
zespołów ludowych z akompaniamentem
pierwsze miejsce zdobyły Nowe Masłowianki, drugie były Kopcowianki, a trzecie
Ciekoty. W kategorii zespołów a capella
drugie były Dąbrowianki.
Razem z zespołami w Strawczynku
byli wójt Tomasz Lato i Wojciech Purtak,
dyrektor „Szklanego Domu”. - Gratuluję

wszystkim naszym zespołom i ich instruktorom bardzo udanych występów i cieszę
się z sukcesu. Pokazujemy w ten sposób
bogactwo świętokrzyskiego folkloru, który kultywowany jest szczególnie w gminie
Masłów. To właśnie dbałość o kulturę ludową buduje tożsamość naszej społeczności
– mówi wójt Tomasz Lato.
Podsumowaniem festiwalu było wydanie śpiewnika zawierającego zawierający nuty i teksty śpiewanych piosenek oraz
informacje o wszystkich wykonawcach biorących udział w festiwalu.
WP
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Z Dworku Żeromskich (33)

PORTRETY STRYJECZNYCH
DZIADKÓW
Osoba wchodząca do pokoju jadalno-gościnnego dworku, niemal
natychmiast zwraca uwagę na dwa okazałe portrety wykonane
na płótnie i oprawione w głębokie, profilowane, złocone ramy.
Pierwszy przedstawia półpostać czarnowłosej, ciemnookiej kobiety o jasnej karnacji, w fioletowej sukni z szerokim dekoltem,
częściowo zakrytym etolką z gęstego futerka, narzuconą na
lewe ramię. Niewiasta przyozdobiona jest bogatą biżuterią (kolczyki, naszyjnik, długi łańcuch, brosza, pierścionek
i obrączka). Na drugim portrecie widzimy wąsatego
mężczyznę w średnim wieku o bujnym zaroście,
w pięknym wojskowym mundurze z okresu
Królestwa Polskiego, z epoletami, akselbantami, szarfą itd. To Franciszka z Ostaszewskich
i Kajetan Żeromscy – stryjeczni dziadkowie
Stefana Żeromskiego.
Poznali się w Krakowie. Ona piękna, zamożna
młoda wdówka po Kajetanie Chociszewskim
– długoletnim administratorze dóbr hrabiów
Wielopolskich w nadnidziańskim Chrobrzu,
pochodziła z polsko-włoskiej rodziny (mama Teresa z toskańskiego rodu Pinoccich, osiadłego
w Dziećkowicach koło Mysłowic, ojciec Walenty
Ostaszewski – szlachcic z Będzina). On – kawaler urodzony w Przysusze z rodziców Róży
z Sawickich i Jana Żeromskich pochodzących
– według Noyszewskiego – z Litwy. Kształcony
w Pińczowie, skąd jako piętnastolatek w 1809
roku zbiegł (był podobno rosły, silny, bardzo
sprawny fizycznie), by wstąpić w szeregi tworzącego się wojska
polskiego. Służył w 3 pułku ułanów generała Dziewanowskiego,
brał udział w 1812 roku w wyprawie Napoleona na Moskwę. Ranny w bitwie pod Mirem, jako jeniec przebył pieszo tułaczą drogę
na Kaukaz do Baku. Tu czekało go więzienie. Po 1815 roku wrócił
do kraju, do ukochanego wojska, z którym związany był do 1830
roku, służąc w gwardii strzelców konnych, a następnie w szeregach Mazurów. Po rozwiązaniu korpusu Rybińskiego, przedostał
się do Krakowa, gdzie mieszkała jego siostra Helena Mecherzyńska, gdzie na Cmentarzu Rakowickim spoczywał jego ojciec Jan.

Ślub Kajetana i Franciszki odbył się w kościele p.w. Świętej Anny
w Krakowie 1 maja 1832 roku. Małżonkowie zamieszkali w zakupionej, okazałej kamienicy przy placu Szczepańskim i korzystając z wynajmu drugiego posiadanego domu, a także ze sporych
funduszy odziedziczonych po przodkach (umiejętnie pomnażanych), wiedli życie wygodne i zasobne. Nie mając własnych
dzieci wzięli na wychowanie maleńką siostrzenicę Franciszki
– Marynię Milżecką, którą wykształcili, wyposażyli i wydali za mąż za Jana Łastowieckiego właściciela majątku
Sietesz, położonego między Przeworskiem a Łańcutem.
Kajetan zmarł 16 października 1869 roku. Pochowany w istniejącym (dziś pilnie wymagającym
rewitalizacji) piaskowcowym grobie rodzinnym,
gdzie wcześniej złożono zwłoki jego ojca Jana
Żeromskiego (czyli pradziadka pisarza). Franciszka trwała we wdowieństwie dziesięć lat.
Wówczas bardzo intensywnie współpracowała
z krakowskim Arcybractwem Miłosierdzia, była
jedną z poważniejszych jego donatorek. Zmarła
w 1879 roku i pochowana została przy mężu.
O majątku po Kajetanie i Franciszce nic nie
wiem. Pamiątkowe portrety z pewnością przejęła ich wychowanica, wspominana Marynia
Milżecka-Łastowiecka. Od jej potomków czarno
-białe reprodukcje fotograficzne uzyskał w międzywojniu do swej książki zatytułowanej „Stefan
Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość” Stanisław PiołunNoyszewski. Co stało się z oryginałami?, czy przetrwały gdzieś
w domowych zasobach?, czy uległy wojennemu zniszczeniu?,
czy może trafiły jako mienie podworskie do jakiegoś muzealnego magazynu? Dziś trudno ustalić.
Odtwarzając w 2012 roku owe portrety na podstawie książkowych szarych reprodukcji, by wiernie zaprezentować kolorystykę munduru Kajetana, korzystałam z pomocy specjalistów
z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a także katalogów
wystaw oraz barwnych wydawnictw albumowych. W wypadku
Franciszki było łatwiej, kolorystyka jej sukni to sprawa mojej wyobraźni.
I jeszcze dopełnienie tematu. U państwa Żeromskich w Ciekotach była pewnie niewielka
fotografijka pary zwróconych ku sobie, siedzących na krzesłach staruszków. To Franciszka i Kajetan w jesieni życia. Znałam ową
fotografię z książki Noyszewskiego, a w końcu
2012 roku udało mi się kupić u wiekowego krakowskiego bukinisty – antykwariusza (dzięki
rekomendacji wspaniałego mojego uniwersyteckiego profesora Henryka Markiewicza)
jedną z dziewiętnastowiecznych jej odbitek.
Z owego maleńkiego oryginału wykonaliśmy
nieco większą reprodukcję, która oprawiona w
stylową ramkę stoi na komódce pod opisanymi barwnymi portretami. Oryginał fotografii
także podarowaliśmy do ciekockiego dworku;
należy dziś do cimeliów Pracowni Dzieł i Piśmiennictwa o Stefanie Żeromskim.
kustosz Kazimiera Zapałowa

