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Mieszkańcom i Gościom gminy Masłów
życzymy zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
pełnych miłości, spokoju
i rodzinnego ciepła
oraz szczęśliwych dni
i wszelkich obfitości
w Nowym 2022 Roku.
Przewodniczący Rady Gminy Masłów
Piotr Zegadło wraz z radnymi
Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato
wraz z pracownikami urzędu i sołtysami

Gmina Masłów i gminy działające w MZWiK wyróżnione
w Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego!
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,
2021 rok kończymy wspólnym sukcesem. Gmina Masłów znalazła się na wysokim siódmym miejscu na 58
w kategorii gmin wiejskich
w przeprowadzonym pierwszy raz w historii
Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
W zestawieniu obejmującym wszystkie 101
świętokrzyskich gmin (Kielce, jako jedyne miasto na prawach powiatu nie było uwzględniane
w rankingu) uplasowaliśmy się na dziewiątym
miejscu. Ranking to wspólna inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach oraz Związkiem Miast
i Gmin Województwa Świętokrzyskiego i jest
wynikiem danych pochodzących z bieżącej
działalności gmin. Nagrodę tę dedykuję mieszkańcom gminy Masłów, urzędnikom i wszystkim, którzy wspólnie tworzą nasz samorząd
swoją ciężką pracą.
Za nami 12 miesięcy, które postawiły przed
nami kolejne wyzwania m.in. te związane
z trwającą pandemią COVID-19. Najbardziej
istotna, biorąc pod uwagę rozwój gminy, była
realizacja ogromnej inwestycji wodociągowo
-kanalizacyjnej, o której dziś możemy powiedzieć, że na trwałe zmieniła życie mieszkańców. W tym wydaniu „Kuriera Masłowskiego”
znajdziecie Państwo w pigułce podsumowanie
działań samorządu gminy Masłów w bieżącym
roku. To przebudowy dróg, kolejny etap budowy ścieżki rowerowej, inwestowanie w infrastrukturę sportowo-turystyczną i znaczące
osiągnięcia na polu oświaty, kultury i pomocy
społecznej, często wychodzące poza województwo świętokrzyskie.
Na Boże Narodzenie i cały Nowy Rok 2022
życzę Państwu zdrowia, radości, bezpieczeństwa i spokoju. Szanujmy się nawzajem, miejmy dla siebie czas, bądźmy zawsze obok naszych bliskich.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
Wydawca:
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Jerzy Liebert w wierszu p.t. „Moja wiara” pisze:
„Chciałbym, ażeby do mnie przyszedł
Ktoś najbardziej Prosty.
Taki, jak na maszty brane polskie sosny.
Żeby mi powiedział
słowo jedno tylko – Synu...”.
To, czego tak bardzo pragnął poeta, już się stało i ciągle się staje.
Stało się to w ową cichą i świętą Noc. Przyszedł do nas Ktoś najbardziej prosty,
jak małe dziecko owinięte w pieluszki; prosty jak zwykły żłóbek. Prosty, jak prości
pasterze, którym – jako pierwszym – objawił się; prosty jak codzienność.
W Chrystusie – jedynym Synu Bożym – zwraca się Bóg do nas z wezwaniem:
Synu... Jakie to jest piękne! Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.
Temat zbawienia wprowadza w nastrój Bożego Narodzenia nutę powagi.
Twardość żłóbka przypomina krzyż. Obecność aniołów
zapowiada zmartwychwstanie i chwałę narodzonego Mesjasza.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Masłów. Pragniemy życzyć Wam otwartości na łaski płynące z tajemnicy
Wcielenia Bożego Syna. Niech Ewangelia, którą Jezus Chrystus obwieszcza swoim przyjściem na świat
w ludzkiej postaci, realizuje się nieustannie w Waszym życiu. Niech święta Bożego Narodzenia będą
pełne pokoju i radości. Niech towarzyszy im nastrój wzajemnego zrozumienia, przebaczenia i miłości.
Niech nasza Wspólnota będzie domem, w którym panuje piękna atmosfera
ludzkiej życzliwości. Trwajmy w radości Świąt Bożego Narodzenia
Życzą księża z dekanatu masłowskiego:
Ks. Dziekan Dariusz Sieradzy, ks. Prałat Lucjan Skolik, ks. Kanonik Piotr Motyka,
ks. Kanonik Ryszard Zaborek, ks. Kanonik Zbigniew Kądziela, ks. Marek Blady,
ks. Kanonik Stanisław Zieliński, ks. Marcin Kałuża, ks. Andrzej Pragnący,
ks. Jakub Janicki, ks. Dariusz Tarka, ks. Krzysztof Tkaczyk, ks. Konrad Kowal
oraz ks. Kanonik Grzegorz Kaliszewski i ks. Piotr Muszyński
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Masłów wśród najlepszych
w Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego!
Gmina Masłów znalazła się na wysokim siódmym miejscu w kategorii gmin wiejskich w przeprowadzonym pierwszy
raz w historii Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Pamiątkową statuetkę wójt Tomasz Lato odebrał w czasie
gali w Kieleckim Centrum Kultury.
Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego to wyjątkowa inicjatywa Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem
Statystycznym w Kielcach oraz Związkiem
Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających
się pod względem rozwoju społecznogospodarczego oraz najlepszych praktyk
przez nie stosowanych. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za
zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny, a udział w rankingu
był bezpłatny dla Gmin.
Miejsce w rankingu to wynik 16
wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają
w swoim zamierzeniu pokazywać jakość
życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu, w której znalazła
się gmina Masłów, stanowią te gminy, które
sprawnie realizują swoje zadania własne
i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.
Jak w czasie gali w Kieleckim Centrum Kultury podkreślała Agnieszka Migoń, dyrektor kieleckiego ośrodka Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego jest oparty o twarde dane
wynikające z działalności poszczególnych
gmin. To plebiscyt, w którym o miejscu nie
decyduje sympatia kapituły czy ilość wysłanych SMSów. W rankingu podliczono
wskaźniki określające potencjał społeczny
gminy: przyrost naturalny na 1000 ludności
w 2020 r., saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r., wydatki na oświatę, wycho-

Wójt Tomasz Lato odebrał pamiątkową statuetkę
w czasie gali w Kieleckim Centrum Kultury.

wanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do
3 lat na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r., wyniki egzaminu
ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021,
wyniki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r., wydatki budżetów gmin
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych i inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
w 2020 r., udział środków przekazanych
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r., udział nakładów
na szkolenia pracowników rad i urzędów
gmin w wydatkach bieżących budżetów
gmin na administrację publiczną w 2020 r.,
odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.
Podczas gali wręczono nagrody
w trzech kategoriach: gmin miejskich,
miejsko-wiejskich, wiejskich i lider regionu. Gmina Masłów w kategorii gmin wiejskich uplasowała się na wysokim siódmym
miejscu na 58 gmin województwa. Statuet-

Siódme miejsce dla gminy Masłów w kategorii gmin wiejskich
w przeprowadzonym pierwszy raz w historii Rankingu Gmin Regionu
Świętokrzyskiego to wspólny sukces społeczności naszej gminy.

kę i gratulacje wójt Tomasz Lato odbierał
od Agnieszki Migoń, dyrektor kieleckiego
ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Andrzeja Bętkowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego oraz dr. Cezarego
Trutkowskiego, prezesa Zarządu Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego. - Wysokie miejsce, jakie zajęła
w rankingu gmina Masłów to wynik współpracy na wielu płaszczyznach zarówno tej
w gminie jak i poza nią np. w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji,
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich czy
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Nagrodę dedykuję mieszkańcom,
pracownikom Urzędu Gminy na czele
z panią skarbnik Małgorzatą Kumór i panią wicewójt Moniką Dolezińską- Włodarczyk, radnym, sołtysom oraz kierownikom
referatów i jednostek podległych. To dla
nas szczególne wyróżnienie i motywacja
do dalszego sukcesywnego rozwoju gminy
Masłów w kierunku realizacji oczekiwań
mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy
przez lata budowali mocną pozycję naszej
gminy – mówi wójt Tomasz Lato.
W pełnym rankingu zawierającym
101 gmin województwa świętokrzyskiego
(Kielce, jako jedyne miasto na prawach
powiatu nie było uwzględniane w rankingu) gmina Masłów uplasowała się również
w pierwszej dziesiątce, zajmując miejsce
dziewiąte. Pierwsze miejsce w kategorii
miast zajął Sandomierz, w kategorii gmin
wiejskich Nowiny, które wygrały również w
kategorii Lider Regionu, a w kategorii gmin
miejsko-wiejskich Morawica. Ze szczegółowym rankingiem można zapoznać się na
stronie www.frdl.kielce.pl
WP

Laureaci z senatorem Krzysztofem Słoniem. Od lewej: Damian Sławski –
wójt Miedzianej Góry, Marian Buras – burmistrz Morawicy, Irena Marcisz
– wójt Łopuszna, Dariusz Meresiński – burmistrz Daleszyc,
Tomasz Lato – wójt Masłowa.
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Milowy skok w rozwoju gminy Masłów
i inne ważne inwestycje
Ogromna inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna zmieniająca na trwałe oblicze gminy, przebudowa dróg, kolejny
etap budowy ścieżki rowerowej, inwestowanie w infrastrukturę sportowo-turystyczną i sukcesy na niwie oświaty,
kultury i pomocy społecznej. Tak w pigułce można zamknąć 2021 rok w gminie Masłów.
Mijający rok zapisze się w historii gminy Masłów jako czas
inwestycji, który już dziś określany jest mianem milowego skoku w rozwoju tej małej ojczyzny. Ogromny projekt realizowany przez Wodociągi Kieleckie sprawił, że znacznie poprawił się
komfort życia mieszkańców gminy Masłów. Już sam jego zakres
robił wrażenie. Obejmował m.in. budowę ok. 35 km sieci kanalizacyjnej i 12 przepompowni za kwotę ok. 43 mln zł. To szczególnie ważna inwestycja dla rozwoju gminy Masłów i jej potencjału
gospodarczego. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dobrej
współpracy samorządowców w ramach przynależności do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. W ramach zadania wykonano nową infrastrukturę stanowiącą uzupełnienie do
już istniejącej sieci wodociągowej. Nowe przyłącza zaplanowano
w siedmiu sołectwach, by odprowadzić ścieki z 653 gospodarstw
domowych. Inwestycja objęła północną część gminy i sołectwa:
Mąchocie-Scholasteria, Ciekoty, Dolina Marczakowa, Barcza,
Brzezinki i część Masłowa Drugiego. Gmina z własnych środków
rozpoczęła budowę sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym,
przy ul. Spokojnej.

Pompownia w Ciekotach.

INWESTYCJE DROGOWE
I INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA
Wiele działo się również na drogach. Dzięki Powiatowi Kieleckiemu zrealizowano kolejny etap budowy ścieżki rowerowej.
Jako pierwszy powstał odcinek od skrzyżowania w Mąchocicach
Kapitulnych do zejścia z czerwonego szlaku im. Edmunda Massalskiego o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2 m i oddzielony od
pasa ruchu drogowego metrowym poboczem. W drugim etapie,
w tym roku, poszerzono jezdnię, by zbudować odcinek o długości 2,11 km z Ameliówki do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach. Koszt inwestycji wyniósł niemal 2 mln zł. Docelowo ścieżka zaprowadzi cyklistów do Świętej Katarzyny. Łączna długość całej trasy rowerowej to ponad 10 km.
W tym roku nie do poznania zmieniła się droga pomiędzy
Wolą Kopcową i Domaszowicami. Dzięki inwestycji, której koszt
wyniósł niemal 2 mln zł zbudowano chodnik o długości około
1300 m i szerokości 2 m. Na odcinku 150 metrów położony został on dwustronnie mając na celu obsługiwanie przystanku autobusowego. Chodnik całkowicie zmieścił się w pasie drogowym,

Altana rekreacyjna w Masłowie Pierwszym.

