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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,

początek roku to dobry
czas dla samorządu Gminy
Masłów, jeśli chodzi o dofinansowania z programów
rządowych. Z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
otrzymaliśmy ponad 4 mln zł na budowę dróg:
Podklonówki II w Masłowie Pierwszym i ul. Malinowej w Domaszowicach. Ponad 1,5 mln zł
trafiło do nas z Funduszu Solidarnościowego,
które zostaną przeznaczone na wsparcie osób
z niepełnosprawnościami poprzez osobistego
asystenta. Oczekujemy na dodatkowe środki
unijne, które pozwolą na przeprowadzenie
kompleksowej termomodernizacji Urzędu
Gminy w Masłowie oraz Szkoły Podstawowej
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach
Kapitulnych.
Złożyliśmy wnioski do drugiej edycji
rządowego programu Polski Ład na blisko
20 mln zł. Szczegółowo o zadaniach zgłoszonych do dofinansowania przeczytacie w tym
wydaniu „Kuriera Masłowskiego”. Wszystkie
posiadają pełną dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę, co oznaczać będzie
szybkie przystąpienie do ich realizacji po otrzymaniu wsparcia. Priorytetem w tym naborze
są działania z wodociągowaniem i kanalizowaniem. Dodatkowo szansą dla naszej gminy
są wnioski składane przez Związek Gmin Gór
Świętokrzyskich, Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiat Kielecki.
Ostatnie tygodnie to również czas wielkiego otwarcia serc mieszkańców gminy Masłów. Bardzo dziękuję za wsparcie 30. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pobicie kolejnego rekordu zebranych pieniędzy,
tym razem na dziecięcą okulistykę. Niezwykle
ważne jest wsparcie okazane Ukrainie w okresie wojny wypowiedzianej przez Rosję. Wspomagamy zarówno uchodźców przebywający
na terenie gminy jak i obywateli Ukrainy, którzy
pozostali w kraju organizując zbiórki. Sytuacja
jest dynamiczna. Wszystkie aktualne potrzeby
znajdziecie na bieżąco na www.maslow.pl
oraz na FB. Otwierajmy serca!
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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267 300 zł trafiło do naszych szkół
podstawowych w ramach programu
„Laboratoria Przyszłości”!
Dzięki pozyskanym środkom od września w placówkach pojawią się pomoce, które uatrakcyjnią zajęcia szkolne i pozwolą uczniom na rozwijanie
swoich zainteresowań nie tylko na lekcjach techniki i w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Program „Laboratoria Przyszłości” finansowany jest ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19. Jego celem jest budowanie
kompetencji kreatywnych i technicznych
wśród uczniów za pośrednictwem nowoczesnego sprzętu. Dzięki wnioskom złożonym w październiku 2021 wszystkie nasze
szkoły otrzymały wsparcie.
Dyrektorzy szkół wraz ze swoim gronem pedagogicznym stworzyli bardzo interesujące projekty w ramach zaplanowanego wyposażenia. Każda ze szkół dokonała
indywidualnych wyborów według swoich
potrzeb i pomysłów. Wśród złożonych
zamówień są drukarki 3D i uzupełniające wyposażenie oraz zestawy do nagrań
reporterskich i studyjnych (w tym aparat
fotograficzny, oświetlenie, mikrofon, statyw, gimbal, mikroporty), które z założenia
stanowią wyposażenie obowiązkowe dla
każdej szkoły. Natomiast różne zamówienia
w poszczególnych szkołach złożone zostały
w pozostałym zakresie. I tak, niektóre szkoły
zaplanowały wyposażenie pracowni do robót ręcznych – plastycznych, wyposażenie
pracowni technicznych, a inne wyposażenie pracowni krawiecko/tkackiej, roboty
z nauką programowania, klocki Lego dla
uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do
nauki robotyki i kreatywnego projektowania,
interaktywne materiały edukacyjne, i inne
bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne.
Program zobowiązuje zarówno szkoły
jak i organ prowadzący do spełnienia wielu
wytycznych, m.in. zapewnienia instalacji,
uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
umożliwienia realizacji zajęć, o których
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-7, ust.
2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe, z wykorzystaniem tego
wyposażenia; wyznaczenia przez dyrektora szkoły koordynatora szkolnego, którego
zadaniem będzie popularyzacja wykorzy-

stania tego wyposażenia oraz wsparcie
osób prowadzących zajęcia w szkole
w jego stosowaniu; uwzględniania podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
tego wyposażenia treści programowych
z zakresu doradztwa zawodowego dla
szkoły podstawowej; dzielenia się dobrymi
praktykami oraz wymieniania się wiedzą
z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia; wykorzystywania
tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy
najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023,
podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki; wypełniania
ankiet dot. ewaluacji realizacji programu,
w tym zbadania stanu wyposażenia szkół,
wykorzystania technologii cyfrowych lub
metodyki procesu dydaktycznego; udziału
w innych ewaluacjach oraz w badaniach
i działaniach informacyjnych związanych
z otrzymanym wsparciem w terminie do
31 sierpnia 2027 roku; zapewnienia szkoleń technicznych dla osób prowadzących
zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi.
W grudniu 2021 roku dyrektorzy szkół
zawarli umowy z wybranymi podmiotami
na realizację dostaw pomocy dydaktycznych w roku 2022. Pierwsze dostawy mają
nastąpić do 30 kwietnia br.. Natomiast realizacja całego zamówienia zakończyć się
powinna nie później niż do dnia 15 sierpnia
2022 roku.
RED

ZA TYLE NASZ SZKOŁY STWORZĄ „LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI”
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach – 30.000,00 zł.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie – 87.300,00 zł.
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych – 60.000,00 zł.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii – 60.000,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej – 30.000,00 zł.
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Ponad 4 mln rządowego dofinansowania
na drogi w gminie Masłów!
Wójt Tomasz Lato na zaproszenie wojewody Zbigniewa Koniusza, wziął
udział w konferencji parlamentarzystów i samorządowców poświęconej
dofinasowaniom na remonty i budowy nowych dróg w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

W konferencji udział wzięli parlamentarzyści i samorządowcy z regionu świętokrzyskiego.

- Dzięki środkom rządowym w gminie Masłów powstaną dwie drogi, pierwsza z nich
to Podlonówka II w Masłowie Pierwszym, której budowę planujemy rozłożyć na lata 2022
i 2023. Druga - ul. Malinowa w Domaszowicach, która ma powstać do końca tego roku –
mówi wójt Tomasz Lato. – Oba zadania obejmują kompleksową budowę dróg, która jest
możliwa dzięki 60 % dofinansowaniu, w tym roku otrzymamy 2 mln 148 tys. zł, a w 2023
– 2 mln 233 tys. zł – dodaje.

Nowa droga - ul. Podklonówka II
wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym powstanie na odcinku 1 km 875 m,
a szacowany całkowity koszt jej budowy to
6,2 mln zł, przy czym 3,72 mln zł pokryją
środki z dofinansowania. Zakończenie prac
planowane jest na październik 2023 r.
W miejscu istniejącej drogi tłuczniowej w Domaszowicach - ul. Malinowej
na długości 360 m powstanie nowa droga
z chodnikiem i rowem odwadniającym.
Całkowity koszt budowy oszacowano na
1,1 mln zł, a dofinansowanie to 660 tys. zł.
- Wyczekiwana przez mieszkańców
Masłowa ul. Podklonówka II uwolni nowe
tereny budowlane i co ważne ureguluje
spływ wód dzięki mającym powstać rowom
przydrożnym. Zaś ul. Malinowa w Domaszowicach połączy ul. Klonową, gdzie istnieje już gęsta zabudowa z drogą powiatową nr 0312T- podsumowuje wójt Tomasz
Lato.
Podczas konferencji obecni byli poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń,
senator Jarosław Rusiecki, wojewoda Zbigniew Koniusz, Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Robert Wzorek, dyrektor wydziału
infrastruktury i rozwoju Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele powiatów i gmin.
AK

Przy szkole w Brzezinkach
powstanie podjazd dla osób z niepełnosprawnościami
Udogodnienia czekają osoby z niepełnosprawnościami, ale też rodziców z wózkami dziecięcymi, które korzystają z budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. W planach jest wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
- Mieszkańcy Brzezinek od dawna zgłaszali potrzebę wykonania podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącego do
naszej szkoły. To ukłon w stronę osób korzystających z naszej szkoły, rodziców, dziadków, ale też mieszkańców, którzy w czasie wyborów oddają u nas swoje głosy w lokalu wyborczym – mówi Zbigniew
Długosz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinkach.
Na ten cel zostanie przeznaczony fundusz sołecki Brzezinek
w 2022 r. w kwocie nieco ponad 18 000 zł. W czasie zebrania sołeckiego to właśnie tę inwestycję wskazano jako jedną z najbardziej
potrzebnych w sołectwie. Całość zadania oszacowano na ponad
41 000 zł. – Planujemy pozyskać środki na ten cel z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Złożyliśmy już
wniosek i liczymy na uzyskanie dofinansowania w kwocie ponad
22 000 zł – mówi wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.
Podjazd zostanie wykonany przy wejściu do szkoły od strony
kościoła i przystanku autobusowego w tym roku.
WP

Zbigniew Długosz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
w miejscu, gdzie powstanie podjazd.
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Kolejne dofinansowanie
do opieki nad niepełnosprawnymi
58 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Masłów uzyska wsparcie asystenta osobistego. To efekt umowy,
jaką w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą Zbigniewem Koniuszem podpisali wójt Tomasz Lato
oraz skarbnik Małgorzata Kumór. Przy podpisaniu umowy obecny był również senator Krzysztof Słoń.
z orzeczeniem o niepełnospraw- W tym roku do naszej gminy
w ramach Programu trafiła rekordowa
ności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
ilość środków, bo aż 1 521 228,00 zł,
opieki lub pomocy innej osoby
a opieką objętych zostanie 58 osób,
w związku ze znacznie ograniktóre otrzymają pomoc w wykonyczoną możliwością samodzielnej
waniu codziennych czynności oraz
w funkcjonowaniu w życiu społeczegzystencji oraz koniecznością
stałego współudziału, na co dzień
nym, zwiększając swoją szansę na
opiekuna dziecka w procesie jego
prowadzenie bardziej niezależnego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
i aktywnego życia – mówi wójt To- Pomoc asystenta jest całkowicie
masz Lato.
bezpłatna i ma zapobiegać spo- W 2021 roku z pomocy asystenta skorzystało 16 osób,
łecznemu wykluczeniu osób nieZ wojewodą Zbigniewem Koniuszem umowę podpisali
pełnosprawnych. W 2022 roku do
a w pierwszej edycji w latach 2020
wójt Tomasz Lato oraz skarbnik Małgorzata Kumór.
Programu zgłosiło się 58 osób, któi 2019 - łącznie 3 osoby. Cieszy mnie,
że niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy otrzymają wsparcie re zadeklarowały taką potrzebę we wstępnym naborze, który odbył
w pokonywaniu codziennych trudności. Wsparcie asystenta może się w październiku ubiegłego roku. 30 godzin wsparcia otrzymają
polegać na pomocy w przemieszczaniu się, pomocy w zakupach dzieci z niepełnosprawnościami i osoby dorosłe z orzeczeniem
czy załatwianiu spraw urzędowych oraz aktywnym uczestniczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystent 60 godzin
w życiu społecznym, kulturalnym, czy w ciekawych formach spę- poświęci osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a 70 osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełdzania wolnego czasu – dodaje wójt.
Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – uzupełnia Aneta
w Masłowie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Kułak, kierownik GOPS Masłów.
Więcej informacji na temat programu można uzyskać
w ramach Funduszu Solidarnościowego skierowany jest do osób
pełnoletnich posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarko- w GOPS Masłów pod numerem telefonu 41 311 08 94.
AK
wanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia

Nowa sieć wodociągowa
w Masłowie Pierwszym oddana
Dobiegły końca prace związane z budową II etapu
sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym przy ulicy
Spokojnej za cmentarzem. W ramach zrealizowanej
inwestycji powstało około 1260 mb. wodociągu.

Wodociąg już działa! W odbiorze udział wziął
m.in. Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy.

Dzięki przeprowadzonym pracom powstał wodociąg rozdzielczy zlokalizowany w pasach drogowych: drogi gminnej
- ul. Spokojnej, drogi wewnętrznej - ul. Widokowej i Małej oraz
na działkach prywatnych w Masłowie Pierwszym. Na sieci umiejscowiono 8 hydrantów i 31 zasuw oraz prefabrykowaną komorę
redukcyjno-pomiarową.
Za inwestycję odpowiadało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KANRYD, a całkowity jej koszt to nieco ponad 401 tys. zł.
W pracach odbiorowych uczestniczyli Dariusz Korczyński, kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Ewelina
Dąbrowska, referent ds. wodociągów i kanalizacji oraz gazyfikacji
gminy, Piotr Jagiełło, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz radni
Masłowa Pierwszego Andrzej Kułak i Piotr Zegadło przy udziale
przedstawicieli wykonawcy i Wodociągów Kieleckich.
- Nowa sieć wodociągowa jest kolejnym krokiem podjętym
w celu poprawy jakości życia mieszkańców gmiInwestycja była kontynuny Masłów. W 2022 roku planujemy budowę koacją zadania zrealizowalejnego odcinka sieci wodociągowej w Dąbrowie
nego końcem 2017 roku,
na działce nr 363/2 i drodze gminnej oraz odcinka
kiedy to w ramach I etapu
sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Kolonii w kierunna ul. Spokojnej powstało
ku świetlicy wiejskiej – podsumowuje wójt Tomasz
1013 mb. wodociągu.
Lato.
AK
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Podjęto ważne decyzje w sprawie
budowy sali gimnastycznej w Woli Kopcowej
Uczniowie szkoły w Woli Kopcowej oraz mieszkańcy
sołectwa będą mogli korzystać z sali gimnastycznej
o wymiarach 20 metrów szerokości i 30 metrów długości, dodatkowo na piętrze dobudowanego budynku
powstanie sala fitness. Takie decyzje podjęto podczas
spotkania dotyczącego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy infrastruktury edukacyjnej w Woli Kopcowej.
Trwają przygotowania do startu inwestycji wyczekiwanej
przez mieszkańców Woli Kopcowej. O szczegółach rozmawiano
podczas spotkania, w którym uczestniczyli: wójt Tomasz Lato, Janina Dyamentowska, dyrektor szkoły podstawowej w Woli Kopcowej, Dariusz Korczyński, kierownik referatu Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej, Agnieszka Borycka, kierownik referatu
Promocji i Rozwoju Gminy, Katarzyna Kaleta-Borowiec, referent
ds. inwestycji, przedstawiciele sołectwa: Andrzej Pedrycz, wiceprzewodniczący Rady Gminy, radny Marek Dudzik, sołtys Edward
Mazur oraz przedstawiciele firmy BENSA Krzysztof Żmudzki i Mariusz Pyszczek.
Głównym tematem była oczywiście sala gimnastyczna
i szczegóły inwestycji. Dzięki środkom pozyskanym z Programu
Inwestycji Strategicznych Polski Ład do istniejącego budynku szkoły w Woli Kopcowej dobudowana zostanie sala gimnastyczna. Powstanie również przestronna sala fitness, która będzie znajdować
się na piętrze, cztery sale dydaktyczne, toalety, zaplecze na przechowanie sprzętu sportowego, pokój trenera i szatnie. Wiemy już,
że sala gimnastyczna będzie miała wymiary: 20 metrów szerokości
i 30 metrów długości.
- Spotkanie było niezbędne do podjęcia dalszych działań projektowych i budowlanych. Dziękuję uczestnikom za konstruktyw-

Dzięki środkom pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład do istniejącego budynku szkoły w Woli Kopcowej
dobudowana zostanie sala gimnastyczna.

ną dyskusję oraz cenne uwagi. Chcemy, aby dobudowany budynek
był funkcjonalny i w pełni zagospodarowany. Program powstaje
zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami przy opracowaniu
koncepcji sali gimnastycznej w 2019 roku. – podsumowuje wójt
Tomasz Lato.
Co ważne, mający powstać budynek będzie energooszczędny poprzez zastosowanie m.in. elementów odnawialnych źródeł
energii, takich jak pompa ciepła i panele fotowoltaiczne. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki 95 % dofinansowaniu inwestycji
tj. na kwotę 5 700 000 zł.
Firma BENSA opracowała program funkcjonalno-użytkowy,
który jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego: sporządzenie projektów, uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń, uzyskanie
pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych.
AK