27

Kurier Masłowski

Praca doktorska Marcina Gawrona
zostanie wydana jako książka!
Marcin Gawron, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie obronił doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jako pierwszy w regionie świętokrzyskim zbadał wnikliwie szkolne środowisko edukacji fizycznej. Rozmawiamy o pracy doktorskiej, ale również wyzwaniach jako dyrektora i szkoleniowca.
Kurier Masłowski: Gratulacje! Obrona tytuwawczego szkoły z zakresu kultury fizycznej.
łu doktora o kulturze fizycznej to duże wydarzePrawie w ogóle nie prowadzono lekcji otwartych
nie w karierze naukowej.
dla rodziców, a w bardzo znikomym stopniu orgadr Marcin Gawron: Dziękuję. Moja praca
nizowano lekcje pokazowe dla nauczycieli. Pozy„Szkolne i środowiskowe uwarunkowania edutywnym osiągnięciem szkół był znikomy odsetek
kacji fizycznej na przykładzie województwa
uczniów ze zwolnieniami lekarskimi z wychowaświętokrzyskiego” pod kierunkiem prof. Eligiusza
nia fizycznego. Większość nauczycieli oceniała
Madejskiego z Akademii Wychowania Fizyczneuczniów tradycyjnie, czyli na podstawie średniej
go w Krakowie okazała się dla mnie wyzwaniem.
ocen cząstkowych i to głównie uzyskanych z prób
Zachęcał mnie do tego mój tata Bogdan Gawron,
testów sprawności fizycznej, co jest niezgodne
który przez wiele lat był dyrektorem szkoły w Mąz zaleceniami resortu edukacji. W tym obszarze
chocicach Kapitulnych. Musiałem dotrzeć do 300
nauczyciele nie wykazali się należytą kreatywnoMarcin Gawron skupił się
szkół, co dało 40 procent placówek z wojewódz- na badaniu świętokrzyskich szkół. ścią. Poza tymi nieprawidłowościami pozytywnym
twa świętokrzyskiego. Zostały one wybrane drogą
i powszechnym zjawiskiem było informowanie
losową. Okazało się, że nie wszystkie placówki, do których zwró- przez nauczycieli zarówno uczniów, jak i rodziców o stosowanych
ciłem się z prośbą o pomoc, wyraziły zgodę.
systemach oceniania oraz eksponowanie osiągnięć sportowych
Na czym polegało zadanie szkół?
uczniów i ich nagradzanie. Objęte badaniami szkoły znacznie leDyrektorzy i nauczyciele musieli odpowiedzieć na 58 pytań piej funkcjonowały w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
zawartych w ankiecie. Dotyczyły one kilku obszarów pracy i dzia- wśród uczniów i rodziców oraz społeczności lokalnej. Szczególnie
łania takich jak baza dydaktyczna, planowanie pracy, program przez wspólne organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekrenauczania, kadra nauczycielska (w tym m.in.
acyjnych. Nieco słabiej układała się współpraca
staż pracy, wiek nauczycieli, stopień awansu
z władzami samorządowymi i służbą zdrowia.
zawodowego, poziom dokształcania), systemy
Z jakim przyjęciem spotkała się pana praca
oceniania, współpraca ze środowiskami lokalw środowisku akademickim?
nymi i eksponowanie osiągnięć.
Zdobyła bardzo dobre recenzje i była przedJak długo trwało przygotowanie pracy?
miotem ciekawej dyskusji w czasie obrony
Przewód doktorski otworzyłem w 2015
doktoratu. Nigdy wcześniej w województwie
roku. Razem z okresem pandemii to okres szeświętokrzyskim nie prowadzono takich badań.
ściu lat. Za mną ogrom pracy, bardzo dużo baRazem z profesorem Eligiuszem Madejskim pladań i analizowania wyników. Moim głównym
nujemy wydanie pracy w formie książki.
Marcin Gawron tuż po obronie
celem było stworzenie diagnozy jakości pracy
Praca dyrektora w szkole w Masłowie, czy praszkół podstawowych i gimnazjów w zakresie doktoratu ze swoim promotorem prof. ca akademicka to jedne z wielu Pana aktywności.
Eligiuszem Madejskim z Akademii
szeroko rozumianej kultury fizycznej z terenu
Od lat należy Pan do czołówki świętokrzyskich
Wychowania Fizycznego w Krakowie.
województwa świętokrzyskiego. Celem prakdziałaczy propagujących piłkę nożną.
tycznym badań było wskazanie najsłabszych
Jestem dyrektorem do spraw szkolenia w Kieogniw funkcjonowania szkół w obszarach kultury fizycznej i po- leckim Klubie Piłkarskim Korona Kielce. To wyzwanie, bo jesteśmy
szczególnych podmiotów.
małym województwem. Drużyn jest mniej niż w innych regionach.
Co okazało się tymi najsłabszymi ogniwami?
Wiąże się to bezpośrednio z selekcją zawodników, a naszą bolączką
Badane szkoły nie wykazały zbyt dużego zainteresowania pozostaje brak bazy treningowej w jednym miejscu. Obecnie pełani tworzeniem klas sportowych, ani też klas o zwiększonej licz- nię również funkcję wiceprezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki
bie godzin wychowania fizycznego, pomimo iż dysponowały Nożnej oraz członka komisji technicznej w Polskim Związku Piłki
odpowiednimi warunkami. Bardzo słabo zaangażowały się w re- Nożnej. W ŚZPN jestem odpowiedzialny za szkolenia młodzieży.
alizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń śródlekcyjnych, W PZPN działam w zespole odpowiedzialnym za reprezentacje
a także zajęć wychowania fizycznego w formie do wyboru przez młodzieżowe, eventy piłkarstwa młodzieżowego. W jego skład
uczniów. Znacznie lepiej były organizowane zajęcia pozalekcyjne. wchodzą ludzie z całej Polski m.in. Paweł Janas, były selekcjoner reStan bazy materialno-dydaktycznej do wychowania fizycznego w prezentacji polski czy Marcin Dorna, trener reprezentacji młodzieżobadanych szkołach województwa świętokrzyskiego, można uznać wych. Dużo dają mi staże zagraniczne, na których można się wiele
za zadowalający. Jednak szkoły nie były choćby w dostatecznym nauczyć. Tak też było choćby w Benfice czy Belenenses w Lizbonie.
stopniu wyposażone w wielofunkcyjne terenowe urządzenia sporCzy praca dyrektora szkoły daje satysfakcję mając na uwadze
towe, które mogły uatrakcyjnić proces edukacji fizycznej.
możliwość wszechstronnego rozwoju jako trenera i szkoleniowca?
Baza to jedno, ale motywatorami do pracy i treningów są
Oczywiście. Szkoła w Masłowie posiada idealne warunki
nauczyciele. Jak wypadli w badaniach?
pod kątem rozwoju sportowego. Niewiele szkół w regionie święW badanych szkołach dalekie od oczekiwań było uzupeł- tokrzyskim może się pochwalić zarówno dobrą kadrą jak i takim
nianie kwalifikacji i kompetencji wśród nauczycieli wychowania zapleczem. Dodatkowo motywująco działają nagrody jak choćby
fizycznego, a także ich uczestnictwo w działalności innowacyj- te ostatnie. Ważne jest dla mnie docenienie przez wójta gminy Mano-badawczej oraz publikacyjnej. Do niepokojących zjawisk słów jak i świętokrzyskiego kuratora oświaty. Tym bardziej, że grono
można zaliczyć stosowanie w większości szkół przestarzałych nauczycieli nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez
programów nauczania z nieaktualną podstawą programową. W kuratora jest niewielkie. To pokazuje, że praca nauczyciela na sens.
badanych placówkach nie tworzono planu dydaktyczno-wychoRozmawiał Wojciech Purtak
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Piękne plenery gminy Masłów
w teledysku Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna
Zachwycające plenery gminy Masłów można zobaczyć w premierowym teledysku Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna do piosenki „Jaskółeczka”. To debiutancki singiel grupy działającej w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach kultywującej tradycję świętokrzyskiego folkloru.
Klip powstał do piosenki premierowej
„Jaskółeczka”, którą fani zespołu mogą znać
już z koncertów oraz z koncertu online
„Śpiewy spod Radostowej” zrealizowanego
przez „Szklany Dom” z udziałem zespołów folklorystycznych z terenu gminy Masłów. To autorski utwór Grzegorza Michty,

kierownika muzycznego zespołu łączący
w sobie zarówno sentymentalne nuty jak
i żywiołowość ludowej tradycji. Za choreografię zarówno zespołu jak i teledysku odpowiada Dorota Stawiarska. W „Jaskółeczce” solistką jest Gabriela Durlik, która swoją
muzyczną przygodę rozpoczynała w dzie-

Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna
zaprasza do obejrzenia teledysku „Jaskółeczka”.

cięcym zespole folklorystycznym Czerwone
Jagody w Szkole Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, a śpiew kształciła w Studiu Wokalnym
„Szklanego Domu”.
Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna
to najmłodsza stażem artystyczna grupa
działająca w Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach. Grupa kultywuje świętokrzyski folk, a jej repertuar to
premierowe kompozycje Grzegorza Michty, do których choreografie tworzy Dorota
Stawiarska. Z powodzeniem artyści z gminy
Masłów koncertowali w tym sezonie m.in.
w czasie Święta Kielc, Festiwalu Kultur EtnoBlender w Starachowicach, XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku.
Teledysk został nagrany w malowniczych plenerach gminy Masłów: przed
dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz widokowym polu w Dolinie Marczakowej należącym do radnego i sołtysa
Janusza Obary.
Teledysk i nagranie singla zostały sfinansowane ze środków Gminy Masłów.
WP

Konna Pielgrzymka gościła w Brzezinkach
Był to ostatni przystanek na trasie pątników, którzy
pielgrzymowali na Święty Krzyż.
Pątnicy wyjechali ze wsi Koczurki, w gminie Trzebnica, w województwie dolnośląskim. Po 9 dniach dotarli do Brzezinek. Pielgrzymkę organizowało Ogólnopolskie Duszpasterstwo Miłośników
Koni Do Brzezinek wraz z pątnikami dotarł ks. dr Krzysztof Dorna,

Pątnicy w wozach zaprzęgniętych w konie
pielgrzymowali na Święty Krzyż.