Nowy chodnik powstał pomiędzy Wolą Kopcową a Domaszowicami.

a jezdnia jest poszerzona do 5,5 metrów. Powstały też cztery
oznakowane przejścia dla pieszych. Chodnik został zaprojektowany z budżetu gminy Masłów, a projekt przekazany do realizacji
Powiatowi Kieleckiemu, który jest właścicielem drogi. Zadanie jest
dofinansowane z rządowym wsparciem w wysokości około 50 %.
Druga połowa została zapewniona przez Powiat i Gminę po 25 %.
Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa dróg. Ulica
Letniskowa w Woli Kopcowej przejdzie metamorfozę z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji to koszt nieco ponad 1,8 mln zł, a dofinansowanie to około
1, 2 mln zł. Prace zaplanowano też przy przebudowie drogi wewnętrznej w Dolinie Marczakowej, za kwotę blisko 250 tys. zł.
Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy, w tym z funduszu
sołeckiego. Finał prac zaplanowano w 2022 roku.
Ważnym elementem zapewniającym spójność na terenie
całej gminy były remonty, jakie przeszło 59 przystanków. W sołectwach stanęły nowe wiaty, wszystkie mają nowe tabliczkami
z herbem gminy oraz nazwą miejscowości, a część z nich została oklejona mapami oraz zdjęciami prezentującymi najciekawsze
miejsca promujące gminę Masłów.
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA
Ostatnie miesiące to sfinalizowanie wielu prac potwierdzających fakt, że gmina Masłów inwestuje w rozwój miejsc rekreacyjno-turystycznych. Dzięki projektowi realizowanemu z dofinansowaniem pozyskanym przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji
w Masłowie Pierwszym powstała altana turystyczna, a w Ciekotach
krąg ogniskowy. W Masłowie Drugim w nowy sprzęt doposażono
plac zabaw, w Brzezinkach, w kompleksie sportowym, powstała
siłownia zewnętrzna, a od kilku miesięcy kibice obserwujący rozgrywki na boisku w Woli Kopcowej mogą korzystać z nowych atestowanych siedzisk.

tokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymał Marcin Gawron, dyrektor
szkoły w Masłowie Pierwszym, który w tym roku obronił doktorat
na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Medal Komisji
Edukacji Narodowej otrzymała Renata Zapała, wicedyrektor masłowskiej szkoły.
POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie podejmował mnóstwo działań skierowanych do mieszkańców. Ruszyła
realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
dającego szerokie wsparcie uczestnikom projektu: zapobieganie
społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, poprawę ich
ciężkiej sytuację, ale też ułatwienie w pokonywaniu codziennych
trudności. Wydawane były paczki żywnościowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Trafiły one do osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a przyznane zostały
na podstawie kryterium dochodowego. Dużą formą wsparcia okazał się również projekt zapewniający rehabilitację dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
PLANY INWESTYCYJNE

Nowy krąg ogniskowy na Żeromszczyźnie.

KULTURA I CZYTELNICTWO
Wiele działo się w sferze kultury. Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” zwyciężyło w prestiżowym ogólnopolskim plebiscycie Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Wybitni twórcy kultury
stanowiący kapitułę docenili szczególnie Festiwal Mediów i Sztuki
Otwarte Książki oraz Imieniny Stefana, w czasie których w Ciekotach gościli m.in. Katarzyna Grochola, Grażyna Barszczewska,
Anna Jurksztowicz, Jerzy Trela. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zrealizowany
został telewizyjny koncert „Śpiewy spod Radostowej” z udziałem
zespołów z gminy promujących kulturę ludową. 100-lecie działalności obchodził Chór Masłowianie, a gościem specjalnym koncertu galowego była Olga Szomańska.
Gminna Biblioteka Publiczna znalazła się w czwartej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako jedna z czterech placówek
w województwie świętokrzyskim, a pracownicy wzięli udział w cyklu szkoleń. Z gminnych środków zostały wydane ciekawe książki:
„Opowieści z ciekockiego dworku Żeromskich” Kazimiery Zapałowej, tegorocznej laureatki Dorocznej Nagrody Kulturalnej Starosty
Kieleckiego oraz „Z dziejów samorządu i administracji w Gminie
Dąbrowa - Masłów (1809-2018)” dr. Piotra Olszewskiego, uznanego regionalisty.
OŚWIATA
Sukcesami może pochwalić się masłowska oświata. Do cenionego programu Erasmus + zakwalifikowały się szkoły z Mąchocic Kapitulnych i Brzezinek, dzięki czemu nauczyciele wezmą
udział w zagranicznych wyjazdach podnoszących ich kwalifikacje. Triumfy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych święcili uczniowie: Julia Kasperek, Alan Bogdan, Konrad Niebudek.
Wójt gminy Masłów docenił stypendiami 64 uczniów z klas IV
– VIII szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym
2020/2021. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki otrzymały Joanna
Broniek, dyrektor szkoły w Mąchocicach-Scholasterii oraz Janina
Dyamentowska, dyrektor szkoły w Woli Kopcowej. Nagrodę Świę-

Rok 2022 przyniesie dla gminy Masłów wiele inwestycyjnych
wyzwań. Ruszą inwestycje, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 745 000 zł.
Powstanie sala gimnastyczna przy szkole w Woli Kopcowej oraz
ruszy kompleksowa przebudowa ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych. To jednak nie wszystko, bo dzięki funduszom projektu
„Cyfrowa Gmina” gmina Masłów otrzyma ponad 334 tys. zł. Duży
zastrzyk finansowy zostanie przeznaczony na zakup sprzętu IT
i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Masłów i jednostek
podległych. Dofinansowanie pokryje również koszty specjalistycznych szkoleń oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Liczymy na kolejne przebudowy
oraz budowy dróg gminnych i powiatowych ze wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości ponad
690 tys. zł. Gmina powinna je wydać w latach 2021-2024.

Tomasz Lato, wójt gminy Masłów
Decyzje podejmowane wspólnie
z radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek podległych przyniosły w 2021
roku wiele działań zmierzających
w stronę polepszenia jakości życia
w gminie Masłów. Stabilny rozwój zapewniają nam inwestycje
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Milowym krokiem w rozwoju gminy Masłów jest inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna zapewniająca kanalizację północnej części gminy przez Wodociągi Kieleckie
i MZWiK. Ważną gałęzią rozwoju są drogi, bezpieczeństwo i turystyka, o czym świadczą realizowane drogowe
inwestycje. Wiele działo się też na niwie oświaty, kultury i pomocy społecznej, co pokazało ogromny potencjał
tkwiący w mieszkańcach gminy Masłów tworzących jej
wyjątkową społeczność.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XXXVIII sesja Rady Gminy Masłów:

Radni o przeznaczeniu większych pieniędzy na inwestycje

Wprowadzenie zmian finansowych z związku z otwarciem
ofert przetargowych było tematem listopadowej sesji Rady Gminy Masłów zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Radni decydowali
o rozpoczęciu inwestycji w Ciekotach, Wiśniówce, Woli Kopcowej
i Brzezinkach.
Sesja odbywała się w trybie hybrydowym. Debatowano stacjonarnie w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów oraz zdalnie. Obrady zorganizowano w trybie nadzwyczajnym. Miało to
związek z otwarciem ofert na zadania, które będą realizowane
w ciągu najbliższych tygodni, a kwoty ich wykonania były większe
niż pierwotnie zakładano w budżecie. Już wkrótce rozpoczną się
oczekiwane przez mieszkańców prace w Ciekotach, Wiśniówce,
Woli Kopcowej i Brzezinkach.
W gronie inwestycji znalazły się cztery zadania. Wśród nich
wykonanie opasek brukowych przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Ciekotach wraz z tarasem przy wyjściu z sali spotkań oraz
przy garażu wolnostojącym na terenie OSP Ciekoty. Całość inwestycji kosztować będzie 15 500 zł. Kolejnym zadaniem, na które
zwiększono środki z budżetu gminy było wykonanie niezbędnych
wyburzeń i niwelacji terenu pod budowę boiska do piłki siatko-

Prezydium Rady Gminy podczas obrad.

Radni zdecydowali o zwiększeniu limitów finansowych na 2022 r.
w ramach zadań wieloletnich, które gmina Masłów
realizować będzie z dofinansowań.

W gronie przyjętych do realizacji inwestycji znalazły się cztery zadania.

wo – plażowej w Wiśniówce. Oferta przetargowa opiewa na kwotę
27 500 zł. Ostatnim zadaniem, nad którym głosowali radni było
wykonanie i montaż furtki wejściowej na teren siłowni zewnętrznej
oraz piłkochwytów na obiekcie boiska sportowego w Brzezinkach
za 20 600 zł. Te trzy zadania zostały wybrane przez mieszkańców
poszczególnych sołectw w ramach budżetu sołeckiego na 2021
rok.
Następnym inwestycyjnym zadaniem przyjętym przez Radę
Gminy było wydzielenie urządzonego dojazdu do zbiornika wodnego w Woli Kopcowej zrealizowanego w celu wodowania łodzi
ratunkowych i sań lodowych poprzez montaż słupków stalowych
oraz oznakowania.
Radni zdecydowali również o zwiększeniu limitów finansowych na 2022 r. w ramach zadań wieloletnich, które gmina Masłów realizować będzie z dofinansowań. Z Rządowego Funduszu
„Polski Ład” budowana będzie sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej. W ramach dofinansowania w wysokości 5 700 000 zł powstaną również sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze i szatnie. Z Funduszu Dróg Samorządowych
realizowana będzie przebudowa ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej. W obu zadaniach łącznie zwiększono limity o 24 000 zł.
- Dziękuję radym za zrozumienie potrzeby realizacji tych inwestycji. Wynikają one z potrzeb zgłaszanych nam przez mieszkańców m.in. w ramach funduszu sołeckiego. Prace przy ich realizacji zostaną rozpoczęte już w najbliższym czasie, a ich finał
planowany jest na koniec tego roku – mówi wójt Tomasz Lato.
- Przed nami w 2022 roku duże inwestycje związane z funduszami
pozyskanymi z rządowych programów. Jesteśmy już gotowi na ich
realizację i czekamy na moment rozpoczęcia – dodaje.
WP

 XXXIX sesja Rady Gminy Masłów:

O oświacie i pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021
oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi to jedne z istotnych punktów sesji
Rady Gminy Masłów.
Tradycyjnie już w pierwszych punktach przyjęto protokoły
z poprzednich sesji. Następnie wójt Tomasz Lato przedstawił sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami. Ze szczegółami opisującymi

działania wójta i urzędu można zapoznać się na www.maslow.
esesja.pl.
W kolejnym punkcie informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2020/2021 przedstawiła Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej. Omówione zostały wyniki egzaminu z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów
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Część radnych obradowała w Urzędzie Gminy….