Wiśniówka – kopalnia z widokiem na morze
Nie każdy wie, że kopalnia w Wiśniówce w województwie świętokrzyskim
to nie tylko źródło surowca, ale też wielka gratka dla miłośników geologii.
W tym miejscu można bowiem znaleźć ślady… morza sprzed kilkuset milionów lat. Tych właśnie śladów pod koniec listopada ubiegłego roku szukali studenci z Koła Naukowego Geologów „Silesian” z Politechniki Śląskiej.
Dlaczego kopalnia jest atrakcyjna dla
młodych geologów? Poza samym procesem wydobycia interesuje ich poszukiwanie śladów przemian Ziemi. W Wiśniówce
są one na wyciągnięcie ręki. Góry Świętokrzyskie, na obszarze których położona
jest kopalnia, są niskim masywem górskim.
W zamierzchłej przeszłości krajobraz wyglądał tu jednak zgoła inaczej. Można się
tu przykładowo doszukać śladów falowania w dawnym morzu z okresu kambru
(czyli jeszcze na długo przed dinozaurami).
Można także próbować odnaleźć ślady po
skamieniałościach, a nawet i same skamie-

niałości różnych zwierząt występujących
w tamtym okresie, w tym chociażby trylobitów. Dużą zaletą Wiśniówki jest także
ogromna skala samego wyrobiska.
Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym
Geologów SILESIAN, działającym przy Katedrze Geologii Stosowanej Politechniki
Śląskiej, wizytowali kopalnię Wiśniówka
w listopadzie 2021 r. Wizyta miała na celu
zapoznanie się z budową geologiczną złoża i technologią eksploatacji surowca.
Warto dodać, że to nie pierwsza i nie
ostatnia taka wizyta w Wiśniówce. Kopalnia przyciąga studentów z całego kraju,

Tereny kopalni EUROVIA z lotu ptaka.

a nawet zdarza się, że i z zagranicy. We
wrześniu ubiegłego roku na wyrobisku
Wiśniówka Duża odbyły się ćwiczenia
terenowe studentów Akademii Górniczo
-Hutniczej z Krakowa oraz Uniwersytetu
Przyrodniczego z Wilna. Zapoznano studentów z geologią oraz zasadami bezpieczeństwa przy pracach eksploatacyjnych
z użyciem środków strzałowych. W tym
roku spodziewamy się nie mniejszego zainteresowania wizytami w kopalni.
EUROVIA
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XL sesja Rady Gminy:

Radni o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Nadzwyczajna
sesja
sie listopadowej sesji Rady
Rady Gminy została poświęGminy uchwałę o przeznacona uchwaleniu wysokości
czeniu z budżetu Gminy
stawek za odbiór odpadów
Masłów 300 tysięcy złotych
komunalnych, które obowiąna pokrycie części kosztów
zywać będą od 1 stycznia
systemu zagospodarowania
2022 r.
odpadów, co było możliwe
Uchwała
dotycząca
dzięki zmianom ustawowyboru metody ustalenia
wym.
opłaty za gospodarowanie
Pomimo tych działań koodpadami
komunalnymi
nieczne okazało się podjęi ustalenia stawki opłaty oraz
cie uchwały zwiększającej
zwolnienia w części z opłaty
stawki odbioru. Po burzliwej
Podjęcie uchwały było konieczne ze względu na zwiększenie ilości odbieranych
za zagospodarowanie oddyskusji i inicjatywie grupy
odpadów komunalnych.
padami komunalnymi właradnych zmieniono stawki
ścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w stosunku co do pierwszej propozycji, która została odrzucona.
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady Od 1 stycznia 2022 r. będą przedstawiały się one następująco:
komunalne w kompostowniku przydomowym była najważniejsza 24 zł od osoby na miesiąc (wcześniej 20 zł), jednocześnie radni
podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnej.
zwiększyli ulgę za posiadanie kompostownika z kwoty 2 zł na 3 zł.
Podjęcie uchwały było konieczne ze względu na zwiększenie Ma to zachęcić mieszkańców do zakładania kompostowników
ilości odbieranych odpadów komunalnych. Ilość odbieranych od- przydomowych i zagospodarowanie tej trakcji we własnym zakrepadów od mieszkańców gminy Masłów, zakładana do przetargu, sie.
w porównaniu z rokiem 2020 znacznie wzrosła m.in. średnio o poW kolejnym punkcie wprowadzono zmiany budżetowe.
nad 28 ton (dotyczy to frakcji bio), o średnio ponad 19 ton (frakcja Wśród nowych inwestycji znalazł się system monitorowania zizmieszana), a średnio o ponad 12 ton (frakcja tworzywa sztuczne). mowego utrzymania dróg, oświetlenie placu przy remizie w MąZnaczny wzrost ilości oddawanych odpadów zauważono również chocicach Kapitulnych oraz dowieszenie opraw oświetleniowych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Dąbro- w Masłowie (ul. Leśna), Domaszowicach (ul. Kielecka, Wiosenna).
wie. Przypomnijmy, że system odbioru odpadów jest zorganizo- Ważnym edukacyjnym projektem wspartym przez radnych są
wany w dwojaki sposób. Łączy się z wyborem firmy transportują- Labolatoria Przyszłości mające na celu rozwijanie infrastruktury
cej odpady oraz firmy zagospodarowującej je w Promniku. Dzięki szkolnej. W 2022 roku powstaną one we wszystkich szkołach na
temu Gmina Masłów płaci za rzeczywistą ilość oddanych odpa- terenie gminy Masłów.
dów. Radni chcąc uniknąć zdecydowanej podwyżki podjęli w czaWP

 XLI sesja Rady Gminy:

Budżet Gminy Masłów na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

Wszyscy radni obecni na obradach
sesji Rady Gminy Masłów zagłosowali za
przyjęciem budżetu gminy Masłów na rok
2022. Znalazły się w nim inwestycje oczekiwane przez mieszkańców m.in. budowa
sali gimnastycznej w Woli Kopcowej czy
budowa i przebudowa dróg.
Sesja rozpoczęła się od przyjęcia
protokołów z ostatnich sesji. Następnie
wójt Tomasz Lato przedstawił sprawozdanie
z pracy wójta i urzędu między sesjami. Ze
szczegółami można zapoznać się w portalu
www.maslow.esesja.pl. Miłym akcentem
było złożenie Romanowi Kołomańskiemu,
sołtysowi Ciekot gratulacji z okazji wygranej
w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Agro
2021 w kategorii Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego. Wójt Tomasz Lato

wręczył mu okolicznościowy dyplom. Kilka
dni wcześniej wójt w redakcji Echa Dnia
gratulował KGW Żeromszczyzna wygranej
w tym samym plebiscycie w kategorii
Koło Gospodyń Wiejskich Województwa
Świętokrzyskiego.
Najważniejszym elementem sesji
było uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Masłów na lata 2022
– 2029 oraz uchwalenie budżetu Gminy
Masłów na 2022 rok. Szczegółowe informacje w tym niezwykle istotnym temacie
przekazała skarbnik Małgorzata Kumór,
która odczytała również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat budżetu i WPF. Dochody budżetu 2022 roku zaplanowano na poziomie
61 290 358,00 zł, wydatki 64 320 549,00 zł,

a deficyt 3 030 191,00 zł (zostanie pokryty
z nadwyżki środków pieniężnych). Podatki
wzrosną o inflację o ok. 7,6 punktu procentowego. Nie planowane jest zaciągnięcie kredytów, a spłata dotychczasowych
planowana jest z odsetkami na poziomie
1 613 330,00 zł. W planach budżetowych
znalazła się również sprzedaż gruntów szacowana na kwotę 3 600 000 zł, z której dochód ma zostać przeznaczony na realizację
planowanych działań.
O budżecie szczegółowo opowiadał
wójt Tomasz Lato. Na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
zaplanowano wydatki w łącznej kwocie
4 927 284,00 zł, na ich realizację planuje się pozyskać dotację w wysokości
3 991 634 zł. Planowane jest również
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pozyskanie dotacji z budżetu krajowego na zadania inwestycyjne w kwocie:
5 480 741 zł. - Gmina Masłów planuje skorzystać z dofinansowań z Polskiego Ładu,
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014 –
2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mówił wójt.
Wśród najważniejszych inwestycji,
które znalazły się w budżecie są budowa sali gimnastycznej przy szkole w Woli
Kopcowej, przebudowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Szkolnej w Mąchocicach
Kapitulnych (finansowane z programu rządowego Polski Ład w wysokości 95 procent
wartości inwestycji), przebudowa ul. Letniskowej w Woli Kopcowej (z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg), budowa ul. Malinowej w Domaszowicach wraz z chodnikiem, projekt budowlany z budową drogi
gminnej z chodnikami i odwodnieniem
na Podklonówce II (zadanie dwuletnie),
wspólnie z Powiatem Kieleckim budowa
ostatniego etapu ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki, przebudowa amfiteatru
wraz z wyposażaniem Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach (dofinansowanie z unijnego programu PROW),
termomodernizacja ważnych obiektów:
Urząd Gminy w Masłowie i Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych (zakładana dotacja
blisko 3 mld zł), zakup sprzętu i zabezpieczenie sieci komputerowych (program Cyfrowa Gmina), zakup mikrobusa dla osób
niepełnosprawnych. Kontynuowana będzie
modernizacja ciągów oświetleniowych,
w budżecie znalazło się kilkanaście odcinków oczekiwanych przez mieszkańców.
Realizowane będą zadania wybrane w czasie zebrań w ramach funduszu sołeckiego.
Przeznaczono na to ponad 400 000 zł.
Ważne jest to, że pierwotnie wpisane zadania na fundusz w Domaszowicach, zgodne
z prawem, zostaną realizowane ze środków
budżetu i zostały do niego wpisane.

Najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu.

- Staramy się rozwijać w jak najszybszym tempie z dużą roztropnością i starać się realizować inwestycje najbardziej
oczekiwane przez mieszkańców, szukamy oszczędności. Nadwyżka budżetowa z 2021 roku będzie przeznaczana na
wprowadzanie dodatkowych zadań inwestycyjnych – mówił wójt. Największe
wydatki w budżecie to: oświata łącznie
17 299 000 zł (przy subwencji 8,5 mln zł),
pomoc społeczna ponad 14 700 000 zł, inwestycje: łącznie 13 454 000 zł, transport
(MPK, busy, bieżące utrzymanie) ponad
4 000 000 zł, kultura 1 900 000 zł, administracja 6 395 000 zł.
- W budżecie znajduje się szereg
ważnych inwestycji. Udało się otrzymać
dużo wsparcia i będziemy mogli korzystać
z nich, cieszy to, że uda się je zrealizować
mimo ciężkich czasów. W połowie roku
będziemy myśleć o modyfikacjach budżetu
w związku z uwolnieniem środków – mówił Piotr Zegadło, przewodniczący Rady
Gminy zachęcając radnych do wsparcia
projektu ważnej uchwały.
Za budżetem głosowało 14 radnych,
czyli wszyscy obecni podczas obrad. - Dziękuję radnym za przyjęcie tego trudnego budżetu. Od 1 stycznia będziemy funkcjonować z nowym budżetem co uporządkuje

Sesja odbywała się w trybie hybrydowym.

naszą pracę. Zobowiązuję się, że czuwając
na tym budżetem i znając państwa oczekiwania będę starał się wprowadzać dodatkowe zadania z wolnych środków lub takich,
które uda nam się pozyskać. Dziękuję pani
skarbnik i wszystkim pracownikom, którzy
go przygotowywali oraz komisjom, które
nad nim pracowały – mówił wójt tuż po
przyjęciu budżetu.
Radni zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Sobków
w zakresie działalności rodzinnego domu
pomocy. Na jego mocy Gmina Sobków
będzie mogła skierować mieszkańca gminy
do rodzinnego domu pomocy w Domaszowicach, działającego od maja 2017 roku.
Za wszystkie formalności odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
z gminy powierzającej mieszkańca, a odpłatność zostanie podzielona pomiędzy
gminę Sobków, a mieszkańca.
Kolejną uchwałą w bloku dotyczącym
opieki społecznej było przystąpienie Gminy
Masłów do realizacji Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja
2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany jest do dzieci
do 16 roku życia (ze wskazaniami konieczności stałej, długotrwałej lub stałej opieki
innych osób) i dorosłych z orzeczeniem
o niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Projekt realizowany będzie od
1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Wsparciem objętych będzie 60 osób z niepełnosprawnościami, którym zostanie przyznana
opieka asystencka.
Uchwalono Gminny Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022. Określa on szczegółowo zadania gminy wynikające z działań mających
na celu przede wszystkim podniesienie
świadomości społecznej w związku z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Kontynuowane będą działania
z lat poprzednich m.in. punkt konsultacyjny, organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zajęcia
wychowawczo-edukacyjne czy wyjazdy
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na basen i trampoliny. Łącznie na program
Gmina Masłów przeznacza 155 tys. zł, pochodzą one m.in. z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
W kolejnym punkcie zdecydowano
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice wynikającej ze zgłoszonych
potrzeb mieszkańców. Wyrażono zgodę
na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul.
Spokojna za cmentarzem - etap II. Ma to
związek z wybudowaniem przez Gminę
Masłów wspomnianego odcinka i przekazaniem go do eksploatacji i utrzymania do
Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach. Radna Małgorzata Kozubek i Piotr Zegadło w imieniu
mieszkańców podziękowali za realizację
tak ważnej i długo oczekiwanej inwestycji.
Istotnym punktem było podjęcie
uchwały o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Masłów
w ramach „Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Dzięki temu, jeśli gmina
Masłów uzyska dofinansowanie z Funduszu, w 2022 roku będzie kursował bus na
liniach: Mąchocice Kapitulne – Dąbrowa
przez Masłów Drugi; Mąchocice Kapitulne – Dąbrowa przez Masłów Pierwszy;
Barcza – Dolina Marczakowa – Domaszowice, Barcza – Dolina Marczakowa – Masłów Pierwszy; Ciekoty – Mąchocice-Scholasteria – Wola Kopcowa – Domaszowice.
W ramach planowanych linii przewiduje
się od 11 do 22 kursów środków komunikacji na poszczególnych trasach w dni robocze oraz od kilku do kilkunastu kursów
w soboty, niedziele i święta. Przebieg linii
komunikacji został ustalony tak, by zapewnić mieszkańcom przemieszczanie się po
terenie całej gminy w tym również dojazd
do Masłowa Pierwszego, gdzie funkcjonuje
administracja gminna.
W kolejnym punkcie w związku
z przyjęciem nowych stawek za odbiór
odpadów komunalnych konieczne było
uchwalenie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów. Radni zdecydowali również o wyrażeniu zgody trwałemu
zarządcy na zawarcie umowy użyczenia
na okres powyżej 3 lat. Uchwała dotyczy
ustawienia w hali sportowej w Masłowie
niszczarki butelek połączonej z energo rowerem w ramach projektu Lokalnej Grupy
Działania „Wokół Łysej Góry”. Użyczenie
zostało zawarte na 7 lat. To już kolejne
działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców gminy w zakresie
ekologii i działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. W dalszej części uchwalono zasady przysługiwania diet
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
sołtysom. Zostały one zwiększone do kwoty
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Miłym akcentem było złożenie Romanowi Kołomańskiemu, sołtysowi Ciekot gratulacji
przez wójta Tomasz Lato z okazji wygranej w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Agro 2021
w kategorii Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego.