Goście i gospodarze cieszyli się ze spotkania.

diecezjalny kapelan środowisk jeździeckich Archidiecezji Wrocławskiej. Pielgrzymi zatrzymali się na nocleg dzięki uprzejmości
sołtysa Mirosława Piwko i jego żony Renaty oraz Bogdana Januchty, członka Rady Sołeckiej i jego żony Bożeny. Przyczepę, która
posłużyła jako konna stołówka udostępnił radny Wojciech Haba.
Podczas pobytu pielgrzymów odbyła obok krzyża na Ścięgnach
została odprawiona polowa msza święta, w której uczestniczyli
mieszkańcy Brzezinek.
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Spokojny
początek nowego
roku szkolnego
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło 93 uczniów klas pierwszych z terenu gminy Masłów.
Łącznie 644 uczniów i 333
przedszkolaków poszło do szkół
i przedszkoli. Wszystkie placówki zostały dobrze przygotowane
na bezpieczne przyjęcie dzieci
i młodzieży zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ
i GIS przesłanymi do gmin oraz szkół
w nowym roku szkolnym rekomendowane
jest szczepienie, jako świadoma decyzja
w zakresie ochrony przed zachorowaniem
i przenoszeniem COVID-19. Opiekunowie
odprowadzający dzieci mogą wchodzić do
budynku szkoły lub na teren, zachowując
dystans i zasady bezpieczeństwa. Wszystkie szkoły są zaopatrzone w środki ochrony
przeciw COVID-19.
Nad nauczaniem i bezpieczeństwem
będzie czuwać wykwalifikowana kadra
124 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele na bieżąco
realizują różnorodne formy doskonalenia
zawodowego oraz podnoszą kwalifikacje,
m.in. biorąc udział w ciekawych projektach.
Wśród zatrudnionych nauczycieli
coraz większą część stanowią nauczyciele z dodatkowymi kwalifikacjami, w zakresie pedagogiki specjalnej. Wsparcia
swoim podopiecznym udzielać będą pedagodzy szkolni, logopedzi, nauczyciele
współorganizujący kształcenie uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
nauczyciele specjaliści realizujący zajęcia
rewalidacyjne. Po raz pierwszy, począwszy
od roku 2021/2022 zakłada się wspólną
realizację lokalnego programu wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego uczniów
we wszystkich szkołach prowadzonych na
terenie gminy Masłów.
- Lekcje odbywają się w trybie stacjonarnym, jednak szkoły przygotowane są na
różne warianty nauczania i będą reagowały
w zależności od zaistniałej sytuacji. Na organizację nowego roku szkolnego zarówno
dyrektorzy szkół jak i całe grono przygotowywało się już w czerwcu br., a w przerwie wakacyjnej zostały przeprowadzone
niezbędne remonty. Co ważne, każdy z powracających do szkół uczniów otrzymał
pakiet potrzebnych książek – mówi wójt
Tomasz Lato.
RED

Brzezinki

Masłów

Mąchocice Kapitulne

Mąchocice-Scholasteria

Wola Kopcowa
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Pierwszaki złożyły ślubowanie!
We wszystkich naszych szkołach odbyły się uroczyste ślubowania pierwszoklasistów.

MASŁÓW

Wspaniale przygotowani, odświętnie ubrani i bardzo przejęci zaprezentowali przygotowany na tę okazję program artystyczny. Odśpiewali hymn państwowy i inne piosenki, wyrecytowali wiersze
i poprawnie odpowiedzieli na zadane przez starszych kolegów pytania. Pasowania dokonał dyrektor Marcin Gawron. W wydarzeniu
dzieciom towarzyszyli wójt Tomasz Lato, Renata Zapała, zastępca
dyrektora oraz nauczyciele i rodzice uczniów. Na zakończenie
uroczystości pierwszaki otrzymały z rąk swoich wychowawczyń
Aleksandry Chrzan i Kamili Zając pamiątkowe dyplomy i książeczki oraz upominki od wójta.

BRZEZINKI

Dzieciaki musiały zaprezentować posiadane umiejętności,
zdolności, a nawet użyć sprytu rozwiązując różne zadania. Pasowania dokonał dyrektor Zbigniew Długosz. Następnie każde
dziecko złożyło odcisk palca w pamiątkowej księdze i otrzymało od wychowawczyni Joanny Jaros dyplom i legitymację
szkolną. Upominki dla uczniów przekazał także wójt Tomasz
Lato oraz klasowa Rada Rodziców. W imieniu rodziców, wychowawczyni i dyrekcji dziękowała Roksana Bracha. Po części
oficjalnej przyszedł czas na zabawy i poczęstunek przygotowany przez rodziców.

MĄCHOCICE-SCHOLASTERIA

16 uczniów wspaniale przygotowanych, odświętnie ubranych
i bardzo przejętych zaprezentowało przygotowany na tę okazję
program artystyczny. Następnie pierwszaki zgodnym chórem
z uniesioną dłonią, złożyli uroczystą przysięgę, a po niej aktu
pasowania symbolicznym ołówkiem dokonała dyrektor Joanna
Broniek. W wydarzeniu towarzyszyli dzieciom wójt Tomasz Lato,
Joanna Januchta, zastępca dyrektora, nauczyciele oraz rodzice.
Na pamiątkę wydarzenia pierwszaki otrzymały od wychowawczyni Ewy Staszewskiej dyplomy i liczydła. Upominki klasie wręczył również wójt.