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sprawozdanie obejmowało wyjątkowo trudny okres funkcjonowania placówek w czasie
pandemii COVID-19, na okres 10 miesięcy pracy szkół aż 7 było
czasem pracy zdalnej częściowo lub całkowicie. W szkołach gminy
Masłów uczyło się 990 uczniów. W szkołach liczba uczniów utrzymywała się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. We
wszystkich jednostkach oświatowych były zatrudnione 193 osoby
(w tym 125 nauczycieli, pozostałe to pracownicy obsługi, administracji i CUW). Realizowano różnorodne formy zajęć wspierających rozwój uczniów. W 2020 roku przyznano pomoc w kwocie
122 678,46 zł w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na wsparcie w podnoszeniu swoich kompetencji mogli liczyć również nauczyciele np. w formie dofinansowanych studiów podyplomowych
czy szkoleń indywidualnych. Realizowane były prace remontowe
m.in. termomodernizacja szkół w Mąchocicach-Scholasterii i Brzezinkach. Z egzaminem kończącym naukę najlepiej w gminie poradzili sobie uczniowie szkoły w Masłowie. Placówka osiągnęła
wyniki powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej z matematyki i języka angielskiego.
Radni zapoznali się z informacją Komisji Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dotyczącą komunalizacji 11 działek położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy stanowiących drogi.
Blok uchwał rozpoczęło głosowanie w sprawie nabycia
w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej
w Domaszowicach. Właściciele działki zdecydowali o jej bezpłatnym przekazaniu celem dołączenia do sieci gminnych dróg publicznych. Zdecydowano również w sprawie zasad wynajmowania
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów. Miało to związek z koniecznością aktualizacji
zasad wynikającą z nowelizacji ustawy, na mocy której poprzednia
uchwała regulująca tę kwestię straciła moc i wymagała ponownego
uchwalenia. Szczegółowe zasady wraz z regulaminem znajdują się
w podjętej uchwale. W kolejnym punkcie znalazło się uchwalenie
Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022
rok. Na przyszły rok Gmina Masłów na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczy ok. 150 tys. zł. Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez wójta.
W ramach tego działania zostaną ogłoszone konkursy na organizację
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z zajęciami profilaktycznymi, zajęć sportowo-rekreacyjnych w tym piłka nożna, siatkówka, żeglarstwo, boks, piłka ręczna.
Podjęto uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2021 r. znak: SPN.
III.4130.29.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów.
Wojewoda stwierdził nieważność części uchwały w zakresie planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice. Rozstrzygnięcie dotyczyło terenów rolnych i leśnych przekształconych
na tereny budowlane. Uchwała będzie podstawą do wystąpienia
przez Wójta Gminy Masłów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
W następnym punkcie radni zdecydowali o podjęciu uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów dosto-

część sprzed swoich komputerów.

Jak zwykle na sesji wprowadzono zmiany do budżetu oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2022.

sowując tym samym stawki wynagrodzenia do obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 25.10.2021 r. w sprawie
wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na
podstawie wyboru. Obecnie w całym kraju radni każdego szczebla
samorządu województwa, powiatu i gminy podejmują uchwały regulujące wynagrodzenia.
Podjęto również uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku
w sprawie kursowania linii autobusowej nr 38, dotyczący zwiększenia kursów. Radni uznali, że wniosek ten nie mieści się w katalogu
zadań własnych Rady Gminy i zostanie przekazany do wójta gminy ze względu na zadanie związane z wykonaniem budżetu. Takie samo uzasadnienie zastosowano w sprawach petycji dotyczącej
planowanej budowy nowego placu zabaw w Woli Kopcowej oraz
petycji dotyczącej planowanej lokalizacji drogi publicznej w Woli
Kopcowej. Zgodnie z właściwością ich rozstrzygnięciem zajmie się
Wójt Gminy Masłów.
Radni zdecydowali również o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz udzielania pomocy de
minimis. Jej szczegóły określa uchwała. Określono również stawki
podatku od środków transportowych na 2022 rok. Obie uchwały
przygotowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu górnych stawek podatkowych z ostatnich dwóch lat ogłoszonych przez Ministra
Finansów. Co ważne w okresie ostatnich sześciu lat podatki w gminie były podnoszone jedynie w 2019 r. o około 3,9%.  
Jak zwykle na sesji wprowadzono zmiany do budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 –
2022. Przedstawiła je skarbnik Małgorzata Kumór. Zwiększono plan
dochodów o ponad 3 000 000 zł, co było spowodowane zwiększeniem subwencji ogólnej o ponad 2 400 000 zł oraz przyjęciem do
budżetu środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wodociągowych w kwocie
692 000 zł. Plan wydatków został zaktualizowany pod kątem aktualnych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu. Zwiększono spłatę kredytu planowaną w 2021 r. o kwotę 300 000 zł.
Jako ostatnią uchwałę podjęto tę w sprawie pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Ma to związek ze zmianą przepisów, dzięki której Gmina może dołożyć część środków na system gospodarowania odpadami z dochodów własnych gminy. Mając na uwadze
wzrost cen radni zdecydowali o dołożeniu do systemu 300 000 zł.
WP
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Inwestycje drogowe na starcie
Niebawem ruszą przygotowania do przebudowy ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej oraz przebudowa drogi wewnętrznej w Dolinie Marczakowej. Zaplanowane prace to efekt umowy jaką wójt Tomasz Lato podpisał z Pawłem Bednarczykiem, prezesem zarządu spółki ALLBUD ze Strawczyna. Finał robót zaplanowano na koniec sierpnia 2022 roku.
Ulica Letniskowa w Woli Kopcowej przejdzie metamorfozę
dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całość inwestycji to koszt nieco ponad 1,8 mln zł, a dofinansowanie to około 1, 2 mln zł. W ramach prac ulica zyska nową nawierzchnię asfaltową na odcinku około kilometra. Jezdnia będzie
miała 3,5 m i zostanie w dwóch miejscach poszerzona do 5 m,
aby ułatwić mijanie się pojazdów. Przy ulicy powstaną z obu stron
utwardzone pobocza i wybrukowane zjazdy na posesje.
Prace zaplanowano też w Dolinie Marczakowej, gdzie zostanie przebudowana droga wewnętrzna. Koszt inwestycji to blisko
250 tys. zł i zostanie sfinansowana z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego Doliny Marczakowej. Tłuczniowa droga zyska
nawierzchnię asfaltową na odcinku około 144 mb i szerokości 5 m,
utwardzone pobocza i wybrukowane zjazdy na posesje.
- Dzięki 70% dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy z rządowego funduszu możemy przebudować kolejną z dróg w Woli Kopcowej. Wąski pas jezdni ogranicza możliwości projektowe i inwestycyjne. Dzięki zaplanowanym pracom lewostronne pobocze ulicy
Letniskowej zostanie poszerzone do 1,45 m i przystosowane do ruchu pieszego, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców. Warto dodać, że w Woli Kopcowej

Wójt Tomasz Lato podpisał umowę z Pawłem Bednarczykiem,
prezesem zarządu spółki ALLBUD ze Strawczyna. W spotkaniu
czestniczyli skarbnik Małgorzata Kumór oraz Jarosław Rutczyński,
inspektor do spraw drogownictwa.

we wrześniu zakończyły się prace budowlane na ulicach: Bukowej,
Wspólnej, Jaśminowej i Cichej – mówi wójt Tomasz Lato.
W podpisaniu umów uczestniczyli również skarbnik Małgorzata Kumór oraz Jarosław Rutczyński, inspektor do spraw drogownictwa.
AK

Stanęło siedem nowych wiat przystankowych
Pasażerowie komunikacji publicznej już mogą korzystać
z nowych wiat przystankowych,
które pojawiły się w siedmiu
lokalizacjach na terenie gminy
Masłów. Kilka tygodni temu na
wszystkich przystankach zamontowano także tabliczki z nazwą
miejscowości opatrzone herbem
gminy.
Nowe wiaty stanęły: 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

Mąchocice-Scholasteria

ścieżce rowerowej w Przełomie Lubrzanki
i na skrzyżowaniu ul. Łysogórskiej i Szkolnej. Ich koszt to niemal 50 tys. zł.
Nowe wiaty architektonicznie i kolorystycznie nawiązują do wymienianych
na przestrzeni ostatnich lat. Są konstrukcji
stalowej, w barwach żółto - zielonych,
przeszklone. Ustawione zostały na wybrukowanym podłożu i są wyposażone
w ławeczki, kosze i tabliczki z rozkładem
jazdy. Ich wielkość jest zróżnicowana i zależy od natężenia ruchu oraz dostępnej
powierzchni.
- Warto dodać, że we wrześniu wszystkie wiaty zostały kompleksowo odnowione
tj. naprawione, umyte i odmalowane, osiem
zyskało nowy wizerunek dzięki zdjęciom
atrakcji turystycznych naszej gminy. To niewielkie prace, ale bardzo potrzebne. Dzię-

ki nim zwiększyła się estetyka tych miejsc
i komfort pasażerów podróżujących komunikacją zbiorową – mówi wójt Tomasz
Lato.
- Na chwilę obecną na terenie gminy około czterdziestu pięciu procent wiat
przystankowych zostało wymienionych na
nowe. W kolejnych latach planujemy dalszą wymianę i budowę – dodaje.
O dłuższego czasu zauważamy
niszczenie naszego wspólnego mienia,
szczególnie uciążliwe jest niszczenie szyb
przystankowych oraz trudne do usunięcia
napisy, które się na nich pojawiają. Apelujemy do mieszkańców, aby wskazywali
sprawców dewastacji, by ci mogli ponieść
konsekwencje i pokryć koszty związane
z naprawą.
AK

Mąchocice Kapitulne, ul. Łysogórska
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Nowoczesny sprzęt trafił do jednostki OSP Masłów
Druhowie z Masłowa zyskali quada wraz przyczepą, który umożliwi im dotarcie z akcją ratowniczo-gaśniczą w trudnodostępne miejsca. To pierwszy tego typu pojazd w jednostkach OSP na terenie gminy Masłów.
- Quad model ODES 1000 Max Pro posiadający czterosuwowy silnik V-Twin o pojemności 1000 cc. wyposażony jest w napęd

na cztery koła, elektryczną wyciągarkę oraz przyczepę, na której
przewożony będzie sprzęt gaśniczy, medyczny czy ratunkowy,
umożliwiający szybkie dotarcie do niebezpiecznych zdarzeń, pożarów lub osób poszkodowanych wymagających pierwszej pomocy przedmedycznej – mówi Piotr Zegadło, prezes OSP Masłów.
Sprzęt zakupiony został w dużej mierze z wkładu własnego
zgromadzonego przez druhów OSP, środków funduszu sołeckiego
Masłowa Pierwszego, dotacji gminy Masłów oraz wsparciu finansowemu nadleśnictw: Kielce, Zagnańsk i Daleszyce oraz firm: Eurovia Kruszywa S.A., Odlewnie Polskie S.A. i Wodociągi Kieleckie
Sp. z o.o.
- To kolejne działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy i gotowości bojowej strażaków. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli zakup nowoczesnego
sprzętu. Quad z wyposażeniem usprawni działania w miejscach
trudno dostępnych, gdzie duże wozy ratowniczo bojowe nie mogą
dotrzeć – mówi wójt Tomasz Lato.
AK

Ostatnia droga Franciszka Domagały,
nauczyciela wielu pokoleń, byłego dyrektora
szkoły w Machocicach-Scholasterii
Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele samorządu gminy Masłów oraz szkół podstawowych pożegnali Franciszka Domagałę, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholaterii w latach 1979 – 1993.
W kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Brzezinkach odbyły się uroczystości pogrzebowe
Franciszka Domagały, niezwykle zaangażowanego dyrektora, lubianego i cenionego nauczyciela, aktywnego działacza na rzecz budowy szkoły w Mąchocicach-Scholasterii i nadania jej im. Stefana
Żeromskiego, społecznika wspierającego rozwój gminy Masłów.
W ostatniej drodze towarzyszyli mu: rodzina, przyjaciele,
wójt Tomasz Lato, Joanna Broniek, dyrektor szkoły im. Stefana Żeromskiego wraz z pracownikami i pracownikami emerytowanymi,
delegacje szkół z terenu gminy Masłów, radni, sołtysi, mieszkańcy
Mąchocic-Scholasterii, Ciekot i Radostowej, przedstawiciele OSP
Ciekoty, Zespołów Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Żeromszczyzna,
Koła Gospodyń Wiejskich Żeromszczanki i Brzezinianki.
Mszę świętą odprawił ks. prof. Paweł Lasek z rodziny zmarłego, a homilię wygłosił ks. Adrian Bydliński, który dziękował Bogu
za to, że postawił na naszej drodze osobę Franciszka Domagały.
W imieniu samorządowców gminy Masłów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły im. S. Żeromskiego, dyrektorów szkół,
nauczycieli i emerytowanych pracowników szkół, pracowników
CUW żegnał zmarłego wójt Tomasz Lato. – Pracowity i skromny,
pracę nauczyciela rozpoczął w budynku starej szkoły w wyjątkowo trudnych warunkach lokalowych. Placówka dysponowała
wtedy jedynie 4 małymi salami lekcyjnymi, ogrzewanymi piecami
węglowymi z nieszczelnymi oknami. Jako dyrektor podjął starania
o budowę nowej szkoły, w 1984 r. został współtwórcą Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Mąchocicach-Scholasterii. Z dużym zaangażowaniem i wysiłkiem poświęcał się budowie nowej
placówki, zwieńczeniem jego działań było jej uroczyste otwarcie
1 września 1987 roku, na które przybyły córka pisarza Monika Że-