465 zł, w przypadku osób pełniących funkcję jednocześnie radnego i sołtysa zostanie ona pomniejszona o 10 procent. Diety
przyznawane są za udział w sesjach Rady
Gminy oraz pełnienie innych zadań zgodnie ze statutem sołectwa.
Jak podczas każdych obrad wprowadzono zmiany w budżecie. Wśród nowych
zadań znalazły się: projekt Cyfrowej Gminy
Masłów zakładający zakup komputerów
i zmiany mające rozwój cyfrowy gminy
oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych,
wysokość dofinansowania stanowi 77 procent czyli ok. 334 tys. zł. Uchwalono również zasady przyznawania oraz wysokości
diet przysługujących radnym Rady Gminy
w Masłowie. W związku z nowelizacją
ustawy o samorządzie gminnym podjęcie
takiej uchwały stało się zasadne. Obecnie
w całym kraju Rady Gminy regulują wysokość swoich diet, które są uzależnione od
funkcji pełnionej przez radnego oraz wysokości maksymalnych diet przysługującym
radnym. Nowe stawki w gminie Masłów
wynoszą: przewodniczący Rady Gminy 2 100 zł, wiceprzewodniczący RG i przewodniczący komisji - 1 300 zł, zastępca
przewodniczącego komisji - 1 100 zł, pozostali radni - 800 zł. Uchwała uregulowała
również obniżenia z tytułu nieobecności
radnego na sesji o 20 procent i nieobecności na posiedzeniu komisji o 10 procent.
W kolejnym punkcie radni ustalali
wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych
za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych. Zostały one
zwiększone i obecnie wynoszą: 20,00 zł
za godzinę za udział w działaniach ratowniczych, 12 zł za godzinę udziału z szkoleniach pożarniczych (w tym ćwiczeniach

ratowniczych). Nowym elementem jest
dodanie ekwiwalentu w wysokości 9 zł za
godzinę za inne działania na rzecz gminy
Masłów i mieszkańców zlecone przez Wójta Gminy Masłów.
W ostatnich punktach zmieniono
uchwałę Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Powiatu Kieleckiego w latach 20182021. Wynika to z przedłużenia wspólnych działań na rok 2022: opracowania
dokumentacji budowy chodnika w Masłowie Pierwszym, ul. Podklonówka oraz
w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych) celem uzupełniania dokumentacji z związku
z odwodnieniem drogi wydłużając okres
realizacji zadania do 2022 r. Uchylono
uchwałę Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kieleckiego. Dotyczy ona regulacji spływu wód pod drogą powiatową
w Dolinie Marczakowej ze względu na
brak możliwości wykonania tego zadania
przez Powiat Kielecki. Zadanie zostało ujęte w uchwale budżetowej na rok 2022 r.
W ostatnim punkcie uchwalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2021, co wiąże
się z podpisanymi umowami z wykonawcami, którzy z różnych przyczyn nie wywiązali się z terminów określonych w umowach. Podjęcie uchwały w tym zakresie
pozwoli na realizację tych wydatków do
końca czerwca 2022 roku bez konieczności ponownego przyjęcia tych zadań
w budżecie w roku 2022. Łączna kwota
wydatków niewygasających wynosi ponad
1 mln 137 tys. zł.
WP
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 XLII sesja Rady Gminy Masłów:

O nowych inwestycjach i międzynarodowej edukacji

Za radnymi pierwsza w 2022 roku sesja Rady Gminy. Zdecydowano m.in. o dołożeniu niemal 117 tysięcy złotych do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 z dochodów własnych. W nowych inwestycjach znalazła się m.in. budowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa-Kolonia do świetlicy
wiejskiej oraz wsparcie międzynarodowej edukacji nauczycieli
w ramach projektu Erasmus +.
Obrady sesji Rady Gminy Masłów odbyły się po raz pierwszy w 2022 roku. Podobnie jak ostatnio obradowano w trybie
hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie). W pierwszej części wójt Tomasz Lato przedstawił sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami.
Radni po raz pierwszy obradowali w 2022 roku.
W kolejnym punkcie przyjęto sprawozdania z pracy komisji stałych
w 2021 roku. Ze szczegółami obu sprawozdań można zapoznać wa-Kolonia do świetlicy wiejskiej. Co ważne do wspomnianej sieci
kanalizacyjnej będą mogli się dołączyć mieszkańcy Dąbrowy, którzy
się w portalu www.esesja.maslow.pl.
Blok uchwał rozpoczęło głosowanie w sprawie określenia od kilku lat czekali na taką możliwość. W limitach wydatków zdecywzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzo- dowano na przesuniecie środków niewykorzystanych w 2021 roku
ru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Konieczność z przeznaczeniem na ich realizację w 2022 roku. Są to m.in. inwestycje: budowa ścieżki rowerowej Mąchocice
wdrożenia nowych wzorów wynika
Kapitulne – Święta Katarzyna (23 367, 00 zł),
z przepisów ustawy jak również wzór
projekt budowlany oraz budowa drogi gmindeklaracji będzie niezbędny do ubienej Podklonówka II w Masłowie Pierwszym
gania się o przyznanie mieszkania
(146 000,00 zł), projekt i budowa przejścia
z zasobów gminy i aktualizacji sytudla pieszych na drodze gminnej na skrzyacji dochodowej obecnych najemżowaniu z drogą powiatową w Ciekotach
ców.
(28 000,00 zł).
W kolejnym punkcie radni wyW porządku obrad znalazły się rówrazili zgodę trwałemu zarządcy na
nież uchwały dotyczące udzielenia pomocy
zawarcie kolejnej umowy najmu
finansowej dla Powiatu Kieleckiego na ureczęści nieruchomości zabudowanej
gulowanie spływu wód pod drogą powiatobudynkiem Szkoły Podstawowej im.
Małgorzata Kumór pozostanie na stanowisku
wą w Dolinie Marczakowej oraz dla Gminy
Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym.
skarbnika do czasu powołania nowego skarbnika,
Górno na urządzenie i zagospodarowanie
W wynajmowanym budynku działa
zapewniając tym ciągłość prawidłowego
ogólnodostępnego miejsca wyznaczonego
kwiaciarnia. Dyrektor szkoły będzie
funkcjonowania spraw finansowych związanych
do kąpieli w Cedzynie. Zmieniono również
miał możliwość podpisania umowy
z realizacją budżetu Gminy Masłów.
uchwałę nr XIX/227/2020 Rady Gminy
do trzech lat.
Rada Gminy zdecydowała o przekazaniu do nieodpłatnego Masłów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy
użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Pierwszym. finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020-2022. Zmiana
Ma to związek z wybudowaniem przez prywatnego inwestora sie- dotyczyła przebudowy drogi powiatowej w Mąchocicach Kapitulci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drodze wewnętrznej, nych w kierunku Świętej Katarzyny w związku z budową ścieżki
prywatnej pomiędzy ulicą Zieloną, a Świerczyńską w msc. Masłów rowerowej. Po przeprowadzonym przetargu uległy zmianie koszty
Pierwszy. Użytkownikiem przekazanych sieci będzie Międzygmin- budowy i tym samym koszty udzielanej dotacji.
Kolejna uchwała dotyczyła pokrycia części kosztów gospony Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
Wprowadzono zmiany do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy darowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nieFinansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029. Nowe zadania do pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
realizacji w bieżącym roku, to: wsparcie projektu Erasmus +, który komunalnymi. Tym samym radni zdecydowali o dołożeniu niemal
przeprowadzi Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mą- 117 tysięcy złotych do systemu gospodarowania odpadami komuchocicach-Scholasterii, polega on na zagranicznych szkoleniach dla nalnymi na rok 2022.
W ostatnim bloku uchwał zatwierdzono plany pracy komisji
nauczycieli oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrostałych Rady Gminy Masłów na 2022 rok oraz przegłosowano zmiany dotyczące pracy skarbnika gminy Masłów. W związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych skarbnik zwrócił się do wójta o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumiem stron, zgoda
została wyrażona, ale konieczne było podjęcie uchwały odwołania
skarbnika przez Radę Gminy w związku z nawiązaniem stosunku pracy przez powołanie. Radni podziękowali Pani Skarbnik za
dotychczasową wzorową i merytoryczną współpracę. Jak podkreślał Wójt Tomasz Lato Pani Małgorzata Kumór współpracuje
z samorządem od 38 lat, a funkcję skarbnika pełni nieprzerwanie od
19 lat, kiedy to w 2003 roku została powołana przez ówczesnego
Wójta Włodzimierza Koronę. W kolejnym punkcie przegłosowano
uchwałę dotyczącą powołania skarbnika. Małgorzata Kumór pozostanie na tym stanowisku do czasu powołania nowego skarbnika,
zapewniając tym ciągłość prawidłowego funkcjonowania spraw
Zdecydowano m.in. o dołożeniu niemal 117 tysięcy złotych
finansowych związanych z realizacją budżetu Gminy Masłów.
do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
WP
na rok 2022 z dochodów własnych.
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 XLIII sesja Rady Gminy:

Radni zdecydowali o nadaniu imienia szkole w Woli Kopcowej

Podczas lutowej sesji radni obradowali nad uchwałami m.in.
związanymi z oświatą. Najważniejszą z nich było zdecydowanie
o nadaniu imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej. Wprowadzono również zadania do budżetu w zakresie opracowania projektów dróg gminnych i wewnętrznych.
Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez wójta Tomasza
Lato sprawozdania z pracy pomiędzy sesjami. Ze szczegółami można
zapoznać się w portalu www.maslow.esesja.pl. W pierwszej części obrad radni zapoznali się również z informacją Wojskowej Komisji Uzupełnień w Kielcach, którą przedstawił mjr Krzysztof Nowicki.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych na terenie gminy Masłów przedstawiła Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej. Warto zauważyć,
że w szkołach pracuje 66 nauczycieli dyplomowanych, z najwyższym
stopniem awansu zawodowego. To więcej niż połowa wszystkich zatrudnionych w placówkach oświatowych, co zapewnić ma uczniom
wysoką jakość nauczania.
W kolejnym punkcie przedstawiono informację o stanie
mienia komunalnego – gruntach. Obecnie gmina Masłów na własność posiada 152 ha 6972 m2, w użytkowaniu wieczystym są
2 ha 1355 m2, nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste 3442 m2, a nieruchomości oddane w trwały zarząd stanowią
6 ha 0243 m2. Szczegółowe dane dotyczące mienia gminnego w każdym sołectwie znajdują się w portalu www.maslow.esesja.pl

Ważnym zadaniem będzie opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego „Zagospodarowania centrum
Masłowa Pierwszego”, który zaplanuje przestrzeń m.in.
na działkach pozyskanych od samorządu województwa.

Blok uchwał rozpoczęło głosowanie w sprawie podziału środków
i planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. Do dyspozycji szkół są pieniądze na dofinansowanie w części lub całości opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia
nauczycieli. Co istotne podział na poszczególne szkoły został przygotowany po uwzględnieniu wniosków dyrektorów szkół. Wśród form
doskonalenia znalazły się m.in. zabawy matematyczne w przedszkolu oraz rozwój potencjału ucznia w zakresie uczenia się matematyki
z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasistów w 2021 roku.
Radni głosowali w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały
Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów. Zmiana związana jest z otwarciem w roku szkolnym 2022/2023
oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych i dodatkiem dla nauczycieli
pracujących w klasach objętych nauczaniem w dwóch językach.
Ważnym punktem było głosowanie nad nadaniem szkole w Woli
Kopcowej imienia Janusza Korczaka. To odpowiedź na wniosek dyrektor Janiny Dyamentowskiej w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Szkoła imię otrzyma 1 maja
2022 r. Radni jednogłośnie zatwierdzili przedstawioną propozycję
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Ważnym punktem było głosowanie nad nadaniem szkole
w Woli Kopcowej imienia Janusza Korczaka.

W następnym punkcie znalazła się uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu, na którym znajduje się
platforma widokowa na górze Klonówce przy szlaku turystycznym biegnącym w stronę Diabelskiego Kamienia. Ostatnia dzierżawa zawarta
była na okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2021 r. Zgoda radnych daje
zielone światło do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
Następna podjęta uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa. Obszar objęty zmianą w całości planowany jest do przeznaczenia pod jednorodzinną zabudowę
mieszkaniową. W następnym punkcie przegłosowano uchwałę dotyczącą współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. To kolejne takie działanie, w którym Gmina Masłów wraz z 13 samorządami przystępuje do
przetargu na 2023 rok. Aby uzyskać najlepsze ceny trzeba wziąć udział
w przetargu w okresie letnim. Podjęcie uchwały umożliwia rozpoczęcie tej procedury. Doświadczenie minionych lat pokazuje, że grupowy
zakup energii elektrycznej jest pewną formą oszczędności dla samorządów.
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany w budżecie. Wśród
nowych zadań znalazło się: opracowanie projektu drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Zielona na odcinku od ul. Działkowej w kierunku wschodnim do istniejącego utwardzenia z płyt betonowych, projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej wraz z odwodnieniem nr. ew.
818 na odcinku od ul. Zielonej do ul. Świerczyńskiej w Masłowie
Pierwszym,projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej nr ew. 83 ul. Jasna
w Domaszowicach na odcinku od ul. Kwiatów Polnych w kierunku
wschodnim. Radni zdecydowali również o opracowaniu dokumentacji projektu nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej - ul. Foliowa
(odcinek boczny od drogi gminnej) w Masłowie Pierwszym, w Dąbrowie od drogi 745 ul. Szybowcowa do ul. Barczańskiej, ul. Mąchocka w Masłowie Drugim (dł. ok. 300 mb). Ważnym zadaniem będzie
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Zagospodarowania
centrum Masłowa Pierwszego”, który zaplanuje przestrzeń m.in. na

działkach pozyskanych od samorządu województwa.

Radni zdecydowali również o udzieleniu pomocy rzeczowej
dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc
niepełnosprawnym „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców
w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. Dzięki przystąpieniu
do programu z pomocy będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Masłów. Wzorem lat ubiegłych rekrutację do programu prowadzi Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie. Istotne było też głosowanie
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Masłów. Projekt uchwały zmniejszający wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych
wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z 3,5% na 3% został przez Radę Gminy odrzucony.
W ostatnim punkcie obrad radni zajęli stanowisko w sprawie
petycji dotyczącej budowy drogi w Woli Kopcowej obok kaplicy.
Uznano, że petycja nie mieści w kompetencjach Rady Gminy i według
właściwości została przekazana do rozpatrzenia przez wójta.
WP
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Umowa na przebudowę amfiteatru w Ciekotach
oraz zakup wyposażenia do CEiK podpisana!
Dzięki pozyskanym środkom unijnym wnętrza „Szklanego Domu” wzbogacą się o nowoczesne systemy
wystawiennicze, sala widowiskowa zyska nowe wyposażenie, przebudowany zostanie amfiteatr. Umowa
na dofinansowanie w kwocie 499 311 zł dla Gminy
Masłów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 została podpisana.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dokument
podpisali wójt Tomasz Lato, skarbnik Małgorzata Kumór wraz
z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i Markiem Jońcą, członkiem Zarządu Województwa w towarzystwie Agnieszki Boryckiej,
kierowniczki Referatu Promocji i Rozwoju Gminy oraz Wojciecha
Purtaka, dyrektora Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, którzy reprezentowali zespół projektowy.
Zmiany czekają Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Przebudowany zostanie amfiteatr, zostanie utwardzony teren przed
sceną, powstanie chodnik i nowe schody, a istniejące siedziska
zostaną kompleksowo odnowione. Na Żeromszczyźnie powstanie
również kino letnie, wyposażone w ekran dmuchany projekcyjny,
projektor i zestaw nagłośnieniowy, metamorfozę przejdzie sala
widowiskowa w „Szklanym Domu”: pojawią się otapicerowane,
wygodne fotele, powstanie profesjonalne okotarowanie sceny,
w przestrzeni placówki zostanie zaaranżowana wystawa z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wystawienniczych poświęcona m.in. Stefanowi Żeromskiemu i Barbarze Wachowicz. Wzboga-

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dokument podpisali wójt
Tomasz Lato, skarbnik Małgorzata Kumór wraz z marszałkiem Andrzejem
Bętkowskim i Markiem Jońcą, członkiem Zarządu Województwa.

ci to ofertę edukacyjną i kulturalną placówki poprzez możliwości
organizacji lekcji muzealnych. Na dachu CEiK zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.
Szacowany koszt całkowity realizacji zadania to dokładnie
785 481,32 zł, z czego dofinansowanie to 499 311,00 zł, a wkład
własny to 286 170,32 zł.
Rozpoczęcie prac planuje się wiosną, a zakończenie jesienią
2022 roku.