WOLA KOPCOWA

MĄCHOCICE KAPITULNE

Zanim pierwszaki, których wychowawczynią jest Wiesława
Januchta, zostały oficjalnie przyjęte w poczet uczniów szkoły
i zaprezentowały wspaniały program artystyczny obrazujący
zdobytą już wiedzę i umiejętności. Po zakończonych występach
uroczystego aktu pasowania dokonała dyrektor Aneta Januchta.
Na pamiątkę wydarzenia uczniowie pierwszej klasy otrzymali
dyplomy i upominki od starszych kolegów, dyrekcji i wójta Tomasza Lato. Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Bardzo radośnie i uroczyście ślubowanie przeżywały dzieciaki z klasy pierwszej, której wychowawcą jest Małgorzata
Siudak. W programie artystycznym w doskonały sposób udowodniły, że posiadają mnóstwo talentów i chęci do rozwijania swoich umiejętności. Po występie nagrodzonym ogromnymi brawami aktu pasowania dokonała dyrektor Janina
Dyamentowska. Zgodnie z tradycją nie zabrakło upominków
oraz poczęstunku. Tego dnia uczniom licznie towarzyszyli
ich najbliżsi: rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza w swoje szeregi
Na seniorów z gminy Masłów czeka wiele atrakcyjnych propozycji. Ostanie tygodnie to zarówno wycieczki, rajd, integracja, ale również wznowienie wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Członkowie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Masłowa wzięli udział w Senioraliach organizowanych w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Seniorzy zwiedzili skansen,
mogli wziąć udział w badaniu pomiaru ciśnienia krwi, poziomu cukru i dwutlenku węgla,
obliczaniu swojego BMI, czy konsultacjach
z dietetykiem. Nie zabrakło również ludowej
zabawy. Szczególnym zainteresowaniem masłowskich seniorów cieszyło się przeniesienie
Seniorzy mogli się
w czasy dawnej kieleckiej wsi i sprawdzenie
sprawdzić
m.in. w praniu na
się w młóceniu, czy praniu na tarze.
tarze.
Nie zabrakło też integracji.
Kilka dni później seniorzy wzięli
udział w rajdzie na Radostową, ukochaną
górę Stefana Żeromskiego. W czasie rajdu uczestnicy zapoznali się m.in. z fragmentami „Dzienników” i „Puszczy Jodłowej” Stefana Żeromskiego inspirowanymi spacerami, jakie odbywał młody Stefan po swoich górach domowych. To jednak nie wszystko, bo seniorzy zbierali również
opisywane przez pisarza zioła. Na finał w nowo oddanym kręgu ogniskowym w Ciekotach na
seniorów czekało ognisko z poczęstunkiem. Nie zabrakło prezentów - każdy otrzymał pamiątkowy znaczek, książkę Kazimiery Zapałowej „Mojej duszy cząstka. O Ciekotach i Stefanie Żeromskim” oraz kosmetyki przekazane
przez firmę Lekam. Organizatorami rajdu byli Stowarzyszenie Wspólnie dla
Tradycji oraz Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, a za udział w wydarzeniu dziękowali uczestnikom
wiceprezes Aniela Cedro i dyrektor
Wojciech Purtak. Projekt „Spacer z
Uczestnicy wyjaz
du
książką” został dofinansowany przez
do Filharmonii Św
iętokrzyskiej.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r.
ałek
marsz
z
Kolejną propozycją był wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej. Reprezentacja Uni”
Domu
nym
W czasie spotkania w „Szkla
rczyk,
wersytetu Trzeciego Wieku z Wojciechem Purtakiem, dyrektorem Centrum EdukaRenatą Janik, wicewójt Moniką Dolezińską-Włoda
cji i Kultury „Szklany Dom” oraz Joanną Kwiecień, koordynatorką masłowskiego
dyrektorem Wojciechem Purtakiem.
UTW wzięła udział w Gali Ekonomii Społecznej zorganizowanej w Filharmonii
Świętokrzyskiej. Seniorzy spotkali się z wicemarszałek Renatą Janik, oklaskiwali laureatów
gali, a na finał świetnie bawili się w czasie kabaretowego koncertu Krzysztofa Respondka.
Członkowie UTW i seniorzy świetnie bawili się w Ciekotach, gdzie gościły koła gospodyń
wiejskich z całego powiatu kieleckiego. W „Szklanym Domu” uroczyście podsumowano
projekt „ETNO-Odkrycia ziemi kieleckiej 2021” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Widełczanki” finansowany w ramach programu EtnoPolska2021. Gościem honorowym wydarzenia była Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
Co ważne wznowiono wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zainaugurowała je dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, która wygłosiła wykład „Bajki historii”, którego tematem były inspiracje prawdziwymi wydarzeniami, które posłużyły do stworzenia znanych bajek. Zajęcia odbywają się
regularnie w drugą i czwartą środę miesiąca w budynku GOK-u w Masłowie o godz. 10:00.
Dbamy też o aktyw
ność fizyczną.
Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu: 664 746 664.

Nasi seniorzy w Tokarni.

Uczestnicy spaceru na Radostową otrzymali w prezencie książki.
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Wybrano nowe władze
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie
przyniósł podsumowania, ale również wybór nowych
władz. Na czele nowego zarządu stanął dh Jarosław
Papież.
Zjazd odbywa się raz na pięć lat i ma za zadanie podsumowanie najważniejszych działań podejmowanych przez jednostki
OSP z terenu gminy Masłów. Obrady odbywały się w Centrum
Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach
Kapitulnych.
W pierwszej części zebrania przedstawiono sprawozdania
z Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków.
Najważniejszym punktem zjazdu były wybór składu podczas
zjazdu Zarządu Oddziału na kolejną kadencję. Pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za przewodniczenie przez ostatnią kadencję Oddziałowi Gminnego ZOSP RP w Masłowie odebrał Piotr
Pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu.
Zegadło.
Druhowie w głosowaniu zdecydowali, że na jego czele stanął dh Jarosław Papież,
Kopcowa 146, OSP Brzezinki 87.
Dotacje Gminy Masłów na samochody OSP w latach 2016-2021:
wieloletni prezes OSP CiePrzedstawiano również dane dotyczą2016
r.:
OSP
Ciekoty
–
80
000
zł
(zwrot
2020
80
000
zł)
koty. W skład zarządu wece strażaków ratowników mających
2016 r.: OSP Wola Kopcowa – 80 000 zł (zwrot 2021 – 80 000 zł)
szli: wiceprezesi – Grzegorz
2017 r.: OSP Masłów – 217 044 zł
uprawnienia do udziału w działaniach
Bandrowski i Grzegorz Ma2017 r.: OSP Brzezinki – 80 000 zł
ratowniczych. Najwięcej z nich, bo 36
zur, Komendant Gminny
2019 r.: OSP Mąchocice Kapitulne – 80 000 zł
posiada jednostka OSP Mąchocice Ka– Sylwester Dudzik, skarb2020 r.: OSP Wola Kopcowa – 63 952 zł
pitulne, OSP Wola Kopcowa 32, OSP
nik – Katarzyna Bugajska,
2021 r.: OSP Ciekoty – 367 470 zł
Masłów 25, OSP Ciekoty 24, OSP Brzesekretarz – Andrzej Bawół,
zinki 17. Łącznie w gminie Masłów
członek prezydium – Piotr Kiełbik.
działa 134 strażaków ratowników.
Podczas zjazdu m.in. podsumowano działalność wszystkich
Zjazd był również okazją do omówienia sprzętu, jakim dysjednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Masłów
ponują druhowie. W porównaniu z rokiem 2016 wszystkie jednostprzedstawiając dane dotyczące zarówno akcji, w których brały
ki zostały wyposażone w nowe wozy bojowe. Obecnie ich stan
udział, jak i poziomu zaangażowania samorządu gminy Masłów
przedstawia się następująco: OSP Brzezinki: GBA Mercedes, OSP
w rozwój jednostek.
Ciekoty: GBA-Rt Iveco, OSP Masłów: GBA-Rt Iveco, GBAM Star,
Specjalne podziękowania do
OSP Mąchocice Kapitulne: GBA-Rt
druhów skierował wójt Tomasz Lato.
Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie
Iveco, GBA Star, SLOn Żuk, SLKw
prezes: dh Jarosław Papież
- Dziękuję Wam za służbę dla mieszFord, OSP Wola Kopcowa: GBA-Rt
wiceprezesi: Grzegorz Bandrowski, Grzegorz Mazur
kańców gminy Masłów oraz regionu
Iveco.
Komendant
Gminny
–
Sylwester
Dudzik
świętokrzyskiego. Miniona kadencja
Wśród gości zjazdu byli senator
skarbnik
–
Katarzyna
Bugajska
to czas zrównoważonego rozwoju,
sekretarz – Andrzej Bawół
Krzysztof Słoń, Henryk Milcarz, wiw czasie którego każda z jednostek
członek prezydium – Piotr Kiełbik
ceprzewodniczący Sejmiku, prezes
wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt
Wodociągów Kieleckich, Anna Moi nowe wozy bojowe, dzięki którym dbanie o bezpieczeństwo jest
skwa, skarbnik powiatu, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego
jeszcze lepsze i skuteczniejsze – mówił wójt.
Urzędu Pracy w Kielcach, Ireneusz Żak, Wiceprezes Zarządu OdPrzedstawiano szczegółowe dotacje Gminy Masłów na samodziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Świętokrzyskiego
chody OSP w latach 2016-2021.
oraz radni Andrzej Kułak, Janusz Obara i Ryszard Szymczuch.
Druhowie z gminy Masłów od 2016 do sierpnia 2021 roku
WP
do akcji ratowniczych wyjeżdżali 1 291 razy. OSP Mąchocice Kapitulne 475 razy, OSP Masłów 391, OSP Ciekoty 192, OSP Wola

Gratulacje dla nowego prezesa Jarosława Papieża…

...i podziękowania dla ustępującego Piotra Zegadło.
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Nauczyciele i dyrektorzy
z Nagrodami Wójta Gminy Masłów
Dyrektorzy szkół oraz wyróżniający się nauczyciele otrzymali Nagrody Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato. W uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach wziął
udział Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.
Nauczyciele z gminy Masłów zgodnie z gminną tradycją
świętowali swój dzień w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach. Na widowni nie zabrakło również pracowników obsługi i administracji szkół. Głównym punktem uroczystości
było wręczenie wyróżnień dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli,
którzy wyróżnili się w pracy w roku szkolnym 2020/2021.

Nagrodzeni dyrektorzy.