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele
pw. NMP Królowej świata w Brzezinkach.

romska oraz pisarka Barbara Wachowicz. W tym dniu Franciszek
Domagała został również nagrodzony przez Kuratora Oświaty za
wyniki pracy pedagogicznej. W 1993 roku zrezygnował z funkcji
dyrektora by poświęcić się pracy nauczyciela historii i języka polskiego. W 2000 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pozostanie
w naszej pamięci, jako człowiek niezwykle uczciwy i sumienny.
Lubiany przez uczniów i szanowany przez współpracowników –
wspominał.
Franciszek Domagała, zmarł 4 grudnia 2021 roku w wieku
83 lat. Spoczął na cmentarzu w Brzezinkach.
AK
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Prace budowlane
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców
Ostatnie tygodnie to czas prac budowlanych w czterech sołectwach. W momencie oddawania do druku tego wydania „Kuriera Masłowskiego” trzy z zadań były już zakończone.
W Ciekotach trwały prace polegające na wykonaniu opaski
brukowej przy budynku OSP i świetlicy samorządowej w Ciekotach oraz przy wolnostojącym garażu. W efekcie prac od strony
wschodniej budynku świetlicy, przy wyjściu z sali spotkań, powstał
wybrukowany taras. Kostka brukowa położona została na łącznej powierzchni około 50 m2. Zadanie zrealizowała firma AUTO
NIK Rzędowski Marek z Woli Kopcowej, a całkowity jego koszt to
15,5 tys. zł.
Niezbędne wyburzenia i niwelacje terenu pod budowę boiska do piłki siatkowo-plażowej przeprowadzono w Wiśniówce
w okolicy pomnika. Prace rozbiórkowe i ziemne zrealizowała
firma Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak, a jego koszt to
27,5 tys. zł.
Kolejne zakończone zadanie polegało na wydzieleniu i budowie dojazdu do zbiornika wodnego w Woli Kopcowej, gdzie będą

wodowane łodzie ratunkowe i sanie lodowe. W ramach zadania
zostały zamontowane słupy stalowe i niezbędne oznakowanie. Tu
również prace zrealizowała firma Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak, a jego koszt to niemal 25 tys. zł.
Do połowy grudnia będzie gotowe zadanie dotyczące boiska
sportowego w Brzezinkach, gdzie firma Usługi Sportowe Atlet Maraton Serwis wykona i zamontuje furtkę wejściową na teren siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyty na obiekcie boiska sportowego
o wysokości 6 m i długości 35,2 m. Całkowity koszt zadania oszacowano na około 21 tys. zł.
- Wszystkie zlecone prace budowlane są odpowiedzią na potrzeby i sugestie mieszkańców. A trzy z nich są realizowane z funduszu sołeckiego na 2021 rok, to: Brzezinki, Ciekoty i Wiśniówka – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
AK

W Wiśniówce przeprowadzone zostały prace ziemne pod budowę boiska

W Woli Kopcowej zbudowano dojazd do zbiornika wodnego.

Łazienka po remoncie
Zakończył się gruntowny remont
łazienki w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie,
zobaczcie jak zmieniło się jej
wnętrze.
Pomieszczenie zostało odmalowane,
położono nową glazurę i terakotę. Wcześniej wyburzono ściankę dzielącą łazienkę
na dwie części. Zamontowano nową armaturę sanitarną wraz z niezbędnym osprzętem. To jednak nie jedyne zmiany. W ramach zadania realizowanego ze środków
funduszu sołeckiego Masłowa Pierwszego
zakupiono również kosz betonowy i cztery
ławki, które staną obok budynku biblioteki.
Całkowity koszt zadania to niemal 17 tys. zł.
RED

Łazienka przeszła gruntowny remont.
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Dofinansowanie z projektu „Cyfrowa Gmina”
Niemal 335 tys. zł otrzyma gmina Masłów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, który zakłada wsparcie jednostek
samorządu terytorialnego w cyfryzacji oraz zwiększeniu cyberbezpieczeństwa.
Gmina Masłów ma bardzo duże
potrzeby dotyczące cyfryzacji związane
z dynamicznymi zmianami w tej branży.
Rządowy program wychodzi na wprost
oczekiwaniom samorządów. Na bieżąco
gmina Masłów inwestuje własne środki.
Obecnie jesteśmy w trakcie wymiany serwera obsługującego bazy danych programów, z których korzystają pracownicy
Urzędu Gminy – mówi wójt Tomasz Lato.
Z projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina
Masłów otrzyma 335 tys. zł. Duży zastrzyk
finansowy zostanie przeznaczony na zakup
sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby
Urzędu Gminy Masłów i jednostek podległych. Dofinansowanie pokryje również
koszty specjalistycznych szkoleń oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Nowy
sprzęt trafi więc do Urzędu Gminy, Centrum
Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozwoli to na częściowe
rozwiązanie kwestii cyfryzacji. Planowane
zmiany mają objąć: wymianę komputerów,
aktualizację oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo gromadzonych przez
urząd danych.



Promesę odebrał gminny informatyk Tomasz Haba.

Promesę z rąk Janusza Cieszyńskiego,
sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii
Premiera w imieniu wójta Tomasza Lato
odebrał Tomasz Haba, informatyk Urzędu
Gminy Masłów, podczas spotkania w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach. Projekt „Cyfrowa Gmina”
finansowany z Funduszy Europejskich,
w ramach programu React-EU i pokrywa

do 100% kosztów. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Krupka, wiceminister sportu
i turystyki, senator Krzysztof Słoń, Janusz
Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji
w Kancelarii Premiera, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Robert Jaworski, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz
przedstawiciele samorządów.
WP

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
Czyste Powietrze

DRODZY WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
NA TERENIE GMINY MASŁÓW
Przypominamy, że 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.
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
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

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 oraz
pomoc w sporządzeniu wniosków o płatność po zrealizowaniu
części lub całości przedsięwzięcia. Urząd gminy przekazuje 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.
Warto dodać, że w ubiegłym kwartale, pod względem ilości złożonych wniosków, gmina Masłów zajęła II miejsce w województwie
Świętokrzyskim i jest w pierwszych stu gminach w Polsce.
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TO WARTO WIEDZIEĆ

Informacja dotycząca odśnieżania dróg
na terenie gminy Masłów
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH
NA TERENIE GMINY MASŁÓW

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH
I WOJEWÓDZKICH NA TERENIE GMINY MASŁÓW

w okresie 2021/2022 prowadzi firma:
F.U.H. „SPAPEX” Piotr Stokowski
ul. Zielona 40
26-001 Masłów
tel.: 601-545-839

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Masłów odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Kielcach.
Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych
można kierować pod następujące nr telefonów:
Informacji o przejezdności dróg powiatowych udzielają dyżurni Obwodów
Drogowych. Obwód Drogowy Łagów (Przełom Lubrzanki, droga powiatowa
od Mąchocic Kapitulnych w stronę Ciekot) – tel. 41 307 40 68 i 728 838 745.
Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze (wszystkie pozostałe drogi powiatowe) –
tel. 41 303 87 77 lub 606 123 951 oraz w dni robocze w godz. 7.30 do 15.30
udziela dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach tel. – 41 200 17 48.
Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Masłów odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach
Telefon zimowego utrzymania dróg wojewódzkich:
41-346-58-40, 604-401-210.

Informujemy mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywa się wg ustalonych
standardów. Przyjmuje się, iż łączny czas jednokrotnego odśnieżania wszystkich dróg wyniesie
ok. 6 godz. Prosimy, zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.
Telefon do Urzędu Gminy w Masłowie:
41-311-00-93 lub 882-059-937

PRZEDSTAWIAMY MAPĘ Z OZNACZENIEM DRÓG, KTÓRE PRZEBIEGAJĄ
PRZEZ TEREN NASZEJ GMINY.

W Gminie Masłów łączna długość dróg wynosi około 105 km, z czego:
• drogi wojewódzkie 8,2 km,
• drogi powiatowe 42 km,
• drogi gminne i wewnętrzne 54,5 km.
Oprócz dróg odśnieżane są parkingi, pętle autobusowe o łącznej powierzchni 6400 m2 oraz chodniki o powierzchni 5820 m2.
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Sołtys Roman Kołomański i KGW Żeromszczyzna
laureatami wojewódzkich finałów Mistrzowie Agro
Sołtys z Ciekot Roman Kołomański oraz Koło Gospodyń Wiejskich Żeromszczyzna z Ciekot świętowali podczas Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Expo w Nadarzynie pod Warszawą, gdzie odbyła się ogólnopolska gala finałowa
plebiscytu Mistrzowie Agro.
W świętokrzyskim, aż dwa zwycięstwa były udziałem przedstawicieli gminy Masłów. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca
w województwie świętokrzyskim w kategorii: Sołtys Roku 2021
odebrał Roman Kołomański, który od 19 lat z powodzeniem pełni
funkcję sołtysa Ciekot. Warto wspomnieć, że w 2019 zdobył już
prestiżowy tytuł Sołtysa Roku w konkursie organizowanym przez
redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Podczas gali towarzyszyła mu żona Kazimiera Kołomańska.
W kategorii: Koło Gospodyń Wiejskich 2021 w województwie świętokrzyskim wygrała Żeromszczyzna z Ciekot, która składa
się z członków Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna działającym przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom w Ciekotach.
Podczas sobotniej gali dyplom i statuetkę odbierała reprezentacja
w składzie: Mirosława Białowąs, Gabriela Durlik, Mariola Różyc, Dorota Stawiarska oraz Grzegorz Michta.
Zwycięzcom podczas gali towarzyszyli wójt Tomasz
Lato oraz Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
RED

Reprezentacja gminy Masłów na scenie Ptak Expo w Nadarzynie.