Gmina Masłów podejmuje działania
zapobiegające bezdomności zwierząt
105 tys. zł gmina Masłów zabezpieczyła na kontynuację programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Masłów w 2022 roku. Co ważne program obejmie dofinansowanie do kastracji i sterylizacji kotów i psów zarówno bezdomnych,
jak i tych posiadających właściciela.
Jak zapewnia Karolina Januchta, inspektor Urzędu Gminy w Masłowie program ma zagwarantować kompleksowe
działania, które obejmą m.in. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
z terenu gminy Masłów, działania edukacyjne i opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odbiór, transport i utylizację padłych
sztuk bezdomnych zwierząt domowych,
gospodarskich i dzikich oraz odławianie,
transport i zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych wyłapanych
z terenu naszej gminy.
Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach programu gmina Masłów będzie finansować w 50 % sterylizację i kastrację
zwierząt posiadających właścicieli. Bezpłatne zabiegi będą przysługiwać mieszkań-

com, którzy przygarną bezdomne zwierzę.
Opiekę weterynaryjną zapewni Gabinet
Weterynaryjny „U Dzięcioła” w Mąchocicach Kapitulnych.
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą
skorzystać z dofinansowania do kastracji
i sterylizacji zwierząt mogą się zgłaszać
do Wydziału Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej w Urzędzie Gminy Masłów
(pokój nr 1). Konieczne jest wypełnienie
wniosku.
- W 2022 roku na program przeznaczono kwotę 105 tys. zł. Warto zauważyć,
że z roku na rok coraz więcej osób korzysta
z dofinansowania do zabiegu sterylizacji
i kastracji zwierząt. W ubiegłym roku do
gminy wpłynęło ponad 160 wniosków, zaś
odłowiono około 25 sztuk zwierząt bezdomnych, to znacznie mniej niż w latach

ubiegłych, kiedy ta liczba była niemal dwukrotnie większa – dodaje wójt Tomasz Lato.
Zwierzęta bezdomne są odławiane
po zgłoszeniu telefonicznym lub na piśmie. W godzinach pracy urzędu pod nr tel.
41/311-00-60, po godzinach pracy pod
nr tel. 795-582-471. Podobnie jak w latach
ubiegłych odławianiem zwierząt zajmuje
się Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900
Kielce, tel. 790-452-382.
Co ważne dofinansowanie do zabiegu
sterylizacji i kastracji przysługuje właścicielowi na jedno zwierzę w roku. Dofinansowanie
przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków pieniężnych
przeznaczonych na ten cel jednak nie później
niż do 30.11.2022 r., o udzielaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.
Gmina będzie ponosić wyłącznie
koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota.
W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności
przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty będzie
ponosił właściciel zwierzęcia.
AK
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Gmina Masłów złożyła projekty do Polskiego Ładu
o dofinansowanie na blisko 20 mln zł
Znamy projekty, które Gmina Masłów przygotowała do drugiego naboru wniosków o dofinansowanie do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład złożonych przez Gminę Masłów tj.: dwóch wniosków na rozbudowę sieci
wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów oraz wniosku na Budowę Centrum Kulturalnego im. Józefa Piłsudskiego
w Wiśniówce z OZE.

Praca zespołu nad wnioskami do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Do 28 lutego 2022 r. samorządy mogły składać wnioski
o wsparcie do drugiego naboru rządowego funduszu Polski Ład.
W Urzędzie Gminy Masłów przygotowano trzy wnioski na najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, na które Gmina
posiada projekty budowlane z pozwoleniami na budowę. Dwa
wnioski dotyczą rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Powstać
mają sieci wodociągowe w Domaszowicach zasilające ulice: Klonową, Wiosenną, Jasną i Pogodną, w Masłowie Pierwszym na ul. Podklonówka, w Masłowie Drugim na ul. Panoramicznej, sieć wodociągowa wraz z pompownią wody Klonówka w Masłowie Pierwszym,
sieć wodociągowa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych – Zielona
Dolina w Masłowie Pierwszym, oraz w Ciekotach za remizą (Ciekoty
pod lasem). Gmina chce również w ramach projektu wybudować
sieć kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim na ul. Panoramicznej,
w Wiśniówce – Starodroże, w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej oraz w Mąchocicach-Scholasterii w kierunku
posesji nr 71. Łączny koszt rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
to ponad 10 mln zł przy dofinansowaniu 95%.
Trzecim projektem, o którego dofinansowanie starać będzie
się Gmina Masłów to budowa Centrum Kulturalnego im. Józefa Piłsudskiego w Wiśniówce z OZE. Powstać ma ono w miejscu dawnej
szkoły podstawowej. W obiekcie wydzielono salę gimnastyczną
z dwoma zespołami szatniowo – sanitarnymi, bibliotekę, gdzie znajdzie się miejsce dla tradycyjnego księgozbioru, jak i multimediów,
świetlicę, antresolę, małą salę audiowizualną, w której odbywać
będą mogły się m.in. projekcje filmowe, pomieszczenie usługowe,
ogólnodostępne sanitariaty w tym przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, zaplecze socjalne. Cały obiekt zostanie ogrodzony,
powstaną chodniki oraz miejsca parkingowe. Nie zabraknie również elementów małej zieleni. Całość wykorzystana będzie dla potrzeb imprez: treningu dyscyplin sportowych, spotkań lokalnej społeczności oraz wydarzeń kulturalnych. Szacowany koszt budowy to
ponad 8 mln z dofinansowaniem 95 %.
To nie jedyne wnioski dotyczące inwestycji, jakie mogą być
realizowane na terenie gminy Masłów z rządowym wsparciem
z Polskiego Ładu. W ramach współpracy ze Związkiem Gmin

Gór Świętokrzyskich zgłoszono wnioski na modernizację świetlicy z OZE z budową garażu dla OSP Ciekoty, rozbudowę remizy
w Mąchocicach Kapitulnych poprzez budowę garażu z instalacją
OZE oraz rozbudowę trasy rowerowej na odcinku Masłów Pierwszy – Mąchocice Kapitulne (od lotniska do skrzyżowania w Mąchocicach Kapitulnych), która ma połączyć się z istniejącymi już odcinkami ścieżek rowerowych, do znakowania zgłoszono odcinek
od Mąchocic Kapitulnych do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom”, w ramach zadania powstać mają również punkty odpoczynku dla rowerzystów.
Szansą na realizację inwestycji będzie również wniosek przygotowany przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji. Na terenie gminy Masłów ma zostać wykonane włączenie
do sieci wodociągowej od ul. Kwiatów Polnych do ul. Klonowej
w Domaszowicach.
Dzięki wnioskowi złożonemu z inicjatywy Mirosława Gębskiego, starosty kieleckiego istnieje możliwość budowy chodnika
z przebudową drogi powiatowej nr 0311T w Masłowie Drugim od
skrzyżowania z ul. Krajobrazową do cmentarza w Brzezinkach.
Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 6,9 mln zł.
Przypomnijmy, że w pierwszym naborze Polskiego Ładu
Gmina Masłów otrzymała wsparcie na poziomie 6 745 000 zł.
W tym roku ruszy budowa sali gimnastycznej przy szkole w Woli
Kopcowej oraz kompleksowa przebudowa ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych.
- Zadania gminne, które zostały wpisane do Polskiego Ładu to
inwestycje strategiczne dla rozwoju gminy Masłów. Jesteśmy przygotowani do ich realizacji, posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, które w momencie otrzymania dofinansowania pozwoliłyby nam na przystąpienie do ogłoszenia przetargów, a w efekcie do
rozpoczęcia prac – mówi wójt Tomasz Lato. - Wśród wniosków
znalazła się dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
wyczekiwana przez mieszkańców Wiśniówki budowa centrum
kulturalnego – dodaje.
Wyniki naboru powinny być znane w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.
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Trwa akcja pomocy dla obywateli Ukrainy
Pomoc z gminy Masłów płynie szerokim strumieniem. Skierowana jest ona do uchodźców przebywających na terenie gminy jak i do ogarniętej wojną Ukrainy. Aktualne zapotrzebowanie znajdziecie na www.maslow.pl.
W akcję pomocy i zbiórki najbardziej
potrzebnych rzeczy włączają się zarówno
instytucje publiczne, jak i osoby prywatne.
Jednostki OSP z terenu gminy Masłów błyskawicznie odpowiedziały na apel Komendanta Głównego PSP i przekazały sprzęt ratowniczy z przeznaczeniem dla ukraińskich
strażaków.
- Bardzo istotne jest to, żeby pomagać
obywatelom Ukrainy w sposób przemyślany i zorganizowany odpowiadając na
realne potrzeby. Chcemy wspierać uchodźców, którzy już przebywają w gminie Masłów, ale również pomagać dzięki zbiórce
i przekazywać dary, tam gdzie są one potrzebne – informuje wójt Tomasz Lato.
Niezbędne produkty można przynosić
do Urzędu Gminy w Masłowie, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie,
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”,
Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej, szkół w Brzezinkach, Masłowie,
Mąchocicach Kapitulnych, Mąchocicach
-Scholasterii, Woli Kopcowej, świetlicy
w Wiśniówce, Pizzerii Małomiasteczkowa
w Masłowie, firmy Idea Led w Masłowie.
Co ważne, przed zakupem i przekazaniem
darów warto sprawdzić, co jest obecnie
potrzebne. Informację na ten temat można
znaleźć bezpośrednio w punktach.

W Hotelu Ameliówka w Mąchocicach
Kapitulnych, gdzie przebywać ma docelowo 300 uchodźców, wystartowały zajęcia
dla dzieci i mam z Ukrainy, które przygotowało i koordynuje Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach we współpracy m.in. z Hufcem ZHP Kielce-Powiat.
Na dzieci czekają warsztaty plastyczne,
joga, zajęcia ruchowe, wycieczki.
Młodzi Ukraińcy rozpoczęli również
naukę. - Szkoła w Scholasterii, jako pierwsza w regionie przyjęła tak dużą grupę ukraińskich dzieci. Naukę rozpoczęły tu 33 osoby. Następne szkoły w województwie będą

Sala zabaw w Hotelu Ameliówka
wypełniona jest zabawkami.

Iwona Skiba-Idziak, właścicielka Hotelu
Ameliówka przyjęła blisko 300 uchodźców.

O pomocy medycznej dla uchodźców
przebywających na terenie gminy rozmawiają
wicewojewoda Rafał Nowak, wójt Tomasz Lato,
Michał Bator, dyrektor generalny
Centrum Medycznego Zdrowie.

Zajęcia dla dzieci przygotowało Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”.

Jednostki OSP z gminy Masłów przekazały
sprzęt ratowniczy z przeznaczeniem
dla ukraińskich strażaków.

dołączać w najbliższym czasie – mówi
Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator
oświaty.
Co ważne, Ukraińcy przebywający
na terenie gminy Masłów mogą skorzystać
z pomocy medycznej. Centrum Medyczne
Zdrowie w Masłowie uruchomiło niezbędną pomoc i opiekę medyczną (internistyczno-pediatryczną) wszystkim obywatelom
Ukrainy. Wystarczy okazać zaświadczenie
wystawione przez Straż Graniczną RP po
24 lutego 2022 r., będące potwierdzeniem
legalnego pobytu na terytorium Polski.
Świadczenia wykonywane są w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia. Centrum
Zdrowie uruchomiło również punkt medyczny w Hotelu Ameliówka.
Podczas konferencji w hotelu wicewojewoda Rafał Nowak informował o 1 000
uchodźców przebywających w regionie w
ośrodkach rządowych i trudnej do określenia liczbie osób w prywatnych domach. Jak
zapewniał zostało przygotowanych 7 000
miejsc i nikt z potrzebujących nie zostanie
bez pomocy, a miejsc nie zabraknie.
Wszystkie
najważniejsze
aktualne i sprawdzone wiadomości o pomocy
uchodźcom znajdziecie na www.maslow.pl
oraz na FB na profilu Gmina Masłów.
WP

Uczniowie zostali przyjęci do szkoły w Mąchociach-Scholasterii
podczas okolicznościowego apelu.
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Gmina Masłów na pierwszym miejscu w powiecie
w rankingu programu „Czyste Powietrze”
Gmina Masłów znalazła się na pierwszym miejscu
w powiecie kieleckim i drugim w województwie świętokrzyskim wśród gmin realizujących program „Czyste Powietrze” opracowanym na podstawie złożonych
wniosków w IV kwartale 2021 roku. Oznacza to, że
mieszkańcy gminy świadomie korzystają z możliwości dofinansowania m.in. na wymianę pieców kopciuchów.
Ranking został przygotowany przy współpracy Polskiego
Alarmu Smogowego, Banku Światowego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Masłów uplasowała się na pierwszym miejscu w powiecie kieleckim wśród gmin
realizujących program „Czyste powietrze”. Co ciekawe w rankingu
gmina Masłów zajęła drugie miejsce w województwie świętokrzyskim, a 54 w kraju.
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie wniosków
złożonych w IV kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu
decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków
złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Ranking został utworzony na podstawie dostarczonych przez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
danych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powietrze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach.
Przekłada się na to ilość gospodarstw na terenie gminy, w których nastąpią trwałe zmiany przyczyniające się do ochrony środowiska.
Gmina Masłów realizuje program „Czyste Powietrze” w ramach, którego każda chętna osoba, spełniająca określone warunki,
może uzyskać na wymianę tzw. kopciucha, instalację pompy ciepła, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, mikroinstalację fotowoltaiczną. Dodatkowo można otrzymać zwrot kosztów
audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyzy,
jeżeli jest niezbędna do przeprowadzenia termomodernizacji.
- Bardzo cieszy mnie świadomość mieszkańców gminy Masłów związana z ochroną środowiska, w którym żyjemy. Właśnie
przez takie działania, jakie oferuje program „Czyste Powietrze” możemy realnie zmieniać nasze najbliższe otoczenie – mówi wójt Tomasz Lato. - Pierwsze miejsce w powiecie kieleckim świadczy również o sprawnej realizacji programu przez pracowników Urzędu

W gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszkańcy
mogą uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku o dotację
oraz pomoc w sporządzeniu wniosków o płatność.