Nagrody Wójta otrzymali pedagodzy wskazani przez dyrektorów poszczególnych placówek. Oto laureaci: SP Brzezinki: Maria Fąfara; SP Mąchocice Kapitulne: Małgorzata Kałuża, Bożena
Michta; SP Mąchocice-Scholasteria: Joanna Januchta, Marzena
Zaborek, Daniel Kozłowski; SP Masłów: Joanna Domagała, Joanna
Kasperek, Kinga Chwastek, Alina Kundera-Chutko, SP Wola Kopcowa: Anna Koprowska. Nagrody otrzymali również dyrektorzy
szkół: Brzezinki - Zbigniew Długosz, Mąchocice Kapitulne - Aneta
Januchta, Mąchocice-Scholasteria - Joanna Broniek, Masłów - Marcin Gawron, Wola Kopcowa - Janina Dyamentowska.
W swoim przemówieniu wójt Tomasz Lato zwracał uwagę
na wyjątkową więź łączącą nauczycieli i ich uczniów oparte na
wzajemnym szacunku. – Dzisiejsze spotkanie to podziękowanie
dla nauczycieli za ich pracę z uczniami, naukę i co równie ważne
wychowanie – mówił wójt. – To święto również pracowników ob-

sługi i administracji, którzy wspólnie z rodzicami tworzą społeczność szkolną – dodał.
W uroczystości w „Szklanym Domu” wzięli udział: Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Jak podkreślał był to
szczególnie trudny rok szkolny dla oświaty w związku z pandemią
COVID-19. Szkoły i uczniowie stanęli jednak na wysokości zadania
i bardzo dobrze poradzili sobie z nową sytuacją. Życzenia składali
również: Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru
i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Piotr Gajek, wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Jan Korczyński, prezes Oddziału Międzygminnego ZNP Powiatu Kieleckiego, Henryk
Ślusarski, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSSZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Kielcach.
Nauczycielom gratulowali również przedstawiciele Rady Gminy
Masłów: przewodniczący Piotr Zegadło, wiceprzewodniczący Andrzej Pedrycz, Wojciech Haba, przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy.
Dla wszystkich przygotowano muzyczny prezent, koncert
zespołu country The Wheels of Stell Band, w którym na gitarze
gra Szymon Jaros, nauczyciel szkół w Brzezinikach, Mąchocicach
Kapitulnych i Mąchocicach-Scholasterii. Tradycyjnie już Wiesława
Zielińska, emerytowana, wieloletnia pedagog szkoły w Masłowie
zaprezentowała okolicznościowy krótki program artystyczny.
WP

Muzycznym prezentem był koncert zespołu The Wheels of Steel Band.

Reprezentacja szkoły w Masłowie pozowała na ściance
z kuratorem Kazimierzem Mądzikiem, dyrektorem
Zbigniewem Wojciechowskim i wójtem Tomaszem Lato.

Nagrodzeni nauczyciele.
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Czytali Zapolską w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
Urokliwa sceneria i piękna pogoda sprzyjały czytaniu
scen z utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani
Dulskiej” na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jak na tragifarsę przystało nie obyło
się bez wybuchów śmiechu.
Tegoroczne Narodowe Czytanie, jak w roku ubiegłym połączone było z wyjazdem. Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie tym razem zwiedzali urokliwy Kazimierz Dolny.
Z przewodnikiem spacerowali po Rynku, gdzie obejrzeli zabytkowe renesansowe Kamienice Przybyłów. Jedną z ciekawostek
poznanych podczas wyjazdu była historia psa Werniksa, którego
posąg jest tak ważny dla mieszkańców i turystów. Uczestnicy wycieczki udali się również Wąwozem Małachowskiego do Muzeum
Domu Kuncewiczów, zwanego willą „Pod wiewiórką”, który powstał w 1936 roku i należał do pisarki Marii Kuncewiczowej i jej
męża Jerzego.
Ponadto w programie wycieczki było zwiedzanie kazimierskiego Zamku. Według zapisków Jana Długosza został on wybudo-

Uczestnicy bibliotecznej wycieczki na Górze Trzech Krzyży.

wany na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 40. XIV wieku.
Wieża, nazywana potocznie „Basztą” bądź Wieżą Łokietka, wybudowana została na przełomie XIII i XIV wieku.
red

Czarcie Babki drugi raz z rzędu najlepsze!
Czarcie Babki z Masłowa Pierwszego rozgromiły konkurencję i wygrały kulinarnych konkurs podczas 16. Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego – Smaki Jesieni, jaki odbył się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Co ciekawe panie sięgnęły po ten laur już drugi rok z rzędu!
W skansenie w Tokarni koła gospodyń wiejskich z całego województwa świętokrzyskiego rywalizowały w konkursie kulinarnym
w czasie 16. Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego – Smaki
Jesieni. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w regionie
dotyczące regionalnych kulinariów. W tym roku jurorzy oceniali
potrawy przygotowane z warzyw. Czarcie Babki w składzie: Karolina Błońska, Monika Januchta, Magdalena Salwa, Jolanta Jarosz,
Barbara Kułak, Aneta Kułak postawiły na danie pod tajemniczą nazwą „babowita”. - To zupa krem z zielonych warzyw podawana
z zapiekanymi pałeczkami z kaszy jaglanej. Postanowiłyśmy podać
ją w wydrążonych małych cukiniach, żeby zaskoczyć jurorów, ale
również zachęcić ich do spróbowania naszej potrawy – mówi Aneta Kułak z Czarcich Babek.
Wśród jurorów oceniających dania byli m.in. Andrzej Pruś,
przewodniczący Sejmiku, starosta kielecki Mirosław Gębski, Jarosław Karyś, wicedyrektor skansenu, przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach, Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Turystycznego. Okazało się, że za
najlepsze danie serwowane w Tokarni uznano babowitę z Masłowa Pierwszego. Czarcie Babki nie kryły zadowolenia. W prezencie
otrzymały robot kuchenny, który na pewno przyda im się do przygotowywania kolejnych dań.
Ze zwycięstwa Czarcich Babek cieszy się wójt Tomasz Lato.
- Czarcie Babki dzięki swojemu kulinarnemu talentowi, uśmiechowi i wielkim, kolorowym wiankom stały się rozpoznawalne w regionie i szybko znalazły się w czołówce najbardziej aktywnych kół.
Wspaniale promują gminę Masłów łącząc tradycję z nowoczesną
kuchnią – mówi wójt.
Udział Czarcich Babek w konkursie to nie jedyny akcent
związany z gminą Masłów. Na scenie w czasie folkowego koncertu
zaśpiewał zespół z Domaszowic.
WP

Czarcie Babki dzięki swojemu kulinarnemu talentowi i wizerunkowi
są rozpoznawalne w całym województwie.
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Zapraszamy do naszych świetlic
Ostatnie tygodnie upłynęły w świetlicach pod znakiem zajęć edukacyjnych, ale również bardzo dobrej zabawy.

W czasie akcji „Świetlice na kółkach” w Masłowie.

W Barczy, Dąbrowie, Dolinie
Marczakowej, Ciekotach, Wiśniówce na dzieci i młodzież czekało wiele interesujących propozycji. Były
piesze wycieczki, zajęcia kulinarne,
rozmowy o podróżach, książkach.
W Wiśniówce dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przerabiania starych koszulek na nowe torby! Edukatorki: Wioletta Domagała,
Kinga Kruk, Joanna Kwiecień wraz z
Arkadiuszem Kasperkiem, kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej
odwiedzali szkoły, aby opowiadać
uczniom o edukacyjnej ofercie świetlic, zajęciach rozwijających talenty
oraz zachęcać do wstąpienia w szeregi orkiestry (gra na flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce,
puzonie i perkusji). Na dzieci czekały również konkursy z nagrodami.
Wszystko to w ramach akcji „Szklanego Domu” pod hasłem „Świetlice
na kółkach”.