GOPS Masłów pomaga osobom niepełnosprawnym
w powrocie do zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie aktywnie pozyskuje środki na rzecz potrzebujących i niepełnosprawnych. Obecnie realizowane są trzy rodzaje usług skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Od 15 do 28 listopada w ramach projektu „Powiat kielecki
przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 8 osób niepełnosprawnych ruchowo i neurologicznie dowożonych było na zabiegi rehabilitacyjne do Powiatowego Centrum Rehabilitacji w Kielcach. Osoby zakwalifikowane do
projektu były zawożone oraz przywożone na zabiegi samochodem
gminnym. Projekt jest realizowany od lat dzięki współpracy Gminy Masłów z Powiatem Kieleckim. Kolejny nabór osób niepełnosprawnych do programu będzie około lutego 2022 roku.
W ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
10 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Masłów do końca
2021 roku korzysta z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu
codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji
i wykluczeniu społecznemu ww. osób poprzez umożliwienie im
uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Z roku na rok program cieszy się rosnącym zainteresowaniem, jak informują pracownicy masłowskiego GOPS do wstępnego naboru na przyszły rok zgłosiło się około 60 osób.
Zrealizowany również został program rehabilitacji domowej
w ramach Modułu IV Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”. W ramach programu 25 osób skorzystało
z 16 godzin rehabilitacji domowych, a 80 otrzymało paczki zawierające żywność i środki ochrony osobistej.
- Dziękuję pracownikom GOPS za aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, że możemy wspólnie realizować

Dzięki pozyskanym środków z PFRON w gminie Masłów
25 osób niepełnosprawnych mogło skorzystać
z 16 godzin rehabilitacji.

wspomniane programy skierowane do osób niepełnosprawnych
i dzięki temu przyczynić się do polepszenia ich stanu zdrowia.
Programy są dobrze odbierane i w znacznym stopniu ułatwiają
codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych, o czym świadczy
również wzrost zainteresowania oferowanymi usługami – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
AK
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Więcej strażaków w gminie Masłów
21 druhów z terenu gminy Masłów odebrało zaświadczenia pozytywnego ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Certyfikaty wręczyli i gratulowali druhom wójt Tomasz Lato, Sylwester Dudzik,
Komendant Gminny Ochotniczych Straży
Pożarnych, Grzegorz Bandrowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP Masłów i   Paweł Górniak, Komendant
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
Wręczenie zaświadczeń było zwieńczeniem trzytygodniowego kursu, który
odbył się w Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych. Zajęcia prowadzili
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach według
Programu Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP.
Podczas kursu słuchacze poznali budowę i obsługę sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia osobistego
ratowników. Poznali zagadnienia ceremoniału pożarniczego, środków łączności,
procesu spalania, a także taktyki działań
gaśniczych i ratowniczych. Ponadto każdy
z uczestników musiał pozytywnie przejść
test w komorze dymowej oraz przystąpić
do egzaminu teoretycznego i praktycznego,
przeprowadzonego przez komisję egzami-

Certyfikaty wręczyli i gratulowali druhom wójt Tomasz Lato, Sylwester Dudzik,
Grzegorz Bandrowski i Paweł Górniak.

nacyjną powołaną przez Komendanta Miejskiego PSP.
- Gratulujemy druhom pomyślnego
ukończenia szkolenia, które jest „przepustką” do rozpoczęcia działalności ratowniczej podczas pożarów i miejscowych zagrożeń - mówił wójt Tomasz Lato i życzył
strażakom samych szczęśliwych powrotów
z akcji ratunkowych.
Dzięki szkoleniu jednostka OSP
w Brzezinkach zyskała trzech druhów
mogących brać czynny udział w akcjach
ratowniczych Marcina Januchtę, Dawida
Stąpora i Filipa Zycha. OSP Ciekoty rów-

nież trzech Norberta Chrabąszcza, Daniela Pióro oraz Piotra Rybkę. Podobnie OSP
Wola Kopcowa, tu czynnie do akcji dołączy: Julita Bzymek, Maja Janik i Michał Nowicki. Strażaków OSP Masłów wesprze: Jakub Bandrowski, Mateusz Gębski, Jacek
Kowalik i Błażej Majcherczyk. Najwięcej
bo aż ośmiu druhów zasili jednostkę OSP
Mąchocice Kapitulne: Patryk Bartusiak,
Kacper Januchta, Krzysztof Karyś, Konrad Krawczyk, Damian Nowacki, Andrzej
Stępnik, Patryk Syska i Jakub Waldon.
AK

Szkoła w Masłowie otrzymała nowoczesny projektor
za ekologiczne działania
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym już korzystają ze sprzętu zakupionego
dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projektor i uchwyt, które stanowią doposażenie jednej z pracowni masłowskiej szkoły zakupiono w ramach Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu „Czyste
Świętokrzyskie”. Koszt nabytego sprzętu to 4 tys. zł, w 100% sfinansowany ze środków funduszu. Warto zaznaczyć, że w ramach
tego konkursu gmina Masłów otrzymała wcześniej 4 800 zł dotacji
na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Projektor i uchwyt, które stanowią doposażenie jednej z pracowni
masłowskiej szkoły zakupiono w ramach Programu z zakresu edukacji
ekologicznej dla uczestników konkursu „Czyste Świętokrzyskie”.

Podczas jednych z ekologicznych zajęć prowadzonych
w szkole dziewiętnastu uczniów klasy 3b poszerzało swoją pro środowiskową wiedzę. Dzieci w formie zabawy i konkursów uczyły
się jak prawidłowo segregować śmieci. Lekcję z wykorzystaniem
nowego sprzętu poprowadziła Elżbieta Kmieć, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej.
- To ważne, aby już od najmłodszych lat kształtować u dzieci
świadomość ekologiczną i szacunek do otaczającej nas przyrody.
Ciekawie prowadzone zajęcia wykorzystujące sprzęt multimedialny wpłyną na skuteczniejsze przyswojenie przekazywanej wiedzy
– mówi Renata Zapała, zastępca dyrektora masłowskiej szkoły.
- Cieszymy się, że trud jaki włożyli uczniowie naszej szkoły w przygotowanie filmu konkursowego został doceniony i zaowocował
zakupem potrzebnego sprzętu, który posłuży kolejnym rocznikom
– dodaje wicedyrektor.
- Warto dodać, że stworzony przez młodzież film pokazuje
ich dużą świadomość ekologiczną i wiedzę na temat skutków niewłaściwego gospodarowania człowieka na ziemi. Porusza kwestię
opadów, dzikich wysypisk śmieci oraz korzyści, jakie środowisku
naturalnemu przyniesie edukacja ekologiczna – podsumowuje wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.
AK
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Po wystawie każdy dostał...dynię!
To była prawdziwie „Magiczna godzina” w Galerii „Szklanego Domu”. Za nami wernisaż wystawy Anny Ewy Kosińskiej, która zabrała gości w świat swoich prac przepełnionych dobrą energią, nasyconych kolorami i inspiracjami
z pogranicza surrealizmu.
O swoich inspiracjach m.in. kobietami i zwierzętami opowiadała podczas
otwarcia, które poprowadził dyrektor Wojciech Purtak. Muzycznie wernisaż ozdobiła Anna Kulczycka. Zagrała na czarodziei
i oczywiście oczarowała dźwiękami, które
snuły się po całej galerii.
Serie obrazów to zapis kolejnych dni
pracy. Każdy z nich to jeden obraz. Emanuje z niego żywa i dynamiczna kompozycja.
Postacie z obrazów wydają się być senne, statyczne, zamyślone, zatrzymane w biegu życia.
Kolory i formy, które je otaczają wskazują na
bogactwo, różnorodność i dynamikę świata,
w którym pogrążone są portretowane posta-

ci. Paleta kolorystyczna jest równie niezwykła, obrazy mienią się ciekawymi zestawami
kolorów dobranych jakby indywidualnie do
każdego obrazu przez artystkę. Kolory są kładzione starannie, delikatnie, miękko co komponuje się z kreowanym klimatem obrazów.
Wśród gości wydarzenia byli wójt
Tomasz Lato oraz Agnieszka Borycka,
kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Gminy Masłów. Na wszystkich uczestników wernisażu czekały w prezencie dynie,
które zgodnie z życzeniem Artystki miały
w domu zamienić się w piękne karety niczym w baśniach.
WP

O WYSTAWIE

Kobiety, które są w większości bohaterkami obrazów występują często ze zwierzętami, artystka nawiązuje sugestywnie
do obrazów renesansowych, w których kobiety byłyczęsto portretowane
ze zwierzętami, jak „Dama z łasiczką”
Leonarda da Vinci, czy z przedmiotami,
takimi jak biżuteria „Dziewczyna z perłą” Jana Vermera. Nie próbuje konkurować z techniką i realizmem przedstawienia postaci. Próbuje jedynie namalować
portret psychologiczny, oddać związek
portretowanej kobiety z otoczeniem.

Wystawę oglądali mali i duzi.

Anna Ewa Kosińska każdemu z gości wystawy podarowała dynię.

Odebrali zestaw

Przybędzie blisko
420 metrów nowego
oświetlenia

Druhowie jednostki OSP Mąchocice Kapitulne otrzymali od KRUS Kielce zestaw ratownictwa przedmedycznego, umożliwiający udzielenie pierwszej pomocy.
Zestaw rąk wiceminister Anny Krupki i Tadeusza Jakubowskiego, dyrektora KRUS Kielce zestawy odebrali Sylwester Dudzik,
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojciech
Kundera, prezes OSP Mąchocice Kapitulne, a towarzyszył im wójt
Tomasz Lato.
RED

Zestaw ratownictwa przedmedycznego trafił do jednostki OSP Mąchocie Kapitulne.

Do świąt Bożego Narodzenia gotowe będą nowe odcinki oświetlenia ulicznego w gminie Masłów.
Podpisano umowę na budowę oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej, wewnętrznej będącej przedłużeniem
ulicy Spacerowej oraz w Masłowie Pierwszym przy ul. Północnej.
Dokumenty podpisali wójt Tomasz Lato oraz Robert Starula, właściciel firmy Spektrum.
W ramach umowy w Masłowie Drugim zostaną zamontowane cztery oprawy oświetleniowe, a łączna długość linii wyniesie
136 metrów. W Masłowie Pierwszym powstanie 280 metrów ciągu
oświetleniowego, a zamontowane zostanie pięć opraw.
Za realizację zadania odpowiedzialna będzie firma Spektrum
z Kielc, a jego koszt to 43 050 zł. Nowe oświetlenie pojawi się do
26 grudnia tego roku. To już kolejna z cyklu inwestycji związanych
z oświetleniem gminy Masłów podnosząca bezpieczeństwo mieszkańców realizowana sukcesywnie przez Gminę Masłów.
WP
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Mikołajki, że Ho Ho w „Szklanym Domu”.
Były prezenty i niespodzianki
Wydarzenie „Mikołajki, że Ho Ho” w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach przyniosło mnóstwo dobrej energii. Mikołaj spotkał się
z dzieciakami i rozdawał prezenty. Każdy mógł nie tylko z nim porozmawiać, ale również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na scenie wystąpiła
m.in. Marysia Stachera, laureatka drugiego miejsca w krajowym finale Eurowizji Junior 2021.
Wszyscy znakomicie bawili się w czasie interaktywnego
spektaklu „Mikołajkowa heca” w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego Ochy i Achy. Aktorzy zabrali młodych uczestników
na wielkie poszukiwanie Mikołaja. Muzycznymi gośćmi byli Marysia Stachera, laureatka drugiego miejsca krajowego finału programu „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021” oraz Grześ Stachera, uczestnik programów The Voice Kids oraz „Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021”. Publiczność mogła posłuchać piosenek,
jakie rodzeństwo z Domaszowic zaśpiewało w popularnych programach telewizyjnych.
W czasie wydarzenia ogłoszono laureatów konkursu Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie na najpiękniejszą ozdobę
świąteczną z masy solnej. Nagrody wręczyli wójt Tomasz Lato

Każde dziecko dostało od Mikołaja słodki upominek.