Gminy w Masłowie, gdzie codziennie trafiają wnioski o dofinansowanie – dodaje.
Punkt konsultacyjno-informacyjny działa w Urzędzie Gminy
Masłów w poniedziałek (godz. 9:00 – 15:00), wtorek – środa (8:20
– 14:20), w pozostałych dniach wszyscy chętni mogą uzyskać informacje bezpośrednio u sekretarza gminy Zbigniewa Zagdańskiego. W punkcie zainteresowani mogą uzyskać pełną informację
o Programie Czyste Powietrze, 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. Pracownicy urzędu mogą 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.
Zainteresowane osoby mogą w nim uzyskać zarówno informacje o zasadach i warunkach skorzystania z pomocy finansowej
na wymianę nieefektywnego źródła ciepła, jak również termomodernizację użytkowanych budynków mieszkalnych oraz wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Wójt Gminy Masłów zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030
Weź udział w konsultacjach, wypełnij i podpisz formularz konsultacyjny dostępny w Urzędzie Gminy Masłów pok. 25, lub w BIP
Masłów w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej gminy w zakładce ogłoszenia.
Uwagi do dokumentu zgłoś za pośrednictwem podpisanego formularza, w terminie do 05.04.2022 r.
Wypełniony i podpisany formularz prześlij:
• pocztą na adres: Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,
• e-mail na adres: gmina@maslow.pl, w tytule maila wpisz „Konsultacje społeczne – SRGM 2022-2030 (za ważne uznaje się
przekazanie w postaci skanu podpisanego formularza, decyduje data wpływu do Urzędu),
• poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Masłów e-PUAP /jnsh0u159i/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu).
W ramach konsultacji społecznych odbędzie się:
• spotkanie konsultacyjne w dn. 14 marca 2022 r. o godz. 16.00 w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów,
• debata publiczna w dn. 21 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów.
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Tablica przypominająca ks. Józefa Żółtaka odsłonięta
Dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci ks. kanonika
Józefa Żółtaka odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą kapłanowi. Została ona umieszczona na murze
kościoła pw. NMP Królowej Świata w Brzezinkach,
którego był budowniczym.
Upamiętnienie postaci ks. kanonika Józefa Żółtaka to inicjatywa parafian wspieranych przez sołtysów: Stanisława Białowąsa z Barczy, Mirosława Piwko z Brzezinek, Romana Kołomańskiego z Ciekot, Marzenę Ksel z Klonowa, Katarzynę
Kaczor z Mąchocic-Scholasterii oraz ks. proboszcza Zbigniewa
Kądzielę i wójta Tomasza Lato.
- Wszystko zaczęło się od zebrania na plebani latem ubiegłego roku. Spotkaliśmy się, by porozmawiać i ustalić konkretne
cele działania – mówi ks. Zbigniew Kądziela. – Od początku naszym celem była organizacja uroczystości dokładnie 22 stycznia
w pierwszą rocznicę śmierci ks. kanonika i bardzo się cieszę z tego,
że udało nam się to zrobić – dodaje.
– Wspólnie postanowiliśmy, że najlepszą formą uczczenia
księdza kanonika będzie tablica pamiątkowa, która zostanie wmurowana w ścianę kościoła, tak by kolejne pokolenia mogły wiedzieć, dzięki komu został on wybudowany – wspomina Mirosław
Piwko, sołtys Brzezinek. Jak przyznaje, po ustalaniach została ogłoszona zbiórka pieniędzy na wykonanie i zaprojektowanie tablicy,
a za jej koordynowanie w poszczególnych sołectwach odpowiedzialni byli sołtysi. – Akcja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i zrozumieniem wśród mieszkańców, co potwierdziło, jak
ważną osobą był dla nas ks. Żółtak – dodaje sołtys Piwko.
- Warto podkreślić to, że wmurowanie tablicy to inicjatywa
oddolna pokazująca społeczną aktywność naszych mieszkańców.
Godna zauważania i docenienia jest umiejętność zorganizowania
zarówno zbiórki jak i kolejnych etapów związanych z wyborem
projektu, czy odlaniem tablicy – mówi wójt Tomasz Lato.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył
biskup Marian Florczyk, a koncelebrowali ks. Zbigniew Kądziela,
ks. dziekan Dariusz Sieradzy, ks. Lucjan Skolik, ks. Piotr Motyka,
ks. Marek Blady. W trakcie nabożeństwa odsłonięto i poświęcono tablicę. Powagę momentu podkreślał Chór Masłowianie, który
zaśpiewał „Gaude Mater”i zadbał również o oprawę całej liturgii.
W swojej homilii biskup Marian Florczyk wspominał ks. kanonika
Żółtaka, ale mówił również o roli kapłana i jego posługi.
We mszy świętej udział wzięli przedstawiciele OSP Brzezinki i Ciekoty oraz zespołów ludowych działających w gminie Masłów, nie tylko na terenie parafii. W strojach ludowych obecni byli
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty, Zespołu Pieśni i Tańca
Żeromszczyzna, Brzezinianki, Barczanki, Dąbrowianki, Żeromszczanki.   

W uroczystościach wziął udział Chór Masłowianie.

Biskup Marian Florczyk poświęcił pamiątkową tablicę.

Inicjatorzy powstania tablicy
z wójtem Tomaszem Lato i ks. Zbigniewem Kądzielą.

Wśród gości byli: wójt Tomasz Lato, dyrektorzy szkół z terenu
parafii Joanna Broniek i Zbigniew Długosz, radny Wojciech Haba,
sołtysi inicjatorzy powstania tablicy pamiątkowej oraz siostrzeniec
ks. kanonika Andrzej Mrówka z żoną Marzeną.
Co ważne wiele osób w swoich rozmowach wspominało
księdza Żółtaka jako osobę otwartą na drugiego człowieka i bardzo
dobrego gospodarza.
- To bardzo ważne wydarzenie dla społeczności parafialnej
i mieszkańców gminy Masłów. Wspominamy społecznika, jakim
był kapłan, który w parafii w Brzezinkach posługiwał 47 lat i doprowadził do budowy murowanego kościoła, kaplicy cmentarnej
i plebanii. Jego zasługi dla rozwoju miejscowej parafii są ogromne.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę cenną inicjatywę – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
Tablicę z wkomponowanym popiersiem ks. kan. Józefa Żółtaka zaprojektował Michał Pronobis, ceniony w środowisku artysta
rzeźbiarz, autor pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie. Jej odlewem zajęła się firma Art. Odlewnictwo Jacka Guzery z Dąbrowy.
Tablica została umieszczona tuż przy głównym wejściu do kościoła.
Umieszczono na niej dedykację od parafian „Społecznikowi,
oddanemu Bogu i ludziom budowniczemu kościoła, kaplicy
cmentarnej i plebanii”. Przypomnijmy, że ks. kan. Józef Żółtak
był proboszczem parafii w Brzezinkach w latach 1971 – 2007 r.,
następnie aż do 2018 r. wspierał proboszcza oraz wiernych, jako
rezydent. Zmarł 22 stycznia 2021 r. w Busku – Zdroju, tam też
został pochowany.
WP
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Na dobre i złe od wielu lat!
Złote i Diamentowe Gody naszych par
Jak co roku małżonkowie, którzy pół wieku
temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską świętowali Złote Gody. Uroczystość była również okazją do uczczenia
jubileuszu 60- lecia pożycia małżeńskiego.
Podczas wydarzenia wójt Tomasz Lato w imieniu Prezydenta RP wręczył przybyłym parom
medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Obchody odbyły się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie, gdzie wójt powitał przybyłych jubilatów oraz towarzyszących im
członków rodzin i poprosił ks. proboszcza Piotra
Motykę o modlitwę w intencji świętujących par.
Kapłan w słowach homilii dziękował małżonkom za ich świadectwo wiary, że pomimo wielu
trudności trwają razem, a przede wszystkim za
dotrzymanie słów przysięgi złożonej przed 50-ciu czy 60-ciu laty.
Dziękował również Bogu za
otaczających ich najbliższych:
rodziców, dzieci i wnuki, którzy
na co dzień wspierali jubilatów.
Najbardziej wzruszającą chwilą uroczystości było odnowienie złożonych przed laty
przyrzeczeń. Jubilaci zwróceni ku sobie, trzymając się
za prawe dłonie powtarzali za kapłanem słowa przysięgi małżeńskiej.

Medalami dekorował wójt Tomasz Lato,
a gratulacje składali: Joanna Radek, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Masłowie,
wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk
oraz ks. proboszcz Piotr Motyka.

W oficjalnej części uroczystości, którą poprowadziła Joanna Radek, kierownik Urzędu Stanu
Warto wiedzieć…
Cywilnego w Masłowie, wójt Tomasz Lato,
W 2021 roku w gminie
w towarzystwie wicewójt Moniki DolezińMasłów uhonorowanych
skiej-Włodarczyk, wręczył parom medazostało 15 par obchodzących
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Złote Gody, czyli 50-rocznicę ślubu
i 7 świętujących Diamentowe Gody,
Wcześniej jednak wyraził swój szacunek
czyli 60-rocznicę. Oprócz medali
i podziw dla nich, że mimo wzlotów
małżonkowie otrzymali upominki
i upadków są razem, wspierając się wzai listy gratulacyjne od biskupa kiejemnie i przezwyciężając trudy dnia coleckiego Jana Piotrowskiego, któdziennego.
re przekazał ks. proboszcz
- Gratuluję wszystkim jubilatom i życzę koPiotr Motyka.
lejnych wielu lat wspólnego, pięknego życia
w zdrowiu i nieustającej miłości, w otoczeniu
najbliższych ludzi. Niech wasza miłość i wytrwanie
będzie przykładem dla młodego pokolenia – mówił wójt Tomasz
Lato.
Obchody ze względów bezpieczeństwa, w czasie trwającej
pandemii, miały inny charakter niż w latach ubiegłych.
AK
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Moje marzenia spełniły się w półtora roku
Antonina Goworek ma 14 lat, mieszka w Woli Kopcowej, uczy się w Szkole
Podstawowej nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach. Właśnie zadebiutowała na scenie warszawskiego Teatru Studio Buffo w kultowym musicalu
„Metro”, gdzie gra rolę Giganciary. Jej rodzicami są cenieni świętokrzyscy
artyści, muzycy Katarzyna i Piotr Goworkowie. Wspólnie prowadzą Studio Piosenki Metro Kielce i Bieliny. W wakacje w Centrum Edukacji i Kultury „Szklanym Domu” odbywały się musicalowe warsztaty pod ich kierunkiem. Od niedawna Piotr jest instruktorem Grupy Artystycznej Golica.
Z Tosią rozmawiamy o marzeniach, pracy, rodzicach, ale też ulubionych
miejscach w gminie Masłów.

Antonina Goworek w kultowym musicalu
„Metro” śpiewa rolę Giganciary.

Kurier Masłowski: Jak szybko mogą
spełniać się marzenia?
Antonina Goworek: Tak szybko, jak
przestanie się je nazywać marzeniami,
a zacznie celami. Są ludzie, którzy marzą
całe życie i nic z tego nie wynika, bo tylko
czekają, aż coś się samo wydarzy. Osiąganie celu wiąże się z realnym działaniem,
wyjściem ze strefy komfortu. W moim przypadku marzenia spełniły się w półtora roku,
czyli bardzo szybko. Ale był to dla mnie
okres bardzo intensywnej pracy, wymagającej cierpliwości, bo czasem ćwiczenie
polega na powtarzaniu jakiejś frazy nawet
kilkadziesiąt razy.
Skąd zainteresowanie musicalem,
akurat tak złożoną formą artystyczną?
Samo śpiewanie to za mało?
Tak naprawdę wszystko zaczęło się
od zainteresowania aktorstwem. Z kuzynami bawiliśmy się w kręcenie filmów
i teledysków. Śpiewać lubiłam, ale tylko
w domu, dla siebie. Nigdy nie marzyłam
o karierze wokalistki. Zaczęłam się otwierać dopiero kilka lat temu podczas zajęć w
Akademii Arte Żory Korolyowa. Kiedy moi
rodzice zaczęli prowadzić Studio Piosenki
Metro, miałam okazję zobaczyć kilka musicali i poznać pracę teatru muzycznego
od środka. Bardzo spodobało mi się to, że
można się wyrażać na tak wiele sposobów
na raz, poprzez aktorstwo, muzykę i taniec.
Pochodzisz z muzykalnej rodziny.
Pamiętasz, kiedy zaczęłaś na poważnie
myśleć o śpiewaniu jako czymś więcej niż
tylko kształceniem swojego głosu?
Rzeczywiście muzyka towarzyszyła
mi od zawsze. Miałam szczęście wychowywać się na muzyce bardzo wartościowej.
Nigdy nie słuchałam tego, co akurat jest
modne, ale śpiewałam tylko dla rozrywki
i nie zastanawiałam się, czy robię to do-

Debiut na scenie Teatru Studio Buffo w Warszawie.

brze, czy nie. Nie myślałam o kształceniu
głosu. Poważnie wzięłam się do pracy, kiedy dostałam szansę na konsultacje z panem
Januszem Stokłosą w studio nagrań Teatru
Buffo. Uświadomiłam sobie wtedy, że śpiewanie jest bardzo przyjemne, ale wymaga
też bardzo wielu wyrzeczeń i dyscypliny.
Jak w sporcie. Na szczęście mogę powiedzieć, że taka praca jest dla mnie czymś naturalnym, bo od małego dziecka obserwowałam rodziców angażujących się w różne
muzyczne projekty.
Skoro już o muzycznych projektach
mowa, masz artystów, których szczególnie
cenisz?
Jest wielu wokalistów, których podziwiam: Zbigniew Wodecki, Steve Wonder,
Whitney Houston, Cynthia Erivo. Inspiruję
się ich muzyką, głosem ale ich nie naśladuję. Idę własną drogą.
I właśnie ta własna droga zaprowadziła Cię do Teatru Studio Buffo. Jak zaczęła
się twoja przygoda z angażem do „Metra”?
Pierwszy raz stanęłam na scenie Teatru podczas konkursu „Mikrofon dla Ciebie” w czerwcu ubiegłego roku. Był to mój
drugi występ solowy przed żywą publicznością. Stresowałam się dodatkowo tym,
że śpiewam przed Januszem Józefowiczem
i Januszem Stokłosą. Nie byłam zadowolona z siebie i bałam się, że mogę się po-

żegnać z karierą w Teatrze. A tu niespodzianka: zostałam zaproszona na casting.
Przesłuchiwał mnie pan Janusz Józefowicz.
Zapytał mnie, co robię w życiu, a ja po prostu byłam sobą i chyba to mu się spodobało.
Bardzo miło nam się rozmawiało. Zostałam
zaproszona na kolejne etapy castingu. To
był intensywny i ekscytujący czas. Poznałam ludzi, którzy mają takie same zainteresowania jak ja i myślą bardzo podobnie.
Jakie to uczucie stanąć na kultowej
scenie i współpracować z artystami, których do tej pory podziwiałaś z artykułów
w internecie i telewizji.
Szalone. Dzień przed debiutem dowiedziałam się, że dostałam wymarzoną
rolę Giganciary. Stresowałam się, bo przede
mną była tylko jedna próba. Na szczęście w
Teatrze jest wyjątkowo rodzinna i przyjazna
atmosfera. Zespół jest bardzo zgrany, wszyscy sobie pomagają, zwłaszcza debiutantom. Szybko się zintegrowaliśmy i czułam
się, jakbym ich znała tych ludzi od zawsze.
Pierwszy spektakl był niesamowitym, magicznym doświadczeniem. Właściwie ciężko to opisać. Po prostu byłam Giganciarą.
Nie obyło się bez drobnych wpadek, ale
podobno z perspektywy publiczności nie
było ich widać.
Kiedy myślisz o przyszłości, to wyobrażasz sobie siebie na scenie Teatru Buf-
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fo w roli głównej wybranego spektaklu, czy bardziej jako pedagoga kształcącego młodych wokalistów?
Od czasu do czasu mama pozwala wtrącić mi trzy grosze podczas zajęć Studia Piosenki Metro. Dzielenie się doświadczeniem jest
bardzo przyjemne, ale nie widzę siebie jako pedagoga. Oczywiście
mam nadzieję, że zagram w innych musicalach, np. w spektaklu
„Romeo i Julia”. Myślę o wyjeździe za granicę. Skoro marzenia tak
szybko się spełniają, to może kiedyś zaśpiewam na Brodwayu? Interesuję się też psychologią. Te branże nie wykluczają się nawzajem.
Przecież emocje to bardzo ważna część życia artysty.
Zanim Brodway to jeszcze czas na Warszawę. Jest coś czym
Cię zaskoczyła?
Warszawę znam od dziecka, bo mamy tam bliskich przyjaciół
i rodzinę, ale moim ostatnim odkryciem jest Żoliborz. Uwielbiam
tam spacerować, jeść obiad w barze mlecznym „Sady”, błądzić
wąskimi uliczkami i przyglądać się budynkom, mieszkańcom. Czasem można przypadkiem trafić na rockowy koncert w barze nad
Wisłą. Jest tam bardzo specyficzna, niewielkomiejska atmosfera.
Polecam.
W jakim miejscu najlepiej regenerujesz swoje siły? Może to
jedno z miejsc mocy w gminie Masłów?
Jestem w takim wieku, że nie muszę regenerować sił. Raczej
szukam nowych doznań. A czasem potrzebuję po prostu zamknąć
się w swoim pokoju, ale muszę przyznać, że mam wielkie szczęście mieszkać w tak pięknym i spokojnym miejscu. Moja rodzina
prowadzi bardzo intensywne życie, ale kiedy tylko mamy wolny
dzień, lubimy spacerować i zwiedzać okolicę lub po prostu wsiadamy w samochód, jedziemy przed siebie i rozmawiamy. Mamy
oczywiście swoje ulubione trasy, np. na Diabelski Kamień, albo
malowniczą trasę do przejażdżek przez Masłów, Ciekoty i Mąchocice. Choć mieszkamy tu już sześć lat, cały czas odkrywamy nowe
miejsca.
Wojciech Purtak

Antonina z Januszem Józefowiczem, twórcą „Metra”.