Prośba
o ZWROT KSIĄŻEK
do Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Masłowie
W związku z wprowadzeniem
książek do komputerowej bazy
danych MAK+, która umożliwi
Czytelnikom przeglądanie i rezerwację księgozbioru naszej
biblioteki za pośrednictwem Internetu, prosimy o pilny zwrot
książek wypożyczonych wcześniej niż 2021rokiem. Umożliwi
to nam szybszą rejestrację i uruchomienie katalogu online.
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Działalność partyzancka w rejonie Mąchocic Oddziału Wybranieckich
Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka Barabasza1.
Ukrywający się przed Niemcami od 1940 roku Marian Sołtysiak2 nawiązał w Bodzentynie w lutym 1943 roku kontakt z Komendantem
Podobwodu Bodzentyn Janem Kosińskim Jackiem i uzyskał od niego zgodę na rekrutację do kompletowanego oddziału na terenie
placówki Wzdół Rządowy. Tu w ciągu kilku godzin utworzył 7 osobowy oddział z doświadczonych żołnierzy3, którym pierwszą zbiórkę
wyznaczył za kilka dni w Wilkowie. Do momentu koncentracji Marian Sołtysiak przebywał w Mąchocicach u znanych mu gospodarzy.
Do Wilkowa przybyli partyzanci z niewielkim uzbrojeniem i przez kilka dni wzajemnie się poznawali, oczekiwali na innych rekrutów
z Kielc oraz Suchedniowa. Tu w głębi lasu zaatakowali niemiecki konwój kolejki wąskotorowej Zagnańsk – Święty Krzyż, która woziła
drewno i rudę pirytu z Rudek. W konsekwencji ataku zginęło 5 Niemców, natomiast partyzanci nie ponieśli żadnych strat.
W kwietniu 1943 roku Oddział Wybranieckich stacjonował w rejonie Góry Radostowa i prowadził szkolenie z zakresu strzelania.
Kwaterowano w okolicznych wsiach i w ciągu dnia nie wychodzono z domów. Żywimy się tym, co otrzymamy od gospodarza,
czasem płacimy za posiłki, najczęściej jednak nie przyjmują pieniędzy. Najofiarniejsi są biedni gospodarze4. W tym okresie nasilił
się bandytyzm po wsiach, na który Niemcy nie zwracali szczególnej uwagi. Chłopi dręczeni przez przymusowe dostawy, często to
co im pozostało, musieli oddać bandom. Szukali opieki u Wybranieckich, a ci na ogół stosowali karę chłosty i tylko w ostateczności
wykonywali wyroki śmierci.
W maju 1943 roku odział Mariana Sołtysiaka liczący ponad dwudziestu partyzantów przebywał nadal w celach szkoleniowych
w Dolinie Wilkowskiej. W tym czasie Niemcy zarządzili w Masłowie obowiązkowe dostarczenie bydła, ujętego w gminnej
ewidencji, w celu kolczykowania. Niewielkie patrole Wybranieckich mylnie informowały chłopów o miejscu i terminie spędu,
a niektórych nadgorliwych zmuszano do powrotu do domu. W połowie 1943 roku z polecenia Kierownictwa Walki Cywilnej
Armii Krajowej niewielkie grupy partyzantów, często współpracując z polskimi urzędnikami, niszczyły gminne spisy ludności i akta
kontyngentowe5. Akcja ta była szczególnie nasilona w powiecie kieleckim.
W wyniku udzielonej Niemcom informacji przez konfidenta w zasadzce na kwaterujących w maju 1943 roku partyzantów
w Mąchocicach Dolnych, zginął (…) Jończyk ps. Chmiel, a ciężko ranny został (…) Cisowski. W celu identyfikacji, zmasakrowane
zwłoki zabitego zabrali Niemcy, jednak bezskutecznie, dzięki czemu rodzina uniknęła represji.
Problemem było wyżywienie oddziału i tu głównie partyzanci byli zdani na pomoc ze strony ludności wiejskiej. Początkowo nie
darzono partyzantów zaufaniem, bo gdy widziano potęgę Niemców, nie wierzono w skuteczność jakiegokolwiek oporu. Obawiano
się również zbiorowej odpowiedzialności za jakąkolwiek pomoc udzieloną chłopcom z lasu. I tu partyzanci starali się chronić wsie
które dawały im schronienie, nie podejmując w nich działań przeciwko okupantowi. Barabasz wspominał: przechodząc w końcu
maja (1943 roku – P. O.) z Mąchocic Górnych do Dolnych przyłapałem koło sklepu Brelaka dwóch żołnierzy Wermachtu, którzy
przyjechali tu samochodem po zakup żywności. Ostrzeżeni przez kogoś, schowali się do najbliższego domu. Ujęcie ich nie
przedstawiało żadnego kłopotu. Po prostu wpadłem za nimi do izby. Bez oporu podnieśli ręce do góry. Andrzej (Henryk Pawelec
– P. O.) był zdania, że należy ich zastrzelić. Mieli przy bokach tak bardzo pożądaną broń. A przede wszystkim to byli Niemcy. Nie
zgodziłem się. Pytani odpowiadali chętnie i skwapliwie: skąd przybyli, z jakiej jednostki i gdzie stacjonują. Przyglądający się tej
scenie miejscowy chłop stanął w ich obronie, oświadczając, że za pobierane produkty płacili rzetelnie. Widziałem, że miejscowi
pragnęliby ich puścić wolno. I tak też zrobiłem. W decyzji tej kierowałem się dwoma względami: bezpieczeństwem miejscowych
chłopów i przesłankami propagandowymi6.
Po południu 19 VII 1943 roku z obozu w lasach cisowskich wyruszył patrol w składzie: Stanisław Łubek Orlicz, Henryk Giżycki
Heniek, Sławomir Werens Sławek, Henryk Żytkowski Leszek, Mieczysław Rojek Kostek, Tadeusz Sitarski Tadek, Henryk Borowski
Kanarek w celu zlikwidowania lub uprowadzenia agenta gestapo Adamczyka. W Niwkach Daleszyckich prawie wszyscy weszli
na kloce drewna na platformie kolejki wąskotorowej, udającej się w stronę Kielc. Natomiast Kostek ubezpieczał patrol z przodu
w lokomotywie, i to on jako pierwszy zauważył Niemców koło Leszczyn, gdzie tor przecina droga z Radlina. Chcąc uniknąć
z nimi walki, a przez to narazić pasażerów, w tym głównie kobiety, zeskoczyli z kolejki i biegli po ściernisku, będąc doskonałym
celem. Zginął Orlicz, Sławek, Heniek, Kanarek i Tadek, a uratował się Kostek i Leszek. Barabasz obarczył winą swoich żołnierzy
za brak środków ostrożności w trakcie przejazdu kolejką. Nocą patrol pod dowództwem Stefana Fąfary Dana pochował zabitych
i rozrzucił ulotki adresowane do mieszkańców Leszczyn o treści: W tych pięciu poległych na kolejce straciliśmy najlepszych
kolegów, odważnych do szaleństwa, mających poza sobą niejedną akcję przeciwko znienawidzonemu wrogowi. Czcimy ich
pamięć salwą karabinową i wieńcem, na który padły łzy pozostałych kolegów. Wierzymy w Waszą pomoc, w opiekę nad tym
drogim nam miejscem. Wierzymy, że nie będzie wieczoru, by nie przyszedł tu ktoś i nie rzucił na ich grób naręcza kwiatów z ziemi,
za wolność której padli7. W nocy następnego dnia żandarmi z Bielin8 zniwelowali mogiłę i ostrzegli mieszkańców sąsiednich wsi,
że w przypadku jej ponownego usypania9, zabiorą zakładników. Z czasem ustalono, że zniszczenie mogił partyzanckich było
zainspirowane przez komendanta posterunku w Bielinach Schreibera, który również odpowiadał za ich śmierć. Barabasz przesłał
mu za to wyrok śmierci i oczekiwał na okazję jego wykonania.
c.d. w następnym wydaniu
1 Tekst w większości na podstawie: M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza”, Warszawa 1965.
2 Marian Sołtysiak (1918 – 1995), harcerz, gimnazjalista i poeta należący do grupy kieleckiej Gołoborze. W kampanii wrześniowej jako podchorąży 2 DP Legionów otrzymał
Krzyż Walecznych za atak na stanowiska niemieckie pod Tomaszowem Lubelskim. Uciekł z ich niewoli i przepłynął Wisłę pod Annopolem, skąd dotarł pod Chmielnik. Od
listopada 1939 roku był już w konspiracji. W 1949 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i był okrutnie torturowany. Zwolniony został w 1955 roku, a po
odwilży październikowej 1956 roku, zaangażował się w działalność kombatancką. Pod przybranym nazwiskiem Mateusz Sobczak zawarł 15 V 1944 roku konspiracyjny związek
małżeński w kościele w Leszczynach z Renatą Nowak, wnuczką Amelii i Hilarego Wiszeniewskich, założycieli i właścicieli Ameliówki.
3 Był to oddział dywersyjny, rekrutujący żołnierzy wyróżniających się w działalności konspiracyjnej, niejako wybranych – stąd nazwa.
4 M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza”, s. 14.
5 J. Kaczor, Wspomnienia ludowego starosty, s. 234.
6 M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza”, s. 19.
7 Tamże, s. 36.
8 Posterunek żandarmerii w Bielinach powstał w 1941 roku. Liczył on około 18 Niemców i jego zadaniem było kontrolowanie całego regionu Gór Świętokrzyskich oraz szosy
Kielce – Opatów. Żandarmi byli sprawcami pacyfikacji Krajna, mordów w Kakoninie, Nowej Słupi, Świętej Katarzynie, Woli Szczygiełkowej i w Hucie Szklanej.
9 Po wojnie ekshumowano poległych i pochowano na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.
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IV Świętokrzyski Maraton Bocci za nami
Gmina Masłów kolejny raz gościła zawodników z całej Polski oraz
Białorusi na IV Świętokrzyskim
Maratonie Bocci. Pomysłodawcą
i organizatorem tej imprezy jest
Andrzej Janowski, mieszkaniec
naszej gminy, prezes Fundacji
BeActive wspierającej aktywność
osób z niepełnosprawnościami.
Boccia to dyscyplina paraolimpijska
dająca szansę rywalizacji osobom nawet
z bardzo dużymi niepełnosprawnościami.
Do hali sportowej w Masłowie przyjechało
w tym roku 60 zawodników wraz z 30 asystentami sportowymi oraz opiekunami.
W ceremonii otwarcia uczestniczyli: senator Krzysztof Słoń, Tomasz Jamka,