Marysia i Grześ Stacherowie zaśpiewali, a do zdjęcia z Mikołajem
pozowali ze swoim bratem Krzysiem.

oraz kierownik Anna Obara. Co ważne wszystkie ozdoby zostały nagrodzone. Komisja w składzie: Anna Obara - kierownik GBP
w Masłowie, Paulina Kaleta bibliotekarz oraz Kinga Kruk CEiK bo
burzliwych obradach postanowiła wyróżnić 9 prac w trzech kategoriach wiekowych: wiek 5-7 - Klaudia Bednarska, Nikodem Radek, Antoni Cedro, wiek 8-10 - Oliwia Białek, Maria Rogalińska,
Zofia Dyk, wiek 11-15 - Filip Harabin, Julia Mrozik, Aleksandra
Chrabąszcz.
Najważniejszym punktem spotkania było oczywiście spotkanie z Mikołajem. Gość nie zawiódł i przybył do Ciekot z wielkim
worem prezentów. Dzieci mogły z nim porozmawiać, ale również
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dla każdego Mikołaj miał słodki
prezent.
WP

Laureaci konkursu na najpiękniejszą ozdobę z masy solnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie.
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Nasze zespoły w gronie laureatów festiwalu
pieśni maryjnych
Schola parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach, zespół śpiewaczy Drochowianie, Jędrzejowski Chór
Miejski, Maria Wileńska to laureaci pierwszych miejsc II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej - Laudate Mariam, który odbył się na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Druga edycja festiwalu ze względu na trwającą pandemię
nie mogła odbyć się w zaplanowanym wcześniej terminie. Nie był
to miesiąc maj poświęcony śpiewaniu majówek pod kapliczkami,
ale październik – w Kościele miesiąc różańca. W festiwalu wzięli

udział zarówno soliści jak i zespoły. W gronie wykonawców nie
zabrakło reprezentantów gminy Masłów. Jury w składzie: dr Katarzyna Lisowska, wokalistka, kompozytorka, trenerka, wokalna,
założycielka chrześcijańskiego zespołu Mocni Duchem, zastępca

Domaszowianki

Schola parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach

Kopcowianki

Brzezinianki

Nowe Masłowianki

Chór Masłowianie
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kierownika Katedry Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Katarzyna Goworek, trenerka wokalna, prowadząca
chór Good News, wokalistka Daria Kierońska, dr Marek Kawiorski z Katedry Muzyki UJK, kompozytor i teoretyk muzyki wyłoniło
najlepszych wykonawców.
W konkursowym repertuarze znalazły się zarówno pieśni maryjne śpiewane w kościołach podczas nabożeństw i czuwań, jak
i współczesne piosenki inspirowane postacią Maryi Panny. W kategorii solistów pierwsze miejsce zajęła Maria Wieleńska, drugie Filip Jurkiewicz, trzecie Marcelina Bidzińska. W kategorii zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych pierwsze miejsce
zajęła schola parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach,

a drugie Brzezinianki. W kategorii chórów pierwsze miejsce zajął
Jędrzejowski Chór Miejski, a drugie Chór Masłowianie. W kategorii zespołów ludowych pierwsze miejsce zajął zespół Drochowianie, drugie Nowe Masłowianki, trzecie Dalmarjanki. Wyróżnienia
otrzymały: Kopcowianki, Wesołe Gosposie, Mójczanki, Domaszowianie.
Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu
pozyskanemu przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie ze środków LGD
„Wokół Łysej Góry”.
WP

Sukces nowego teledysku Brzezinianek.
Pokazywany był w „Teleexpressie”
Panie z zespołu Brzezinianki nagrały teledysk do piosenki „Hej panienki posłuchajcie”, patriotycznego szlagieru
z początku XX wieku. To zupełnie nowa odsłona znanego zespołu śpiewaczego z gminy Masłów, który mierzy się
z wyzwaniem aktorskim i kabaretowym.
Zespół śpiewaczy działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Brzezinkach, w gminie Masłów, od 1966 roku. Na swoim koncie panie
mają sukcesy m.in. na Buskich Spotkaniach z Folklorem czy Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. Po zmianie pokoleniowej, która dokonała
się w zespole kilka lat temu, grupa koncentruje się zarówno na występach estradowych jak i tradycji kulinarnej Gór Świętokrzyskich.
- Lubimy zaskakiwać i stąd pomysł na nowy repertuar. Razem
z naszym instruktorem postanowiłyśmy zajmować się nie tylko
śpiewaniem ludowych piosenek, ale poszerzyć nasze artystyczne
horyzonty – mówi Teresa Sokołowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Brzezinianki. Panie na warsztat wzięły piosenkę
„Hej panienki posłuchajcie”, patriotyczny szlagier z początku XX
wieku. Singiel zyskał nowe muzyczne brzmienie dzięki aranżacji
Michała Kopcia, instruktora zespołu i pomysłodawcy nowego muzycznego projektu. Wokalistki zarejestrowały go w Studiu Koliber.

Zdjęcia powstały m.in. w ciekockim dworku.

Panie wystąpiły m.in. w wojskowych mundurach.

W ciągu miesiąca teledysk obejrzano ponad 3,5 tys. razy.

– Wybór jest nieprzypadkowy, bo chcieliśmy pokazać panie od
jak najlepszej strony wokalnej, ale również aktorskiej. Brzezinianki poradziły sobie z tym znakomicie. Są bardzo chętne do pracy,
ambitne i nie boją się nowych wyzwań. Koncertujemy wspólnie
jako zespół wokalno-instrumentalny z akompaniamentem pianina
i skrzypiec – mówi Michał Kopeć.
Teledysk do „Hej panienki posłuchajcie” to gwarancja poczucia humoru, radości i muzycznej klasy. Nad reżyserią czuwał Marcin Brykczyński, a za realizację odpowiadał Paweł Janus. Nagrania
zostały zrealizowane w Ciekotach: w dworku Stefana Żeromskiego
oraz w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Opowiada historię kobiet, które chcą służyć w wojsku, choć przejście egzaminu
kwalifikującego wcale nie jest proste. Panie wystąpiły w nim zarówno w kostiumach retro jak i mundurach.
To już trzeci teledysk, jaki nagrały Brzezinianki. „Gaiczek zielony” w serwisie You Tube ma już ponad 25 tysięcy wyświetleń, do
czego przyczyniła się ogólnopolska promocja. W ubiegłym roku
w gwiazdkowym prezencie dla swoich fanów przygotowały pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”.
Co ważne zarówno teledysk jak i nagranie singla Brzezinianki
sfinansowały z dotacji uzyskanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Brzezinianki robią kolejny krok w rozwoju swojej
artystycznej ścieżki. Odważnie realizują swoją muzyczną wizję, ale
też umieją być przedsiębiorcze i zabiegać o pozyskiwanie środków
na swoją działalność. Spokojnie mogą być wzorem dla kół gospodyń
wiejskich w naszym regionie jak umiejętnie łączyć tradycję i nadążać
za współczesnymi trendami w kulturze – mówi Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
WP
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103 lata wolności.
Tak obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości
Koncert „Marsz Polonia” ze szlagierami pieśni patriotycznych, spotkania pod pomnikami i wspólna modlitwa w intencji Ojczyzny. Tak świętowano w gminie Masłów. Wolność nie bierze się z lenistwa, przypadku, z niesnasek i poróżnień. To trud okupiony krwią – mówił wójt Tomasz Lato.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny,
która została odprawiona w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Masłowie. O jej szczególną oprawę zadbał Chór Masłowianie.
W swojej homilii ks. proboszcz Piotr Motyka zwracał szczególną
uwagę na pojęcie patriotyzmu i jego rozumienie we współczesnym

Mszę świętą odprawił ks. Piotr Motyka.

świecie. Podczas liturgii obecne były poczty sztandarowe jednostek OSP, poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii oraz poczet Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków IV Pułku wraz z delegacją: prezes
Zofią Wieczorek-Nowak, Antonim Nowakiem, Barbarą i Włodzimierzem Grzegorczykami, Andrzejem Wolskim. Dowódcą uroczystości był komendant Sylwester Dudzik.
Po wspólnej modlitwie wszyscy przeszli do hali sportowej
w Masłowie, gdzie odbyła się oficjalna część gminnych obchodów
103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gospodarzem wydarzenia był wójt Tomasz Lato. W uroczystościach wzięli udział radni Rady Gminy Masłów z przewodniczącym Piotrem
Zegadło, wiceprzewodniczącymi Andrzejem Pedryczem i Ryszardem Szymczuchem, przedstawiciele stowarzyszeń m.in. Nasza
Dąbrowa, Wspólnie dla Tradycji.
- Narodowe Święto Niepodległości to dzień szczególny dla
nas wszystkich. Są wśród nas sztandary, a wśród nich napis: „Bóg
– Honor – Ojczyzna” – mówił wójt zwracając uwagę na te niesione przez seniorów, strażaków, ale też ludzi młodych – uczniów.
- Wolność nie bierze się z lenistwa, przypadku, z niesnasek i poróżnień. To trud okupiony krwią – zauważył. W imieniu ministra
Michała Cieślaka okolicznościowy list do mieszkańców gminy Ma-

Gospodarz uroczystości wójt Tomasz Lato z wicemarszałek Renatą Janik
oraz uczestnikami spotkania przed pomnikiem w Wiśniówce.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem na Białej Górze.

Wykonawcy i goście koncertu na pamiątkowym zdjęciu.
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słów odczytała Agnieszka Pisarczyk, a w imieniu starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego przemawiał Grzegorz Piwko, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
W drugiej części uroczystości odbył się koncert „Marsz Polonia” przygotowany przez artystów działających w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Poprowadził go dyrektor Wojciech
Purtak. Zespoły zaprezentowały szczególny repertuar przygotowany specjalnie na to wydarzenie. Koncert rozpoczęło odśpiewanie
hymnu przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Masłowa, czym włączono się w ogólnopolską akcję #Niepodległadohymnu. Patriotyczne szlagiery zaśpiewali:
Barczanki, Brzezinianki, Dąbrowianki, Chór Masłowianie,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Lubrzanka oraz gościnnie Michalina Cedro, 47 DH Iskra ze SP im. Jana Pawła II w Masłowie oraz
poetka Jadwiga Wasik. Za przygotowanie swoich zespołów odpowiadali instruktorzy: Arkadiusz Kasperek, Michał Kopeć, Grzegorz Michta, a harcerzy dh. Beata Nowakowska. Różnorodny
repertuar pozwolił zarówno na chwilę refleksji jak i radosnego
wspólnego śpiewania.
Po części oficjalnej uroczystości przeniosły się do miejsc
pamięci narodowej. Gościem tej części była Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. - Dziękuję wszystkim
osobom, które dbają o pamięć narodową i pomnik na Białej Górze.

Wprowadzenie pocztów sztandarowych.

To bardzo ważne miejsce dla nas wszystkich. Szczególnie ważne
jest to, że możemy być tu razem w tym dniu – mówiła Renata Janik
przed pomnikiem na Białej Górze w Dąbrowie, upamiętniającym
bohaterów II wojny światowej. Ostatnim punktem obchodów było
spotkanie w Wiśniówce przed pomnikiem ku czci marszałka Józefa
Piłsudskiego.
WP

Święto Niepodległości w naszych szkołach
Głośno wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego w masłowskich szkołach podstawowych, gdzie uroczyście
obchodzono Narodowe Święto Niepodległości połączone z ogólnopolską akcją „Szkoła do hymnu”.
W przeddzień 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie wszystkich naszych szkół oddali hołd walczącym o Polskę, dzięki którym nasza ojczyzna po 123 latach niewoli
znów pojawiła się na mapie Europy i stała się wolnym, niepodległym państwem. Akademie okazały się radosnym powodem do
świętowania.