Trwa nabór zgłoszeń
do VII edycji Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Do końca kwietnia można zgłaszać przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy do Nagrody Gospodarczej
Gminy Masłów, przyznawanej właścicielom firm mającym trwały wkład w rozwój społeczny i gospodarczy gminy
Masłów.
To już siódmy raz kiedy samorząd Masłowa uhonoruje najlepszych przedsiębiorców działających na terenie gminy. Wręczenie
Nagrody Gospodarczej i wyróżnień odbywa się podczas corocznie
organizowanej Gali Przedsiębiorczości.
Nagroda Gospodarcza jest okazją do nagrodzenia i wyróżnienia przedsiębiorców z gminy Masłów. Jej celem jest propagowanie
przedsiębiorczości przez pokazywanie przykładów wzorcowej polityki i praktyk gospodarczych, zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców, promowanie najlepszych firm, a także
zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.
Kandydaci do Nagrody powinni cieszyć się uznaniem klientów, stosować technologie produkcji oraz metody zarządzania,
marketingu zapewniające sukces rynkowy, mieć dobrą sytuację
finansową, inwestować w rozwój firmy, zapewniać dobre warunki
pracy i płacy pracownikom, współpracować ze społecznością lokalną i prowadzić działalność w okresie minimum ostatnich 3 lat
w gminie Masłów.
Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć pocztą lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Masłów do końca kwietnia.
Wszystkie niezbędne informacje, regulamin i formularze można
znaleźć na stronie internetowej Gminy Masłów lub odebrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy. Wszystkie pytania związane

Tak wygląda nowa sala restauracyjna w Pizzerii Małomiasteczkowa,
która zdobyła Nagrodę Gospodarczą Gminy Masłów 2021.

z konkursem należy kierować, pod numer telefonu Urzędu Gminy
Masłów 41 311 00 73.
Przypomnijmy, że ubiegłoroczna Nagroda Gospodarcza
Gminy Masłów została przyznana Pizzerii Małomiasteczkowa
z Masłowa Pierwszego. Jej właściciel Rafał Iwan, stawia na rozwój
swojego biznesu i kilka tygodni temu otworzył salę restauracyjną.
Co ważne o nagrodzie przyznanej przez kapitułę mogą dowiedzieć
się wszyscy klienci dzięki informacjom umieszczonym w menu
i statuetce, która zajmuje w lokalu honorowe miejsce.
RED
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Atrakcje w świetlicach
Ferie zimowe w świetlicach w Barczy, Ciekotach, Dąbrowie, Dolinie Marczakowej i Wiśniówce upłynęły pod znakiem zabawy, ale również edukacji.
W programie znalazły się zarówno zajęcia warsztatowe, jak
i kulinarne oraz lubiane przez wszystkich wycieczki. Komplet
uczestników wziął udział w wyjeździe „Śladem Przyrodniczych
Osobliwości Świętokrzyskich”. Wszyscy zwiedzili Jaskinię Raj oraz
Centrum Geoedukacji w Kielcach, gdzie z zaciekawieniem uczest-

niczyli w warsztatach dotyczących owoców świata. Dzieciaki
znakomicie bawiły się również w czasie wycieczki do Kina Helios
w Kielcach, gdzie obejrzały premierowo film „Sing 2”. Wśród zajęć
znalazły się również warsztaty balonowe z budowy modeli balonów na ogrzane powietrze, które odbywały się w GOK-u w Masłowie.
WP

Wycieczka do Jaskini Raj przyniosła dzieciom wiele wrażeń.

Wśród propozycji znalazły się m.in. zaskakujące doświadczenia.

Pierwsi w województwie
łączą oddziały integracyjne z dwujęzycznymi!
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych, jako pierwsza w województwie świętokrzyskim łączy oddziały integracyjne (z nauczycielem wspomagającym na każdej lekcji) z oddziałami dwujęzycznymi (z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego oraz uczenia matematyki i plastyki z językiem
angielskim).
Już od września 2022 roku szkoła w Mąchocicach Kapitulnych rusza z projektem dwujęzyczności. To posługiwanie się
dwoma lub więcej językami w codziennym życiu, z zaznaczeniem, że stopień ich zaawansowania nie musi być jednakowy.

Nad wprowadzeniem innowacji czuwał zespół w składzie
(od lewej): Sylwia Wawszczak-Domagała, Honorata Zych,
dyrektor Aneta Januchta, Ewelina Sokołowska.

Nad wprowadzeniem innowacji czuwał zespół z dyrektor Anetą
Januchtą, w składzie: Sylwia Wawszczak-Domagała, Honorata
Zych, Ewelina Sokołowska.
Na uczniów w klasie VII czekać będzie oddział dwujęzyczny
(język angielski w wymiarze 6 godz. tygodniowo), część treści programowych matematyki i plastyki, dostosowana do potrzeb uczniów,
prowadzona będzie w języku angielskim. Co ważne nauka języka
angielskiego już od przedszkola do klasy VI będzie prowadzona innowacyjną metodą warsztatową CLIL.
- Dwujęzycznością zainteresowaliśmy się od momentu nadania imienia szkole Marii Skłodowskiej-Curie. Nasza Patronka była
poliglotką o ogromnej inteligencji. Postanowiliśmy wyznaczyć cele
placówki w kierunku nauczania języków obcych, które usprawnia
procesy poznawcze i pamięć. Poprawia wyniki nauczania dzięki
dwóm kanałom dopływu wiedzy – mówi Aneta Januchta, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach
Kapitulnych. Kolejne działania podejmowane przez kadrę były tak
zaplanowane, by sukcesywnie dojść do zamierzonego efektu.
- W 2018 roku napisaliśmy projekt Erasmus + i pozyskaliśmy
środki zewnętrzne, które pozwoliły nam doskonalić się w zakresie
nauczania języków obcych oraz prowadzenia zajęć metodą CLIL,
która w Polsce jest jeszcze mało znana. Podczas job shadowing
w szkołach hiszpańskich nasi nauczyciele poznawali specyfikę tej
metody i w tym czasie językowcy również kończyli studia, by móc
nauczać innych przedmiotów. Kolejny grant pozyskany w 2020 r.
z Ersamusa + również dotyczył tej tematyki – dodaje dyrektor Januch-
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ta. Jak zaznacza wsparciem dla szkoły jest pomoc Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które prowadzi krajowe doskonalenie z dwujęzyczności prowadząc przez meandry zawiłości
związanej z przygotowaniem placówki do tego typu nauczania.
- Dwujęzyczność w naszej placówce realizujemy od czterech
lat w ramach innowacji „Język angielski z elementami CLIL-u”. Natomiast od tego roku szkolnego, począwszy od klasy 7 w oddziale
dwujęzycznym, rozszerzamy kształcenie języka angielskiego przy
jednoczesnym stwarzaniu warunków nauczania dostosowanych
do bieżących potrzeb uczniów ze SPE – mówi dyrektor Aneta
Januchta.
Z innowacji wprowadzonej w oświacie gminy Masłów cieszy
się wójt Tomasz Lato. – Szkoła w Mąchocicach Kapitulnych jest
pierwszą szkołą podstawową w województwie świętokrzyskim, która łączy oddziały integracyjne (z nauczycielem wspomagającym na

każdej lekcji) z oddziałami dwujęzycznymi (z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego oraz uczenia matematyki i plastyki z językiem angielskim). To wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu
uczniów i rodziców będące dążeniem do ciągłego doskonalenia naszej oświaty zapewniającej optymalny rozwój i start w życiu młodego
człowieka – mówi wójt. – Gratuluję całemu zespołowi, który pracował nad projektem i będzie czuwał nad jego realizacją – dodaje.
Warto pamiętać, że wprowadzenie dwujęzyczności u dzieci wymaga monitoringu postępów oraz metodyki, która poprzez
różne narzędzia motywuje do osiągania celów. Nie wystarczy godzina zajęć dydaktycznych dziennie, wypełnienie kart pracy i znajomość słówek w obcym języku. Ten proces jest niezwykle wymagający, jeśli chodzi o metody pracy i reagowanie na potrzeby
rozwojowe, ale przynosi wymierne efekty i satysfakcję.
WP

Dąbrowianki i Golica
wśród najlepszych zespołów w województwie
Zespoły z gminy Masłów: Dąbrowianki i Grupa Artystyczna Golica znalazły się w czołówce najlepszych zespołów
województwa w czasie finału XXVIII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek.
Zespoły z gminy Masłów
Szczególne znaczenie ma
działające w Centrum Edukacji
nagroda dla Grupy Artystycznej
i Kultury „Szklany Dom” mogą
Golica. – Od grudnia mamy nodo bardzo udanych zaliczyć
wego dyrygenta, z którym praudział w Świętokrzyskim Koncowaliśmy nad konkursowym
kursie Kolęd i Pastorałek. W wielrepertuarem bazując na naszym
kim finale na scenie Domu Kuldoświadczeniu i wprowadzatury we Włoszczowie wystąpiły
jąc nowe elementy jak śpiew
Dąbrowianki oraz Grupa Artyz akompaniamentem i partie
styczna Golica. W konkursie
solowe. Cieszymy się, że nasz
rywalizowało 14 zespołów i 6
repertuar spotkał się z uznasolistów wyłonionych podczas
niem jurorów zarówno w Skarrejonowych eliminacji w Skarżysku-Kamiennej i podczas
żysku-Kamiennej i Jędrzejowie.
finału we Włoszczowie – mówi
W Skarżysku o wejście do finału
wokalistka Małgorzata Maj.
Dąbrowianki i Grupa Artystyczna Golica z wójtem Tomaszem Lato.
walczyli również: Nowe MasłoGrupa Artystyczna Golica dziawianki, Kopcowianki, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty.
ła w składzie: Andrzej Gołąbek, Teresa Gołąbek, Joanna IwańWszystkie występy oceniała Rada Artystyczna w składzie: Ma- ska, Gabriel Maj, Małgorzata Maj, Elżbieta Mikołajczyk, Agata
rzena Ślusarska, wokalistka jazzowa, Michał Stachurski, muzyk Rabiej-Bracha, Jan Sobecki, Marek Stępień, gościnnie: Karolina
z WDK w Kielcach, dr Marek Kawiorski, muzykolog z Katedry Michta. Instruktorem zespołu jest Piotr Goworek.
Muzyki UJK, ks. Paweł Smolarczyk z parafii Wniebowzięcia
Z sukcesów artystów cieszy się wójt Tomasz Lato, który towarzyNMP we Włoszczowie. Wyniki konkursu, w którym zabrzmiały szył zespołom w czasie finału konkursu we Włoszczowie. – Gratuluję
kolędy i pastorałki okazały się szczęśliwe dla artystów z gminy naszym artystom i ich instruktorom nagród i wspaniałych występów.
Masłów. Dąbrowianki zajęły drugie miejsce w kategorii zespołów Jurorzy docenili ich ogromną pracę i repertuar, nad którymi długo praludowych, a Grupa Artystyczna Golica również drugie w kategorii cowali podczas prób. Cieszy mnie fakt, że gmina Masłów reprezentuje
chórów.
wysoki poziom artystyczny i jest widoczna na arenie wojewódzkiej.
- To już kolejna nagroda dla naszego zespołu w czasie tego se- Warto pamiętać o tym, że Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek ma
zonu kolędowego. Niedawno zajęłyśmy drugie miejsce w cza- swoją długą tradycję, ale też prestiż – mówi wójt Tomasz Lato.
sie III Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – mówi Aniela
To nie jedyne kolędowe sukcesy zespołów ze „Szklanego Domu”.
Cedro, przewodnicząca KGW Dąbrowianki. – Jurorzy doceniają Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty otrzymał wyróżnienie w Świętokrzyskim
naszą pracę i nowy repertuar. Dużo ćwiczymy na próbach z na- Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W II Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Paszym instruktorem. Wyróżniamy się również naszą młodą śpie- storałek w Łopusznie w kategorii: zespoły - dorośli drugie miejsce zajęwającą skrzypaczką Michaliną Cedro, która wnosi na scenę ły Dąbrowianki, a wyróżnienie otrzymała grupa Andrzej i Przyjaciele,
młodość, urok i talent – dodaje pani Aniela. Zespół Dąbrowianki która uplasowała się na trzecim miejscu w Gminnym Przeglądzie Kolęd
działa w składzie: Danuta Bandrowska, Dorota Biskupska, Maria i Pastorałek w Bęczkowie. Przypomnijmy, że wszystkie zespoły dziaBłońska, Wiesława Błońska, Aniela Cedro, Joanna Gancza- łające w „Szklanym Domu” wystąpiły w koncercie „Gmina Masłów
rek, Marta Gawrońska, Renata Jończyk, Cecylia Kukiałka, Maria kolęduje”, który został nagrany w kościele w Domaszowicach. Można
Kumór, Teresa Maciejewska, akompaniament: Michalina Cedro. go oglądać na kanale You Tube „Szklanego Domu”.
Instruktorem zespołu jest Grzegorz Michta.
WP
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Rowery i nowoczesne słuchawki
w nagrodę za udział w ekologicznym konkursie
W sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich” organizowanego w ramach „Programu
edukacji ekologicznej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2021 rok”.
W spotkaniu uczestniczyli wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika Dolezńska- Włodarczyk, dyrektorzy szkół: Joanna Broniek, Janina Dyamentowska, Aneta Januchta, Zbigniew Długosz i Marcin
Gawron, uczniowie masłowskich szkół wyróżnieni w konkursie,
którym towarzyszyli rodzice i nauczyciele oraz komisja konkursowa, oceniająca prace w składzie: Irena Kundera, kierownik CUW
Masłów, Agnieszka Borycka, kierownik
referatu PiRG, Aneta Krawczyk, praLAUREACI KONKURSU
cownik CUW Masłów, Martyna Łakokategoria klas 0-IV:
Laureaci konkursu mogą być z siebie dumni!
miec i Anna Karyś, pracownice referatu
1. Zofia Sokołowska - SP Mąchocice Kapitulne
PiRG.
2. Maja Cedro - SP Wola Kopcowa  
W tym roku do eliminacji gminnych
smog” i mogli obejrzeć pozostałe prace pla3. Magdalena Bracha - SP Brzezinki
wpłynęły 34 prace plastyczne, które zostyczne zgłoszone do eliminacji gminnych.  
kategoria klas V-VIII:
stały wyselekcjonowane na etapie szkolPamiątkowe dyplomy oraz nagrody
1. Krzysztof Bracha - SP Masłów
nym. W konkursie udział wzięli uczniorzeczowe, w imieniu organizatora konkursu
2. Zuzanna Bartosik - SP Masłów
wie ze wszystkich szkół z terenu naszej
wręczył laureatom wójt Tomasz Lato, który
3. Jan Jaros - SP Brzezinki.
gminy. Regulamin konkursu przewidywał
wraz z Ireną Kunderą, pogratulował zwydwie grupy wiekowe. W pierwszej grupie
cięzcom wspaniałych prac i złożył podziękowania na ręce dyrektoklas 0-IV przewodnim hasłem był temat „Cztery pory roku z OZE”, rów szkół dla wszystkich uczestników tegorocznego konkursu. Dya w drugiej grupie klas V-VIII przedmiotem konkursu było wyko- rektorzy otrzymali także dyplomy za zaangażowanie i promowanie
nanie pracy plastycznej w temacie „Walka ze smogiem”. Zgodnie wśród uczniów proekologicznej postawy.
z regulaminem konkursu komisja oceniła prace mając na uwadze:
Wyróżnieni w konkursach otrzymali rowery, słuchawki bezzgodność z tematem, pomysłowość, estetykę, samodzielność wy- przewodowe bluetooth i smartwatche. Nagrody zostały sfinansokonanych prac. W konkursie nie mogli brać udziału laureaci z po- wane ze środków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, do którego
przednich edycji konkursu.
należy gmina Masłów.
Hasłem przewodnim spotkania była walka ze smogiem w GóSpotkanie było okazją do omówienia tematów związanych
rach Świętokrzyskich i pobudzenie aktywnej postawy uczniów w te- z ochroną powietrza i środowiska oraz działań gminy podejmowamacie ekologii, a w szczególności ochrony powietrza. W trakcie nych w tym zakresie.
spotkania uczestnicy wspólnie obejrzeli film edukacyjny „Co to jest
RED

Owacje na walentynkowym koncercie
Mistrzowskie interpretacje, ogromne i długie owacje
dla wirtuoza akordeonu Krzysztofa Korbana oraz niezapomniana atmosfera tak było w Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, gdzie odbył się
koncert „Miłość...Najpiękniejsze klasyczne melodie
na walentynki”.