Do najlepszych zawodników powędrowały dyplomy i puchary.

członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu, Andrzej Michalski, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS w Kielcach, Arkadiusz Ślipikowski, Zastępca Dyrektora ROPS

Harcerze gościli
na Żeromszczyźnie
Słoneczna pogoda sprzyjała zuchom i harcerzom
z Hufiec ZHP Kielce - Powiat w czasie „Biegu na Radostową i Wymyśloną”..
W wydarzeniu, którego start i meta zlokalizowane były na Żeromszczyźnie w Ciekotach udział wzięło 260 druhów, wśród nich
drużyny z gminy Masłów ze szkół w Brzezinkach, Masłowie oraz
Mąchocic Kapitulnych. Dyplomy dla każdej z drużyn wręczali wójt
Tomasz Lato oraz phm. Olga Zawodnik-Purtak, komendantka Hufca ZHP Kielce-Powiat. Na wszystkich czekało ognisko z kiełbaskami, nagrody oraz pakiet startowy.

w Kielcach, Magdalena Gościniewicz, Dyrektor MOPR w Kielcach,
Katarzyna Wójcik, Zastępca Dyrektora MOPR w Kielcach, Wiesław
Pióro, członek zarządu Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA,
wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, Wojciech Purtak, Dyrektor CEiK „Szklany Dom” oraz Aniela Cedro, Przedstawicielka
Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowa” i sołtys Dąbrowy.
Zmaganiom zawodników towarzyszyła miła i sportowa atmosfera. Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie, a najlepszych
w poszczególnych kategoriach udekorowano pucharami i medalami. Wszyscy uczestnicy otrzymali również gadżety ufundowane
przez sponsorów. Uczestnicy maratonu cieszyli się ze sportowej
rywalizacji i możliwości integracji. Chwalili niezwykłą gościnność
gospodarzy i wyjątkową atmosferę panującą podczas zawodów.
RED

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MASŁOWIE

ZAPRASZA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ AKCJI

MAŁA KSIĄŻKAWIELKI CZŁOWIEK
Harcerze z Masłowa z wójtem Tomaszem Lato
i drużynową Beatą Nowakowską.

W PROJEKCIE BIORĄ UDZIAŁ
PRZEDSZKOLAKI Z ROCZNIKÓW
2015-2018
Podczas zapisu do biblioteki dziecko otrzymuje
w prezencie książkę oraz kartę czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem oraz niespodzianką.

GBP W MASŁOWIE
ul.ks. Józefa Marszałka 30
728-949-464
biblioteka@maslow.pl

Zuchy z Masłowa świetnie dały sobie radę z trasą rajdu.
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Zwycięskie walki i ambitne plany
Zawodnicy KS Skalnik Wiśniówka ostatnie tygodnie mogą zaliczyć do bardzo udanych.

Nasi zawodnicy w Dębicy.

Franek Kułak, Kacper Kułak, Dawid Budzisz
z trenerem Januszem Domagałą
w Stalowej Woli.

Dawid Budzisz z trenerem
Januszem Domagałą w Wałczu.

We wrześniu nasi bokserzy wzięli
udział w II Międzynarodowym Pucharze
Karpat im. Lucjana Treli w Stalowej Woli.
Trzech zawodników stoczyło wspaniałe
walki. Najmłodszy z nich Franek Kułak po
świetnym pojedynku odniósł zwycięstwo
nad zawodnikiem Gimnasjon Boguchwały. W następnej walce starszy brat Franka
- Kacper Kułak równie dobrze zaboksował,
ale sędziowie niestety ogłosili werdykt 2:1
na korzyść zawodnika Olimp Chełm. Na
dobre tory wraca nasz trzeci zawodnik Dawid Budzisz, który po twardym boju uznał
wyższość reprezentanta Wisłoka Rzeszów.
Przy narożniku prowadził ich trener Janusz Domagała. Ogółem w turnieju wzięło
udział 32 kluby w tym 4 z zagranicy.
Kilka dni poźniej dwójka zawodników
z K.S „SKALNIK” Wiśniówka wzięła udział
w Turnieju o Puchar Prezydenta miasta
Skarżyska. Po dobrych pojedynkach Franek
Kułak oraz Karol Majcherczyk zremisowali.
- To były dobre walki w wykonaniu chłopków. Widać, że pracują na treningach, a takie turnieje dają im doświadczenie i obycie
w ringu – komentuje trener Janusz Domagała.
Październik okazał się szczęśliwy dla
naszych zawodników. Zwycięskie walki podczas Międzynarodowego Pucharu
Karpat w Dębicy stoczyli Kacper i Franek
Kułak, a bardzo udany debiut w ringu miał
młodziutki klubowy bokser Oskar Stępień.
To jednak nie wszystko. Klub może być
dumny również z Dawida Budzisza, który
znalazł się w szóstce najlepszych młodzieżowców w Polsce.
Pięściarz wziął udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w Boksie U23 Wałcz, gdzie dotrwał
do ćwierćfinału. - Jestem zadowolony
z walki, zrobiłem co mogłem, ale czuje
mały niedosyt. Mam nadzieję, że za rok zaowocuje moja dalsza praca na treningach
i przywiozę medal – mówi Dawid.

Na ringu w Skarżysku-Kamiennej.

Na boiskach z MSS Klonówką Masłów
Sprawdzamy, jak w nowym sezonie radzi sobie drużyna MSS Klonówka
Masłów. Jak to w sporcie nie brakuje porażek, ale też i sukcesów.
Pierwszy punkt w nowym sezonie MSS Klonówka Masłów zdobyła na własnym
boisku, gdzie zremisowała z Sokołem-Nordkalk Górnik Rykoszyn. Mecz był bardzo
emocjonujący do ostatniego gwizdka. Nasza drużyna prowadziła już 3-1, ale ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów.
MSS Klonówka Masłów-Sokół Nordkalk Górnik Rykoszyn 3-3(1-1)
Bramki dla naszego zespołu zdobywali: Mateusz Michalczuk x2 i Mykhailo Lychak.
W kolejnym spotkaniu w 4 kolejce MSS Klonówka Masłów przegrała wyjazdowy
mecz w Strawczynie z miejscową Lechią. Lechia Strawczyn-MSS Klonówka Masłów
4-3(3-1), bramki dla naszego zespołu zdobywali Cezary Zarzycki i Mateusz Michalczuk x2.
W 5 kolejce klasy A MSS Klonówka Masłów przegrała z Polonią Białogon 0-2
(0-1). W 81 minucie przy stanie 0-1 zawodnicy nie wykorzystali rzutu karnego. Kolejny czek rozegrano na boisku w Brzezinkach. Nasza drużyna uległa KS Smyków 1 – 3.
Pechową cykl przerwało zwycięstwo. W 9 kolejce klasy A MSS Klonówka Masłów wygrała na własnym boisku z Partyzantem Radoszyce: 2-0. Bramki dla naszego
zespołu zdobywali: Hubert Janyst i Cezary Zarzycki
W 4 minucie nasza drużyna nie wykorzystała rzutu karnego. W kolejnym meczu
Klonówka uległa Skale Tumlin 3 – 1.
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Ścigali się w Regatach o Puchar Wójta Gminy Masłów
Na zbiorniku Cedzyna odbyły się Regaty o Puchar Wójta Gminy Masłów w klasie optymist. 24 młodych zawodników
rywalizowało w dwóch kategoriach. Co ciekawe żeglarstwo to coraz bardziej popularny sport wśród dzieci i młodzieży z gminy Masłów.