Brzezinki

Mąchocice-Scholasteria

Mąchocice Kapitulne

Masłów

Wola Kopcowa
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Działalność partyzancka w rejonie Mąchocic Oddziału Wybranieckich
Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka Barabasza.
Zbliżająca się zima 1943/1944 roku zmusiła do podzielenia oddziału na 5 samodzielnych drużyn z przydzielonym im rejonem
działania. Miejsce pobytu dowódcy Mariana Sołtysiaka miało charakter ruchomy, a w razie konieczności koncentracji oddziału,
ustalono na to wsie Cisów i Mąchocice, leżące po przeciwnych stronach gór Świętokrzyskich. Problemem stało się wyżywienie
samodzielnych drużyn, miejscowe placówki niechętnie w tym pomagały, pieniędzy na aprowizacje było niewiele, pozostało
więc partyzantom rekwirować żywność w odległych od stacjonowania wsiach. Ludność wiejska, niezależnie od indywidualnych
poglądów, miała na ogół jednakowy stosunek do wszystkich oddziałów partyzanckich, z którymi się stykała. W sprawie walki z
okupantem porozumienie było jednomyślne. (…) Wieś nas żywiła, chroniła i dawała żołnierza10.
Tuż przed świętami 22 XII 1943 roku Barabasz z drużyną Stefana Fąfary Dana, próbował w Kielcach dokonać zamachu na
komendanta żandarmerii z Bielin Schreibera. Akcja dla partyzantów okazała się tragiczna w skutkach i śmierć ponieśli Zbigniew
Sieprawski Zbyszek oraz jego brat Wilhelm Burian, Mika.
Okres zimowy z 1943/1944 drużyna Wybranieckich Bolesława Boczarkiego Juranda spędziła w Dolinie Wilkowskiej, mając
punkt kontaktowy w Ciekotach u komendanta placówki Mariana Rostkowskiego Antka, człowieka niezwykle oddanego pracy
niepodległościowej11. Partyzanci Juranda korzystali z dobrze urządzonego schronu zbudowanego przez inspektora podobwodowego
Jacka, na stoku Dąbrówki, na Międzygórzu. Można tam było pomieścić znaczne zapasy żywności, broni i innego sprzętu, a także
drużynę, która korzystałaby ze względnie wygodnych warunków: prycze, koce, stojaki na broń, słowem - doskonała podziemna
kwatera12.
W początkach marca 1944 roku Jurand zachorował i przebywał na kwaterze w Brzezinkach. Z czasem dowództwo nad drużyną
powierzył Stefanowi Sowińskiemu Niedźwiedziowi i to pod jego komendą przeprowadzono napad na majątek Piaski pod Kielcami.
Należał on do Niemca współpracującego z gestapo i oni byli w nim częstymi gośćmi. Podstawą gospodarczą majątku, leżącego w
sąsiedztwie cmentarza, była hodowla gęsi na potrzeby wyłącznie okupantów. Aprowizacja drużyny stanowiła główny cel napadu.
Zabrano 4 furmanki żywności, konia wierzchowego oraz 3 sztuki broni.
W pierwszych dniach kwietnia 1944 roku dokonano powtórnej akcji na ten majątek, efektem której były 2 furmanki produktów,
a w tym kilka worków cukru. Jeden z nich był dziurawy i to wskazało kierunek marszu partyzantów. Za Masłowem nocą z 5/6
kwietnia wozy ugrzęzły w błocie i śniegu, co dało możliwość Niemcom podjęcia szybkiego ataku. Zginął 23 letni Franciszek
Głowacki Ryś13, a po stronie wroga było dwóch zabitych i jeden ranny.
Z początkiem marca 1944 roku na wiadomość o wysyłaniu części obsady posterunku w Bielinach na front wschodni, postanowiono
w najbliższych dniach dokonać na niego napadu. Dnia 8 III przed godziną 20, w trakcie kolacji, partyzanci wtargnęli do budynku
zabijając 5 Niemców i nie ponosząc strat własnych. Na drugi dzień po napadzie Niemcy w odwecie, rozstrzelali 20 zakładników
z miejscowych chłopów.
O północy z 8/9 IV 1944 roku Wybranieccy przejęli zrzut kilku zasobników z bronią, amunicją i sprzętem saperskim14 oraz
4 polskich oficerów. Skoczkowie zostali odtransportowani do Cisowa i tu po 10 dniowym pobycie, znaleźli kolejną kwaterę w
schronie Skała II w Mąchocicach.
Wczesnym rankiem 29 IV 1944 roku Wybranieccy kwaterowali w Widełkach. Posterunek zaalarmował o zbliżających się od strony
Lechowa, na kilku furmankach, żandarmach, wśród których rozpoznano wielu z Bielin. Wywiązała się początkowo chaotyczna
strzelanina, ale z czasem udało się partyzantom okrążyć Niemców. Rozbiegli się pojedynczo po okolicznym lesie, a Edward Duda
Młody wśród uciekających rozpoznał Schreibera, odpowiedzialnego za śmierć partyzantów pod Leszczynami. Gonił za nim licząc,
że tamten opadnie z sił, że braknie mu amunicji. W pewnym momencie żandarm upadł w niewielkim zagłębieniu po wyrwanym
pniaku drzewa. Młody rzucił granat. Po wybuchu stwierdził, że Schreiber nie może się podnieść. Odłamek granatu strzaskał mu
nogę. Gdy Młody podbiegł do niego, żandarm zdążył jeszcze strzelić15. Nie trafił. Młody był zręczniejszy16. W wyniku 15 minutowej
potyczki zabito 5 żandarmów i ich wilczura, a Niemca wziętego do niewoli powieszono. Starcie to poprawiło nastroje partyzantów
i było tematem rozmów przez kolejne dni.
W końcu kwietnia 1944 roku doszło do koncentracji oddziału w Dolinie Wilkowskiej we wsiach Brzezinki, Ciekoty, Wilków
i Mąchocice. Celem było zapoznanie się z techniką minerską oraz metodami utrudniającymi ruch samochodowy wroga. Zajęcia
prowadził skoczek porucznik Edward17, kwaterujący w schronie Skała II.
W maju nastąpiła w lasach cisowskich reorganizacja liczącego ponad 160 partyzantów oddziału. Z polecenia ppłk. Józefa
Mularczyka Żora18, odesłano 10 ludzi do ochrony radiostacji pracującej w schronie Skała II, a ich dowódcą został Bolesław Boczarski
Jurand, przebywający na tym obszarze od dłuższego czasu z powodu choroby.
W okolicę Mąchocic z lasów cisowskich oddział Wybranieckich przeszedł 4 VII 1944 roku. Związane to było z koniecznością
ochrony ludności i domostw przed spaleniem przez Kałmucki Korpus Kawalerii. Mordowali, rabowali, co się dało i nie oszczędzili
c.d. w następnym wydaniu
żadnej kobiety19.
10 M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza”, s. 50.
11 Tamże, s. 65.
12 Tamże. Schron ten miał kryptonim Skała II i zbudowany był z inicjatywy Jana Kosińskiego Jacka na stromym zboczu Dąbrówki, około 100 metrów powyżej drogi Mąchocice
Kapitulne – Ciekoty, w ciągu dwóch pierwszych tygodni listopada 1943 roku. Miejsce lokalizacji było rozpoznawalne z powodu wchodzącego w głąb drogi i do dzisiaj
istniejącego tu cypla skalnego. Sąsiedztwo Lubrzanki dawało możliwość zaopatrzenia w wodę, a Mąchocic i Ameliówki w żywność. Do dzisiaj widoczny jest w terenie zarys
schronu, którego konstrukcja była głęboka na ponad 3 metry, obelkowana i przykryta ziemią.
13 Franciszek Głowacki Ryś jest pochowany na cmentarzu w Brzezinkach, we wspólnym grobie z oficerami poległymi we wrześniu 1939 roku.
14 Zrzut 9 zasobników i 6 paczek przejął oddział Batalionów Chłopskich Józefa Maślanki, ściśle współpracujący z Armią Ludową. Na tym tle doszło do bratobójczej walki.
15 Pistolet maszynowy Sten z którego strzelał Schreiber należał do partyzanta zabitego pod Leszczynami. Niemiec obnosił się z nim i chwalił jako łupem wojennym, jednak los
sprawił, że wrócił do prawowitych właścicieli.
16 M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza”, s. 85.
17 Zapewne był to ppor. piechoty Edward Andrzej Kiwer Biegaj. Patrz: W. Borzobohaty, ,,Jodła”. Okręg Radomsko – Kielecki, s. 481.
18 Józef Mularczyk Żor kierował do stycznia 1945 roku Inspektoratem Kielce.
19 M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza’, s. 102.
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Z Dworku Żeromskich (34)

ZAPOMNIANE PRZEDMIOTY,
ZAPOMNIANE NAZWY
Wśród setek różnorodnych przedmiotów, które składają
się na wyposażenie dworku Żeromskich, kilka budzi szczególne
zaciekawienie zwiedzających, bowiem dawno wyszły z użycia,
zastąpione przez zupełnie inne wyroby, albo
przestały być stosowane i mało kto zna dziś
ich nazwy i przeznaczenie.
W pokoju pani Żeromskiej, tuż przy
łóżku, na mosiężnym ozdobnym wieszaku,
umieściliśmy przedmiot szczególnie chętnie
używany zimą do wieczornego podgrzewania pościeli, gdy mróz i wiatr szalał w Dolinie
Wilkowskiej, wdzierając się w każdą szczelinę domostwa. Ma kształt sporej mosiężnej
patelni z pokrywą i długą drewnianą rączką.
Wypełniano go rozgrzanymi kamieniami
i po zamknięciu przesuwano między prześcieradłem i pierzyną. W różnych regionach
naszego kraju, w różnych domach miał
rozmaite nazwy. Ta najbardziej oficjalna –
szkandela – pochodząca od włoskiego słowa
scaldare – ogrzewać, brzmiała jakoś obco
i chętnie zastępowano ją nazwą grzejnóżka,
ogrzewalka, grzejpierzynka, cieplarka; w poznańskiem mówiono termopraska (bo przy
okazji prasowała prześcieradło), a w przeworskiem i jarosławskiem zwano ją… grzejpupą! Ogrzewalkę w znakomitym stanie zachowania otrzymaliśmy w 2017 roku od znanych kieleckich regionalistów Bogusławy
i Jacka Skrzypczaków.
Radością było dla mnie w 2013 roku znalezienie i zakup
żeliwnego dziewiętnastowiecznego dziadka do orzechów – jakże różniącego się od współczesnych tego typu przedmiotów.
Co cenne, jest to rodzimy produkt białogoński.  Na prostokątnej podstawie ma zamocowany dwuczęściowy nożycowy ścisk,
pięknie zdobiony koronowaną głową. Aby wywołać natychmiastowe skojarzenie zwiedzających, obok postawiłam naczyńko
z orzechami, skorupy na popielniczce dopełniają scenografii,
a w miejscu wyprofilowanym do ścisku jest włożony orzech.
Od 2014 roku biurko pana Wincentego zdobi rzadko już
dziś stosowany mosiężny listownik na kartki, koperty, bilety
wizytowe itp. Złożony z trzech ażurowych pionowych cyzelo-