Pamiątkowe zdjęcie artystów i organizatorów.

W gminie Masłów świętowanie walentynek zorganizowano
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Koncert
cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności, która zarezerwowała wszystkie dostępne miejsca na widowni.
Przed kompletem widzów wystąpili: Emilia Kopeć (skrzypce),
Michał Kopeć (fortepian), Krzysztof Korban (akordeon), cenieni
świętokrzyscy muzycy, absolwenci i laureaci prestiżowych uczelni
muzycznych, twórcy wielu projektów artystycznych. Artyści
zaprezentowali się w kilku odsłonach zarówno w trio, duetach jak
i solo. Za kierownictwo artystyczne odpowiadał Michał Kopeć.
Gościem specjalnym koncertu był Chór Masłowianie, który
z towarzyszeniem muzyków zaśpiewał piosenki skomponowane
przez legendarnego Władysława Szpilmana. W programie koncertu
znalazły się zarówno klasyki muzyki poważnej jak i z pogranicza
muzyki popularnej i filmowej, w tym mistrzowsko zagrany przez
Emilię Kopeć temat filmu „Titanic”.
Owacjami na stojąco dziękowano za solowy koncert Krzysztofowi Korbanowi, który porywająco zagrał tanga, a każdy jego
utwór nagradzany był głośnymi brawami. Wirtuoz akordeonu zabrał publiczność w muzyczną podróż po najpiękniejszych tangach.

Kurier Masłowski
Szczególnie ciekockiej publiczności podobały się kompozycje
Astora Piazzoli. Nic więc dziwnego, że artysta wystąpił ponownie
bisując.
Jak przystało na walentynki. Nie zabrakło niespodzianki dla
publiczności. Gospodarze wieczoru: wójt Tomasz Lato i dyrektor
Wojciech Purtak przeprowadzili losowanie wśród publiczności. Do
szczęśliwca powędrowało zaproszenie na walentynkową kolację dla
dwojga w nowo otwartej restauracji Małomiasteczkowa w Masłowie.
Przypomnijmy, że Michał Kopeć i Krzysztof Korban to instruktorzy zespołów działających w „Szklanym Domu”. Michał pracuje
z Brzeziniankami, Lubrzanką, Chórem Masłowianie, a Krzysztof
z Zespołem Pieśni i Tańca Ciekoty. Na widowni nie zabrakło więc
członków grup, a Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty przygotował dla
artystów niespodzianki, własnoręcznie zrobione piernikowe, walentynkowe serca.
WP
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Dla publiczności zagrali: Emilia Kopeć, Michał Kopeć, Krzysztof Korban.

Janusz Domagała z brązową odznaką
„Za Zasługi dla Sportu” od Ministra Sportu i Turystyki
Na wniosek Tomasz Lato, wójta gminy Masłów trener Janusz Domagała otrzymał brązową odznakę „Za Zasługi dla
Sportu” przyznaną przez Kamila Bortniczuka, ministra sportu i turystyki.
Bardzo dobra wiadomość dotarła do gminy Masłów z Warsza– Starty „Skalnika” na arenach ogólnopolskich, ale też mięwy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Janusz Domagała, trener Klubu dzynarodowych są doskonałą formą promocji sportowej pasji
Sportowego „Skalnik” Wiśniówka znalazł się w zacnym gronie spor- mieszkańców – dodaje. Jak przyznaje wójt, Janusz Domagała to
towców z całego kraju nagrodzonym prestiżowym ministerialnym nie tylko znakomity trener, ale również wychowawca młodzieodznaczeniem – brązową odznaką
ży dający motywację i drogowskazy do
„Za Zasługi dla Sportu”.
osiągania sukcesów. W Wiśniówce zna- To największe i najważniejny jest również jako społecznik, inicjasze wyróżnienie, jakie mogłem
tor m.in. akcji sprzątania sołectwa i jego
otrzymać. Szczególnie cieszy mnie
okolic. W sportowym środowisku przed
to, że moją pracę doceniło Miniwybuchem pandemii dużym zainteresosterstwo Sportu i Turystyki dostrzewaniem cieszyło się organizowane przez
gając sukcesy zawodników naszego
Janusza Domagałę przy wsparciu Gminy
klubu - mówi trener Janusz DomaMasłów wydarzenie Run Boxing podgała. - Nasze działania rozsławiają
czas, którego uczestnicy rywalizowali
gminę Masłów w każdym miejscu,
w ekstremalnych konkurencjach: biegach
w którym jesteśmy. Serdecznie dzięz przeszkodami, rowerach górskich oraz
kuję wójtowi za wsparcie i złożenie
motocrossie.
wniosku, który przyniósł to wyróżTreningi KS „Skalnik” Wiśniówka odnienie – dodaje.
bywają się w sali gimnastycznej Szkoły
Jak przyznaje trener sukces KS
Podstawowej im. Jana Pawła II w Masło„Skalnik Wiśniówka” to zarówno
wie zgodnie z harmonogramem, który
Janusz Domagała znany jest również jako społecznik,
bardzo dobre wyniki osiągane przez
można znaleźć na fanpage klubu w serinicjator m.in. akcji sprzątania sołectwa i jego okolic.
zawodników na ringach podczas zawisie społecznościowym Facebooku. Co
wodów, ale też wzorowe relacje pomiędzy zawodnikami. – U nas istotne do klubu może dołączyć każdy chętny. Początek 2022 roku
nie ma złośliwości. Każdy kto przychodzi na trening wita się z in- był szczęśliwy dla zawodników. Na Międzynarodowym Turnieju
nymi, podaje rękę, rozmawia. Bez znaczenia, czy ma sześć lat, o Puchar Burmistrza Boguchwały wystąpili najmłodsi zawodniczy jest dorosły. Stawiamy też na dobre relacje z innymi klubami cy. W swoich walkach zwyciężyli Karol Majcherczyk i Krzysztof
i integrację. Kilka dni temu zorganizowaliśmy rajd wzdłuż kopalni Pisarczyk, dla którego był to debiut w rynku. Klub dumny jest
w Wiśniówce z zawodnikami Klubu Karate Kyokushin „Chikara” – również z Michała Słowaka, który wygrał swój pojedynek w West
opowiada Janusz Domagała.
Road Concert Hall w Cambridge przez nokaut w 3 rundzie podczas
- Gratuluję panu Januszowi tego prestiżowego, ministerialne- cenionego turnieju bokserskiego Town vs. Gown. Walczą na nim
go odznaczenia, które w środowisku sportowym ma bardzo duże najlepsi bokserzy z miasta, a ich rywalami są studenci University of
znaczenie. Jestem dumny z sukcesów, jakie trener osiąga ze swoimi Cambridge, w którym na co dzień uczy się Michał. Przed zawodzawodnikami wkładając w nie ogrom pracy i serca do kształtowa- nikami KS „Skalnik” Wiśniówka kolejne starty m.in. na Ogólnopolnia osobowości i sportowego ducha wśród młodych zawodników. skiej Olimpiadzie w Ciechocinku.
Warto wspomnieć, że w 2019 roku Janusz Domagała otrzymał NaObecnie ustalana jest data wydarzenia, podczas którego Jagrodę Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. Cieszę się, że nusz Domagała otrzyma brązową odznakę „Za Zasługi dla Sportu”
jako samorząd możemy finansowo wspierać klub inwestując tym przyznaną przez Kamila Bortniczuka, ministra sportu i turystyki.
samym w rozwój mieszkańców gminy Masłów – mówi wójt To- O terminie będziemy informować.
masz Lato.
WP

24

Kurier Masłowski

Zebraliśmy prawie 31 tysięcy złotych
w czasie 30. Finału WOŚP
30 862,80 zł to kwota zebrana przez sztab WOŚP działający w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. W akcję zaangażowanych było wielu mieszkańców gminy Masłów, którzy wspierali ją na wiele sposobów,
a pomysłów i okazji do tego nie brakowało!

- To był najtrudniejszy finał, z jakim
przyszło nam się zmierzyć. Ekstremalna pogoda, śnieżyce, deszcz i niskie temperatury
sprawiły, że na ulicach było mniej osób,
a część akcji z racji bezpieczeństwa przenieśliśmy pod dach. Nasi wolontariusze
wracali do sztabu przemoczeni, ale szczęśliwi, że dotrwali i mogli grać z Orkiestrą
w gminie Masłów – mówi Wojciech Purtak,
szef sztabu WOŚP w Ciekotach, dyrektor
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
W sztabie zarejestrowanych było 20
wolontariuszy, ale liczba zaangażowanych
osób w zbiórkę była większa, bo osoby
niepełnoletnie kwestowały w towarzystwie swoich rodziców. Granie rozpoczęło
spotkanie w Masłowie. W GOK-u z koncertem wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra
z Masłowa, można było zobaczyć pokaz
profesjonalnego przygotowania fryzur i makijażu. Zadbały o to panie z: BeautyHair Paulina Mikołajczyk i SoBeauty Makeup
& Nails Aneta Czekaj. Przed strażnicą druhowie z OSP Masłów prezentowali sprzęt
strażacki, można było zasiąść za sterami
nowego quada. Pokaz gotowania na żywo
słynnej czarciej parzyjapy przygotowały
Czarcie Babki. W Centrum Szkoleniowym
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w Mąchocicach Kapitulnych na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Pierogami częstowało Koło Gospodyń Wiejskich
Lubrzanka, Jolanta Stępnik wykonywała
badania EKG, glikemii i saturacji, edukatorki
„Szklanego Domu” Joanna Kwiecień i Kin-

W „Szklanym Domu” działało 20 wolontariuszy.

ga Kruk zaprosiły na animacje dla dzieci
m.in. robienie papierowego łańcucha serc.
Był też pokaz fryzur i makijażu z: BeautyHair
Paulina Mikołajczyk i SoBeauty Makeup
& Nails Aneta Czekaj. Druhowie z OSP
Mąchocice Kapitulne zaprosili do swojego
garażu, gdzie można było zasiąść za
kierownicą wozu strażackiego.
Finał odbył się w sztabie w „Szklanym
Domu”. Granie rozpoczął koncert w wykonaniu młodych talentów z gminy Masłów,

Po raz pierwszy granie odbyło się w Mąchocicach Kapitulnych.

uczniów Damiana Kozieła (piano): Basia Banasik, Kornelia Kołodziej, Ola
Pniak, Kuba Pniak, Emilia Silwanowicz,
(piano): Adam Banasik. Gwoździem wydarzenia była licytacja, którą poprowadzili: Wojciech Purtak i Marzena Biskupska.
W aukcji w „Szklanym Domu” aktywny
udział wzięli: wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk i Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy. Pod młotek poszły
anioły z prywatnej kolekcji wójta Tomasz
Lato, który pozdrowił uczestników online.
Najwięcej, bo 650 zł zapłacono za
rower podarowany przez Romana Kołomańskiego, sołtysa Ciekot, który był nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Sołtys
Roku 2019”. Zacięty bój toczył się również
o kartę wędkarską Gminnego Klubu Wędkarskiego „Pod Radostową”, a wędkarze
stanowili mocną grupę licytującą. Chętnych nie brakowało również na ekstremalne atrakcje m.in. przejazd pojazdem drift
na torze wyścigowym od Centrum Napraw
Samochodowych Rokar w Dąbrowie, czy
grę w paintball w Paintball Extreme w Masłowie Drugim. Co ważne wszystkie fanty
znalazły swoich nabywców. Z licytacji uzyskano aż 8190 zł.
- Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji
i tym, którzy podarowali fanty. Wsparcie
m.in. przedsiębiorców z gminy Masłów
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Masłów włączył się do orkiestry wielkich serc.

Zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa.

dołożyło się do ogólnego wyniku, który po raz kolejny okazał się
rekordowym – mówi Wojciech Purtak.
W sztabie przeliczano zawartość puszek. Każdy wolontariusz
wraz z osobą ze sztabu dokładnie liczył, ile zebrał. Nad sprawnym
rozliczeniem zbiórki czuwała sztabowa komisja w składzie: szef
sztabu: Wojciech Purtak, Joanna Jaros, Marzena Biskupska, Mateusz Fąfara.
Łącznie do puszek uzbierali: 18 226,32 zł, a w puszce sztabowej
było: 276,48 zł. Piątka wolontariuszy rekordzistów przedstawia
się tak: 3 062,70 zł uzbierał Filip Obara, 2 679,20 zł Przemysław
Obara, 1 975,98 zł Natalia Brożyna, 1768,17 zł Basia Banasik,
1 214,82 zł Jan Jaros. To tylko kwoty z kwesty w terenie, bez eSkarbonek. Rekordzistą okazał się Filip Obra, który w sztabie w Ciekotach gra od samego początku jego działalności. Jak przyznaje
zbiórka w tym roku była inna niż w poprzednich finałach. – Pogoda

zrobiła swoje, ale nasi mieszkańcy okazali się hojni. Jestem bardzo zadowolony ze swojego wyniku – mówi Filip, który kwestował
w Masłowie. Na wszystkich wolontariuszy w sztabie czekała: gorąca herbata, kiełbaska z grilla, pizza z Pizzerii Małomiasteczkowa
oraz grochówka serwowana przez Brzezinianki.
- Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w tegoroczny finał. Wspólnie pokazaliśmy, że możemy działać
w najpiękniejszej orkiestrze świata i pomagać dzieciom rozwiązywać ich zdrowotne problemy okulistyczne. Granie w gminie
Masłów połączyło wiele środowisk społecznych: strażaków, koła
gospodyń wiejskich, dzieci i młodzież, przedsiębiorców, artystów.
Razem możemy więcej – mówi wicewójt Monika DolezińskaWłodarczyk.

Piotr Zegało, przewodniczący Rady Gminy z organizatorami wydarzenia:
Wojciechem Purtakiem, dyrektorem „Szklanego Domu”, szefem
sztabu WOŚP oraz Marzeną Biskupską, czuwającą nad sprawnym
przebiegiem zbiórki i licytacji.

Wielkie liczenie.
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Czarcie Babki częstowały czarcią parzyjapą.

W „Szklanym Domu” zagrali uczniowie Damiana Kozieła.
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Widowiskowe pokazy w Ciekotach i Lesie Wolskim
zakończyły feryjną akcję z druhami OSP
Pokazami na zbiorniku wodnym w Ciekotach oraz w Lesie Wolskim nad zalewem Cedzyna zakończyła się zimowa
akcja feryjna zorganizowana przez druhów z jednostek OSP z terenu gminy Masłów.
W drugim tygodniu ferii wiele atrakcji dla uczniów szkół
podstawowych z gminy Masłów przygotowali strażacy ochotnicy
z OSP Ciekoty, OSP Brzezinki, OSP Masłów, OSP Mąchocice Kapitulne i OSP Wola Kopcowa. Druhowie spotkali się w strażnicach
z dzieciakami, żeby opowiedzieć o swojej pracy, ale również przekazać niezbędną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa.
Druhowie prezentowali dzieciom sprzęt, jakim dysponują,
oprowadzili po wnętrzu strażnic oraz wozów ratowniczo-gaśniczych. Były też prelekcje o działaniach, jakie podejmują oraz zasadach działania systemów alarmowania. Strażacy przypomnieli numery alarmowe oraz przestrzegli przed niebezpieczeństwami, na
jakie mogą być narażeni młodzi ludzie. Poinstruowali również, jak
zachować się w trakcie ewentualnego zagrożenia. Bardzo ważne
były zajęcia dotyczące tego, jak prawidłowo i skutecznie udzielić
pierwszej pomocy. Najwięcej radości sprawiły dzieciom zabawy
przygotowane przez strażaków, tory przeszkód oraz możliwość
skompletowania i przymierzenia stroju druhów!
Jak przyznaje Jarosław Papież, prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Masłowie organizacja akcji zimowej
spotkała się z bardzo dobrym odbiorem wśród młodych
mieszkańców gminy Masłów. – Cieszy nas frekwencja podczas
zajęć oraz zainteresowanie pracą wykonywaną przez druhów
strażaków. Na pewno będziemy chcieli powtarzać takie spotkania
i zachęcać młodych do wstępowania w szeregi Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych – dodaje prezes.
Finałem akcji było spotkanie nad dwoma zbiornikami wodnymi, gdzie druhowie zaprezentowali pokazy ratownictwa wodno
-lodowego. Można było obserwować akcję ratowania, ale również
cięcia lodu. W Ciekotach na terenie Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” z dziećmi spotkali się druhowie z OSP Ciekoty
i OSP Mąchocice Kapitulne, a w Lesie Wolskim w Woli Kopcowej
na zalewem Cedzyna druhowie z OSP Masłów i OSP Wola Kopcowa. W spotkaniach udział wzięli: Jarosław Papież, prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie, Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP, Andrzej Bawół, prezes OSP Ciekoty, Piotr
Zegadło, prezes OSP Masłów, Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola
Kopcowa oraz druhowie z wspomnianych jednostek OSP z terenu
gminy Masłów.    