Słoneczna, ale również
Stachera, Krzysztof Stachera, Oliwietrzna
pogoda
sprzyjała
wier Morawiak, Mateusz Skowroński,
wszystkim uczestnikom regat,
Karol Wróbel, Piotr Piątek, Gabriela
jakie odbyły się na zbiorniku CeKłys, Józef Kapuściński, Helena Wródzyna. Regaty o Puchar Wójta
bel, Hanna Błędzińska, Aleksander
Gminy Masłów w klasie optySztandera, Iga Nogacka.
mist cieszyły się zainteresowaLaureatów ogłoszono podczas ofiniem wśród młodych adeptów
cjalnego zamknięcia regat na terenie
żeglarstwa. Na wodę wypłynęło
Klubu Morskiego Horn. Uroczyste pod24 zawodników, którzy swoje
sumowanie poprowadził organizator
Wójt Tomasz Lato otrzymał podziękow
ania
umiejętności doskonalą m.in.
zawodów Piotr Kapuściński ze Stowaod Piotra Kapuścińskiego, organizat
ora i koordynatora regat.
w Uczniowskim Klubie Sportorzyszenia RIO, który jest animawym Zalew Kielce.
torem żeglarstwa wśród dzieci
Organizatorem zawodów
i młodzieży. Co ciekawe żeglarbyło Stowarzyszenie RIO przy
stwo to coraz bardziej popularny
współpracy Klubu Morskiego
sport wśród młodych mieszkańHorn, Wizard Aviation, UKS
ców gminy Masłów. Puchary dla
Zalew Kielce.
wszystkich zawodników wręczał
Zawodnicy ścigali się
wójt Tomasz Lato. - Dziękuję
w dwóch kategoriach. Sędzią
organizatorom za przygotowanie
zawodów był Marcin Klikowicz.
wydarzenia, które popularyzuje
W kategorii Cedzyna Sekcja
żeglarstwo wśród młodych ludzi
pierwsze miejsce zajęła Stella
pokazując im drogę do sportoBoś, drugie Natalia Kuc, trzecie
wej rywalizacji, ale również do
Antoni Pastuszka. Na kolejnych
nawiązywania ważnych relacji
miejscach uplasowali się: Tymon
i przyjaźni – mówi wójt.
wśród młodych
Kozłowski, Michał Haba, Joanna
Dla wszystkich zawodniŻeglarstwo to coraz bardziej popularny sport
mieszkańców gminy Masłów.
Kowalska, Igor Andruszkiewicz,
ków przygotowano upominki
Wiktor Siwek, Oleg Anuszkieoraz poczęstunek. Dla zwycięzców dwóch kategowicz. W kategorii Kielce Sekcja pierwsze miejsce zajął Alekrii przygotowano wyjątkową niespodziankę od Wizard Aviation,
sander Skowroński, drugie Grzegorz Stachera, trzecie Urszula
udział w locie widokowym.
Skowrońska. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Maria
WP

Żeglarstwo to coraz bardziej popularny sport wśród młodych mieszkańców gminy Masłów.

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

Maraton Pieszy Przedwiośnie
ukończyło 58 wytrawnych piechurów!
Na mecie Maratonu Przedwiośnie w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” zameldowało się 11 kobiet i 45 mężczyzn. Była to już kolejna edycja sportowego wydarzenia przyciągającego w Góry Świętokrzyskie wytrawnych piechurów.
Tegoroczna edycja Maratonu Pieszego Przedwiośnie swój
start i metę miała tradycyjnie przed Centrum Edukacji i Kultury

Maraton wystartował nad ranem sprzed „Szklanego Domu”.

„Szklany Dom” w Ciekotach. Piechurzy na starcie pojawili się dokładnie o godz. 5:00. Wyruszyli na trasę o długości 76,5km. Jej
najważniejsze parametry to: suma podejść: 1990 m, suma spadków: 1990 m; najniższy pkt na trasie: 234 m n.p.m.; najwyższy pkt
na trasie: 614 m n.p.m. Deszczowa pogoda sprawiła, że na starcie
zameldowało się 77 piechurów. Warunki wędrówki najpiękniejszymi miejscami Gór Świętokrzyskich przez Radostową, Wymyśloną, Łysicę, Święty Krzyż, Klonówkę, Ameliówkę były dość trudne.
W czasie marszu na uczestników czekały punkty odżywcze
w miejscowościach: Święta Katarzyna - brama ŚPN, Kakonin, Huta
Szklana - Osada Średniowieczna, Wola Szczygiełkowa, Bodzentyn
- Centrum Kultury, Klonów.
Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy, że pierwszy na
mecie zameldował się Cezary Śliwka. Organizatorem Maratonu
jest PTTK Oddział Świętokrzyski, przy współpracy z Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
WP

Sukces Piotra Jaśtala podczas Mistrzostw Włoch
Piotr Jaśtal, młody mieszkaniec Domaszowic wystartował w Trofeo Vanoni, 64 Otwartych Mistrzostwach Włoch
w sztafetowym biegu górskim. Sportowe wydarzenie odbyło się w Lombardii w miejscowości Morbegno położonej
u podnóża Alp.
Oprócz Piotra Jaśtala w sztafecie wzięli udział
jeszcze Krzysztof Bodurka biegnący na pierwszej
zmianie oraz Marcin Kubica startujący na ostatniej,
trzeciej zmianie. Jak się można domyślić, Piotrowi
przypadła druga. Każdy z reprezentantów miał
do pokonania około 7-kilometrową pętlę i 435
przewyższenia w górę oraz w dół. Trasa biegu była
trudna technicznie, posiadała liczne strome zbiegi,
a nawet uskoki. Impreza odbyła po raz 64 i miała
międzynarodową obsadę. Polacy zajęli wysokie 8
miejsce na 133 sztafety.
Biegi górskie dla Włochów są sportem narodowym, o czym przekonał się mieszkaniec Domaszowic.

Piotr stwierdził, że pierwszy raz wziął udział w takim
wydarzeniu. Kibice stali na całej trasie i kibicowali zawodnikom. Dla Włochów było to prawdziwe święto, co w Polsce i nie tylko jest rzadko
spotykane.
Należy wspomnieć, że mieszkaniec
naszej gminy otrzymał koszulkę startową od
zawodnika z czołówki światowej Francuza
Sylvaina Cacharda, z czego był bardzo zadowolony.
RED
Piotr liczy, że w przyszłym roku też będzie miał zaszczyt reprezentować
nasz kraj w tej imprezie, a Polska zajmie jeszcze lepsze miejsce.

Wygrali w emocjonującej rozgrywce
Trzy punkty i zwycięstwo MSS Masłów Siatkówka to wynik
meczu z drużyną Hetman Włoszczowa.
We Włoszczowie nasi siatkarze rozpoczęli kolejny sezon zmagań
na 4 ligowych parkietach ŚZPS. Rywalem była ekipa 2 drużyny Hetmana Włoszczowa. Po sporych roszadach kadrowych, które nastąpiły przed sezonem, spotkanie rozpoczęto od porażki w pierwszym
secie. Strata seta podziałała bardzo motywująco na naszych zawodników, którzy wygrywali drugą partię meczu. Od tego momentu
przejęli kontrolę nad meczem i wygrywali 3 i 4 set, a zarazem cały
mecz. Trzy punktowa zdobycz z ciężkiego terenu bardzo Nas cieszy i motywuje do jeszcze cięższych treningów. Hetman Włoszczowa 2 - MSS Masłów 1:3 (25:19, 18:25, 17:25, 23:25).
RED

To był bardzo emocjonujący mecz.