wanych elementów, zamocowanych na prostokątnej podstawie z czterema fantazyjnie wygiętymi nóżkami, z przodu ma
wysuniętą stylizowaną muszlę – talerzyk na laski laku. Nawet
sprzedający mi ten przedmiot antykwariusz
nie wiedział, jakie było przeznaczenie owego
cacka. Mówił, że to serwetnik. Moje trochę
doświadczone muzealne oko od razu dostrzegło funkcję tego przedmiotu.
    Nietuzinkowym eksponatem w pokoju
pana Wincentego jest wisząca tzw. bara,
czyli trzykondygnacyjna, wąska, drewniana
witrynka wyłożona welurem, wykończona
od frontu metalową ozdobną ramą. Stoją
w niej dziewiętnastowieczne grawerowane
kielichy do piwa i kufel z cynową przykrywką – rodzinne pozostałości po moich dziadkach i pradziadkach. Witrynkę wykonał na
mą prośbę Tomasz Migoń według projektu, który przygotowałam wzorując się na
rysunkach Stefana Żeromskiego z okresu
jego pracy w Muzeum Narodowym Polskim
w Rapperswilu. Podobne, tyle że oszklone
gablotki zaprojektował tam pisarz na historyczne zbiory eksponowanych cimeliów. Nasza witrynka – bara zdobi wnętrze od 2016
roku.
Mało znane dziś, a dawniej używane w dworach szlacheckich i domach zamożniejszych mieszczan są srebrne lub srebrzone krzyżowe stojaczki na opieranie łyżek, widelców i noży
przygotowanych do spożywania posiłku. Zwano je koziołkami.
Panienki otrzymywały takowe w wyprawie razem z kompletem
sztućców. We dworze pokazujemy je zwiedzającym, zainteresowanym dekoracją stołu i jedzeniem. Na co dzień spoczywają
obok pięknie wypolerowanych starych sztućców w kredensowych szufladach. Owe koziołki otrzymaliśmy w 2019 roku od zaprzyjaźnionych Małgorzaty i Marka Jakubczyków ze Skarżyska.
I jeszcze wspomnę o niewielkim, wiszącym na ścianie pokoju
jadalno-gościnnego mosiężnym przedmiocie służącym do gaszenia świec. W jędrzejowskiem i miechowskiem nazywany był
gaśnikiem albo gasidełkiem, ale w Galicji – o czym poinformował mnie świetny znawca, historyk sztuki sakralnej ksiądz Zygmunt Nocoń – mówiono nań błażek. Nasz gaśnik – gasidełko czy
błażek to jakby odwrócony kieliszek na niezbyt długiej rączce.
Powiesiliśmy go na ozdobnym, także mosiężnym wieszaczku
w najodpowiedniejszym miejscu, w bliskości czteroramiennego stylowego świecznika z orłem. Ów niezbędny w czasach codziennego palenia świec przedmiot udało mi się znaleźć i kupić
w 2014 roku. Oglądając go w dworku Żeromskich znajomy leśniczy Andrzej Huk wspomniał, że w jego rodzinnych stronach
w okolicy Wzdołu Rządowego zwano ten przedmiot gasokiem.
Kojarzono go raczej nie z dworem, ale z gaszeniem świec w kościele, gdzie bywa mocowany na bardzo długiej rączce. Podobno
o wysokiej, nadmiernie szczupłej niewieście mówiono tam, że
„wygląda niczym gasok w zakrystyi”.
Przedmioty mają swoje historie i swoje anegdoty. Można
opowiadać, opowiadać, opowiadać…
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Zawodnicy „Szóstka Masłów” zadebiutowali na boisku
Młodzi zawodnicy ze Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „SZÓSTKA Masłów” rozegrali swój pierwszy mecz. Pierwszym
przeciwnikiem była drużyna VIVE KielceI
W meczu zagrali: Mateusz Michcik - kapitan drużyny, Filip
Borowiec - bramkarz, Igor Szymonek, Filip Michta, Piotr Radek, Karol Pietrzak, Kacper Duda, Gabriel Dudela, Miłosz Dreziński, Dawid Madej, Dariusz Krupa, Jakub Kasprzyk, Dawid Jamioł, Paweł
Snochowski, Aleksander Tutaj, Antoni Czyżewski, Bartłomiej Frąk,
Jakub Stępnik, Bartłomiej Dudzik i Dawid Dudzik. Do drużyny należy również Łukasz Chudzicki, który w tym dniu był nieobecny.
Jak zapewnia trener mecz obfitował w wiele zwrotów akcji.
Najwięcej bramek, bo aż 8 rzucił kapitan Mateusz Michcik, Piotr
Radek - 2, Antoni Czyżewski -1 oraz Dariusz Krupa -1.
- Niestety nasi mali piłkarze ręczni ulegli swoim przeciwnikom 24:12. Na ostatecznym wyniku meczu zaważyło większe doświadczenie na boisku drużyny przeciwnej. Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej zostało założone w marcu tego roku, wiec to był debiut
Masłowskich zawodników w rozgrywkach – podsumowuje trener
Mariusz Wiktorowski.
- Najważniejsza w tych rozgrywkach jest nie wygrana lecz
popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Masłów. Nasza drużyna liczy 21 czynnych małych zawodników. Podziękowania należą się rodzicom zawodników, którzy
dzielnie wspierali swoich synów z trybun – dodaje.
W skład drużyny Masłowskiej wchodzą dzieci z rocznika
2009-2010 i będą w tym sezonie rozgrywać swój pierwszy turniej

Nasza drużyna „Szóstka Masłów”.

w Lidze Świętokrzyskiej w kategorii „chłopcy”. Maksymalny wiek
startu w tej kategorii to zawodnicy z rocznika 2009. Nasz zespół
posiada w drużynie połowę zawodników z rocznika 2010.
RED

Bardzo udany początek sezonu
drużyny siatkarzy

To była udana inauguracja sezonu w hali w Masłowie.

Pasmo sukcesów przerwała dopiero
porażka z drużyną z Końskich.
Udana inauguracja sezonu w hali w Masłowie w wydaniu siatkarzy MSS Masłów.
Nasi siatkarze podejmowali na własnym boisku ekipę Orlicza Suchedniów.
Oglądaliśmy wyrównany i emocjonujący
mecz, którego losy rozgrywały się w samych końcówkach setów: MSS Masłów MKS Orlicz Suchedniów 3:1 (21:25, 25:23,
25:21, 25:22), MVP: Wojciech Haba. W
kolejnym meczu rywalem była ekipa GKS
Ekom Invex Remedies Nowiny, która została pokonana przez zawodników z Masłowa. GKS Ekom Invex Remedies Nowiny

- MSS Masłów 0:3 (19:25, 20:25, 21:25),
MVP: Michał Skalski. Następne zwycięstwo
naszej drużyny nastąpiło podczas spotkania
z ekipą GKS SGBud Góral Górno. Był to
drugi w tym sezonie mecz na własnej hali:
MSS Masłów - GKS SGBud Góral Górno
3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:21) MVP: Bartek Durnaś. Kolejny mecz, który przerwał
pasmo sukcesów został rozegrany w hali
sportowej w Stadnickiej Woli. Po emocjonującym spotkaniu masłowscy siatkarze
ulegli koneckiej drużynie. Fair Play Końskie
- MSS Masłów 3:2 (25:23, 25:20, 14:25,
15:25, 15:12) MVP: Michał Skalski.
WP

Sukcesy
na ważnej
gali boksu

Zawodników przygotował
trener Janusz Domagała.

Gala Boksu Olimpijskiego im. Józefa
Grudnia Świętokrzyskie vs. Lubelskie odbyła się z udziałem zawodników KS Skalnik
Wiśniówka w Busku Zdroju.
W walkach pokazowych wystąpili
z naszego klubu Dawid Budzisz i Franek
Kułak, którzy stoczyli piękne pojedynki
w ringu pokazując cudowną szermierkę na
pięści. Natomiast już w oficjalnym meczu
wystąpił Kacper Kułak, który pokazał się
z bardzo dobrej strony pokonując dwukrotnego medalistę Mistrzostw Polski
Ogółem w Turnieju wystartowało
9 klubów.
RED
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Przedstawiamy laureatów
Nagrody Sportowej Wójta Gminy Masłów
W 2020 roku byli oni medalistami mistrzostw Polski, Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. W tym
gronie znaleźli się: Andrzej Janowski, Kacper Kułak, Jakub Kundera. Sportowców zapytaliśmy o rywalizację w czasie
pandemii oraz największe sukcesy.
ANDRZEJ JANOWSKI
zawodnik Zrzeszenia
Sportu i Rehabilitacji
„Start” Kielce, zdobywca srebrnego medalu Mistrzostw Polski
w bocci i tytuł wicemistrza Polski w sezonie 2020
Rok pandemiczny nie tylko mnie ale
wszystkim zawodnikom na świecie utrudnił aktywność sportową. Wiele zawodów
sportowych nie odbyło się. Zrezygnowałem z kilku zaproszeń na zawody zagraniczne z powodu różnych obostrzeń oraz
w trosce o własne zdrowie. W ostatnich
miesiącach musiałem się zmagać z problemami zdrowotnymi, ale mimo to nie
zwalniałem tempa - realizowałem kolejne
projekty Fundacji BeActive, którą prowadzę
- popularyzowałem i wspierałem aktywność wśród osób z niepełnosprawnościami,
organizowałem szkolenia oraz warsztaty
bocci. Moim największym osiągnięciem
sportowym w tym roku było zwycięstwo
w rozgrywanych w Zielonej Górze Akademickich Mistrzostwach Polski. Cieszy mnie
też, że pomimo pandemii oraz problemów
zdrowotnych zorganizowałem przy wspar-

ciu Gminy Masłów IV Świętokrzyski Maraton Bocci - turniej cieszący się dużym
uznaniem zawodników z całej Polski jak
i z zagranicy.
KACPER KUŁAK
zawodnik Klubu Bokserskiego Skalnik, zdobywca III miejsca w
czasie Mistrzostw Polski Młodzików, Młodziczek i Juniorek w Boksie
w Sokółce
Pandemia dała mi się we znaki ponieważ
miałem ograniczoną możliwość sparingów
i tarcz z zawodnikami, ale miało to też pozytywny wpływ. Musiałem trenować sam,
co ćwiczyło moje samozaparcie i pokazało
mi, że trening to nieoddzielna część mojego życia. W ostatnich miesiącach miałem
zaszczyt wystąpić na dwóch turniejach
bokserskich organizowanych w Busku
Zdroju i Dębicy. Były to zawody na wysokim poziomie bokserskim, gdzie udało mi
się zwyciężyć. Najwięcej satysfakcji w mijającym roku przyniosło mi zwycięstwo
w Busku Zdroju, gdzie mogłem reprezentować nasze województwo w meczu Święto-

krzyskie-Lubelskie. Zawalczyłem z medalistą mistrzostw Polski i wygrałem decyzją
sędziowską 2:1
JAKUB KUNDERA
zawodnik KS Vive Kielce, zdobywca trzeciego miejsca Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych z drużyną Klubu
Sportowego Vive Kielce
oraz pierwszego miejsca
rozgrywek wojewódzkich z tą samą drużyną
Rok pandemiczny praktycznie w żadnym
stopniu nie wpłynął na moją aktywność
sportową. Intensywne treningi przed mistrzostwami nie zmieniły się nawet w dobie
pandemii. Jedyne, co uległo zmianie to
mecze bez publiczności, co nie stanowiło
żadnej przeszkody. Byłem bardziej ostrożny i trenowałem w reżimie sanitarnym wraz
z innymi kolegami. Obecnie z przyczyn losowych mam przerwę w treningach.
W ostatnim czasie to medal za zajęcie III
miejsca w Mistrzostwach Polski juniora
młodszego był dla mnie najbardziej satysfakcjonujący.
RED

Na boiskach z MSS Klonówka Masłów
Sprawdzamy, jak w meczach radzą sobie
nasi starsi i młodsi trampkarze
W 11 kolejce MSS Klonówka Masłów odniosła drugie zwycięstwo w tym sezonie. Na własnym boisku pokonała zespół
z Mniowa: Klonówka Masłów-Victoria Mniów 3-1(0-0). W kolejnym meczu rozgrywanym na boisku w Brzezinkach nasi piłkarze
wygrali z Orliczem II Suchedniów 1:0. Następny mecz po dwóch
zwycięstwach zakończył się przegraną. Nasi na wyjeździe 2 ulegli
drużynie Tęczy Gowarczów 2:3.
Młodzi zawodnicy Klonówki, należący do tych najbardziej
wyróżniających się zawodników z drużyny trampkarza młodszego,
wzięli udział w górskim wyjeździe, gdzie gościnnie wystąpili w drużynie Sport CK, na bardzo silnie obsadzonym, międzynarodowym
turnieju Podhale Cup. Grali m.in. z Sandecją Nowy Sącz (1:1), FA
-Szczecin (1:4), MSMS Ukraina (0:7), Futbolica Kraków (0:1), Zagłębie Sosnowiec (0:4), JTS Jawor (1:1), Skra Częstochowa (0:3).

Zawodnicy z trenerem Karolem Janickim.

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