Ciekoty

Na zakończenie na wszystkich czekało ognisko ze smażeniem kiełbasek, co okazało się strzałem w dziesiątkę.
- Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo młodych mieszkańców gminy. Zajęcia organizowane przez druhów w remizach
oraz akcja plenerowa były dla dzieciaków szansą na przekonanie się, jak wygląda ich praca na co dzień zarówno w teorii jak
i praktyce, czego przykładem jest pokaz ratownictwa, ale też nauka
dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dziękuję wszystkim jednostkom OSP zaangażowanym w feryjną
akcję i zapewniam, że już wkrótce zaprosimy dzieci na kolejne
ważne wydarzenia edukacyjne – mówi wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, która uczestniczyła w wydarzeniach w Ciekotach
oraz w Lesie Wolskim w Woli Kopcowej.
Spotkania uczniów z druhami w trakcie ferii były inicjatywą
Zarządu Gminnego OSP oraz Wójta Gminy Masłów. Do akcji włączyły się szkoły podstawowe z terenu naszej gminy oraz Świetlica
Wsparcia Dziennego Promyczek, Świetlica Samorządowa w Ciekotach, Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów oraz Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
WP

Wola Kopcowa
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Z Dworku Żeromskich (35)

NAJBLIŻSI z GÓRNA
Ich fotografie zobaczyłam przed laty w podwarszawskim Borzęcinie, w domu Karola Schmidta – uroczego
starszego pana, który po przejściu na emeryturę
intensywnie i skutecznie zajął się genealogią swego
rodu. Po dziadku i ciotce przejął wiele interesujących
dokumentów, gromadził dalsze, opracowywał je tworząc
sagę.
Współpracowaliśmy. Wszak
rodzina Schmidtów różnorodnie
powiązana była w przeszłości
z rodziną Żeromskich i Katerlów, więc interesujących tematów i wzajemnej pomocy było
wiele.
Portret fotograficzny rodzonej siostry matki Stefana
Żeromskiego – Franciszki z Katerlów Schmidtowej – był dla
mnie sporym zaskoczeniem.
Nie znaliśmy bowiem wcześniej
żadnego jej wizerunku, a Barbara Wachowicz w książce „Ciebie jedną kocham” (Warszawa 1987, s. 192), prawdopodobnie opierając się na informacjach fantazjujących kuzynów napisała, że Franciszka
była „nieurodziwa”. Tymczasem na fotografii zobaczyłam
bardzo ładną młodą kobietę o bujnych
włosach, rozmarzonych oczach, zgrabnym nosku, kształtnych ustach, w ślicznej jasnej sukni.
Jej męża Ignacego, który w 1864
roku w strawczyńskiej świątyni trzymał
do chrztu Stefanka Żeromskiego, rozpoznałam natychmiast. Fotografia na
ścianie w domu Karola Schmidta (dziś
zreprodukowana i powieszona w pokoju
pani Żeromskiej w Ciekotach) ukazuje
twarz bardzo zbliżoną do tej, jaką widziałam wcześniej w książce Basi. Tylko strój
inny, a co do wieku to może konterfekty
dzieli różnica dwu, trzech lat.
Małżeństwo Franciszki i Ignacego
zawarte zostało w kościele parafialnym
we Włoszczowie 31 lipca 1860 roku, co udało mi się ustalić drogą bardzo długich i żmudnych dociekań. Po ślubie
młodzi mieszkali początkowo w Żarnowcu, a już po Powstaniu Styczniowym w Marzyszu, wreszcie w Górnie
skąd blisko do ciekockiej rodziny (pisałem o tym szerzej
w książkach: „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”, „Miejsce zostało to samo…” i „Rodzinne konterfekty i pamiątki ikonograficzne w Dworku Żeromskich
w Ciekotach”).
Schmidtowie doczekali się dwu synów: starszy to
Włodzimierz urodzony w 1861 roku w Górnie (o nim wielo-

krotnie czytamy w „Dziennikach”, a fotografię młodzieńca powiesiłam w dworku przy jego rodzicach); młodszy to
Antoś (o którym biografowie nie pisali bo nic nie wiedzieli)
urodzony w 1868 roku w Marzyszu i w dziecięctwie zmarły. Pochowano go na daleszyckim cmentarzu w grudniu
1873 roku – co odkryła niedawno miejscowa regionalistka
Anna Oszczepalska.
Siostry Katerlanki Józefa i Franciszka mieszkając
ze swymi rodzinami – jedna w Ciekotach a druga
w Górnie – często się odwiedzały, gościły na niedzielnych i świątecznych
obiadach, hucznych imieninach mężów: Wincentego 5 kwietnia i Ignacego
31 lipca. Pomagały też sobie w kłopotach i troskach
codzienności. Gdy Józefa
zmarła – dom Franciszki
i Ignacego był dla owdowiałego Wincentego Żeromskiego, a później dla ich syna Stefana, miejscem familijnego oparcia. Przebywając tygodniami w Górnie, Stefan
uczestniczył w zajęciach ogrodniczych i rolniczych: sadzeniu kwiatów, zrywaniu wiśni, zwożeniu siana. Czasem pomagał wujowi
w prowadzeniu folwarcznej buchalterii,
czytał zgromadzone we dworze interesujące go książki i prasę, spacerował po
okolicznych górach, doświadczał błogiego świątecznego lenistwa i przyjemności
degustowania smakołyków przy suto
zastawionym wielkanocnym stole. Stąd
wyjeżdżał zaopatrzony zwykle w kilka rubelków, które przyjmował – jak czytamy
w „Dziennikach” – z zażenowaniem, ale
które stanowiły „wielki kusz na studencką kieszeń” ambitnego młodzieńca.
W późniejszych latach Stefan Żeromski chyba nie utrzymywał kontaktów ze
Schmidtami, którzy długo, bo do wybuchu pierwszej wojny światowej, mieszkali w Górnie. Pytałam o te kontakty panie Annę i Monikę Żeromskie, ale nic
nie potrafiły mi powiedzieć.
Franciszka i Ignacy opuścili świętokrzyską ziemię
jako prawie osiemdziesięciolatkowie. Wyjechali do Petersburga, do syna Włodzimierza, który ukończywszy politechniczne studia w Rosji, tam założył rodzinę. Może ktoś
„zarażony bakcylem badań genealogicznych” sięgnie
w przyszłości do archiwów rosyjskich i dopisze nieznane
daty.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Działalność partyzancka w rejonie Mąchocic Oddziału Wybranieckich
Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka Barabasza.
Na początku lipca z Mąchocic przez Domaszowice do Kielc został wysłany partyzant z meldunkiem do Obwodu. Niemcy
schwytali go i został powieszony we wsi przy trakcie i wisiał tak długo, aż ciało stoczyły robaki20.
Po 3 dniowym pobycie w okolicy Mąchocic oddział przeszedł do Bęczkowa – Zaskala i dalej w kierunku Niestachowa. Późnym
wieczorem przed Radlinem potwierdziło się przypuszczenie, że na odległym o 3 kilometry rozwidleniu dróg stały w zasadzce
3 samochody niemieckie z około 100 żołnierzami. Wybranieccy posuwali się niezwykle ostrożnie w stronę Niestachowa i po
dotarciu na skraj wsi doszło do spotkania z Niemcami. Partyzanci atakowali tyralierą, a rozpoznanie terenu utrudniała bardzo
ciemna noc. Niemcy bronili się w zabudowaniach murowanej szkoły i w dwóch domach w jej sąsiedztwie. W wyniku walki poległo
kilkunastu Niemców, a wśród partyzantów był jeden zabity i jeden ranny.
W związku z planem Akcji Burza i w jego ramach mobilizacyjnych Komendy Głównej Armii Krajowej, w lipcu 1944 roku
doszło do powstania 2 Dywizji Piechoty Legionów AK pod dowództwem ppłk. Antoniego Żółkiewskiego Lina. W składzie jej
4 Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem Józefa Włodarczyka Wyrwy, znalazł się w I batalionie jako 1 kompania, oddział
por. Mariana Sołtysiaka Barabasza. Z obozu w Niwkach Daleszyckich 11 VIII 1944 roku Wybranieccy wyszli na koncentrację w
Zagnańsku – Siodle. Przeszli przez Niestachów, obok spalonych ponad miesiąc temu niemieckich samochodów, i dalej przez
Leszczyny i Mąchocice dotarli do Brzezinek. Tu mieli kilkugodzinny odpoczynek. Nocą przybyli na miejsce zbiórki, a jej celem było
pójście z pomocą walczącej Warszawie. W ramach przemarszu stoczono 21 VIII niezwykle krwawą bitwę w rejonie Antoniowa.
Stacjonując od 10 IX we wsi Zaborowice, niedaleko Mniowa, Barabasz uzyskał zgodę na wyjazd do Mąchocic w celu przekazania
meldunku radiostacji w schronie Skała II. Równocześnie chciał się zorientować w możliwościach przejścia swego oddziału w ten
teren. Z Zagnańska – Siodła klucząc między ludzkimi osiedlami, chowając się we mgle, słysząc niekiedy głosy Niemców w odległości
kilkunastu metrów, dobrnęliśmy do Marczakowych Dołów; sądziliśmy, że niebezpieczeństwo spotkania się z wrogiem mamy poza
sobą. Zaskoczył nas głos niemieckiego wartownika, pytającego: ,,Kto idzie”. Nie speszony odkrzyknąłem ,,Hivi”. Przekonany
został, że ma przed sobą konnych kałmuków, patrolujących nocą okolicę. Było już widno, gdy bardzo zmęczeni dotarliśmy do
lasku w rejonie Skała II. Po krótkim śnie udałem się do kierownika miejscowego wywiadu Błyska (Włodzimierz Kofroń – P. O.),
który niedawno powrócił z koncentracji i skierowany został ponownie do pracy wywiadowczej i utrzymania łączności z bazą
przerzutową koło Bolonii.
Błysk charakteryzując sytuację w tutejszym terenie mówił, że wyczuwa się wyraźną zmianę stosunku Niemców do Polaków.
Uważa, że etapem w tej sprawie było Powstanie Warszawskie. Podając szereg przykładów udowodnił, że w chwili obecnej żołnierz
niemiecki nie jest już pomocnikiem władz bezpieczeństwa w utrzymaniu terroru okupacyjnego. Gdy mu powiedziałem, że my
w odległości zaledwie kilkudziesięciu kilometrów stąd prawie codziennie staczamy potyczki z jednostkami wojska niemieckiego,
a nie tylko z żandarmerią, był nieco zdziwiony.
Radiostacja w schronie pracowała nadal. Obsługiwał ją dzielny radiotelegrafista Hel (st. sierżant Jan Żmijewski, także ps. Twardy
– P. O.). Ze schronu zabrałem kilkanaście woreczków ,,młynarek”, które przytroczyliśmy do siodeł koni i po południu ruszyliśmy
w powrotną stronę21.
Pieniądze papierowe, w żargonie młynarki, pochodziły na ogół ze zrzutów i były to świetnie podrobione fałszywe banknoty
stuzłotowe drukowane w Anglii. Służyły do regulowania wszystkich należności względem cywilów, a także do wypłaty żołdu
w kwocie 20 złotych dziennie. Marzeniem każdego żołnierza było posiadanie butów oficerskich i w tym samym stylu skrojonego
munduru. Jednak większość nosiła mundury poniemieckie z dystynkcjami oddziału: tarczą z orłem i napisem ,,Wybranieccy”
na lewym rękawie powyżej łokcia. Chętnie noszono przedwojenne czapki garnizonowe, mimo że sztywne i niewygodne. (…)
Najlepszym wzięciem cieszyła się broń niemiecka. (…) Powszechnym zjawiskiem w uzbrojeniu oddziałów partyzanckich była
wielka różnorodność typów broni. Powodowało to z kolei trudności w zaopatrzeniu w odpowiednią amunicję22.
Dominująca część partyzantów pochodziła ze wsi i z wielką nostalgią, a zrazem i goryczą w obliczu tragedii wojny, zachowała
pamięć o nich. W zamglonym brzasku widzę przed nami wieś (wspominał Barabasz – P. O.). Z kominów pokazują się dymy.
Słychać porykujące bydło, skrzypienie u studni. (…)
- Franek (Eugeniusz Kuzka23 Franek z Mąchocic Kapitulnych – P. O.), w Mąchocicach są takie same ranki, prawda?
Nie odpowiada. Gryzie źdźbło trawy i patrzy na budzącą się wieś24. Za chwilę mogło dojść do walki i tragedii wsi.
Barabasz 4 X 1944 roku opuścił oddział w okolicy Trzemosznej, razem z dwoma partyzantami i z łączniczką Danutą Wawrzesińską
Danusią i udał się w rejon Doliny Wilkowskiej. Celem było zorientowanie się w możliwościach przerzutu tu całego oddziału, gdzie
warunki przetrwania były lepsze niż w strefie przyfrontowej. Przed szosą sandomierską znów musieliśmy jakiś czas przeczekać, aż
przejdą zmotoryzowane patrole. Leszczyny dopadliśmy w biegu. Wieś załatwiliśmy po lewej stronie (dochodziły stamtąd odgłosy
niemieckiej mowy) i skierowaliśmy się w stronę góry Radostowa, chcąc przejść pod jej zachodnim stokiem. Przed Bęczkowem
weszliśmy na zaminowane pole i zasieki drutów kolczastych. Wyszukaliśmy w pobliżu deski, posłużyły nam one za kładki, po
których mogliśmy przejść ponad zwojami drutów. Forsowanie tej przeszkody zajęło nam sporo czasu. Wreszcie idąc podnóżem
Radostowej, skręciliśmy na Międzygórze. Nad ranem byliśmy na terenie schronu Skała II. Tu Barabasz skontaktował się z oficerem
wywiadu, porucznikiem Włodzimierzem Kofroniem Błyskiem, a przez niego z ppłk. Józefem Mularczykiem Żorem, dowódcą
Inspektoratu Kielce. Z jego rozkazu należało rozpuścić oddział i przejść do pracy konspiracyjnej25. Dylematem Barabasza była ta
forma oporu, ponieważ partyzanci, to są już inni ludzie, przywykli tylko do zbrojnego działania.
c.d. w następnym wydaniu
20
21
22
23

Tamże.
Tamże, s. 163 n.
Tamże, s. 168 n.
Eugeniusz Kuzka, był od 1965 roku radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Mąchocicach Kapitulnych, a od 1968 roku jej przewodniczącym. Od 1973 roku był przez jedną
kadencję radnym Gminnej Rady Narodowej w Masłowie.
24 M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza”, s. 187.
25 Tamże, s. 203.
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Matematyczni detektywi miłośnicy sztuki
zakończyli swoją misję
Został zakończony i podsumowany projekt mPotęgi, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Masłowie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych.
MASŁÓW
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie kolejny raz
otrzymała dofinansowanie w grantowym konkursie organizowanym przez Fundację mBanku i tym samym znalazła się w gronie
91 placówek realizujących autorskie projekty. Na ten cel szkoła
otrzymała 4 990 zł.
Projekt nosił tytuł „Matematyczni detektywi”. Jego uczestnicy brali udział w zajęciach, które miały na celu rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez
zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów; doskonalenie biegłości
w posługiwaniu się działaniami matematycznymi i jednostkami
miar; wzrost kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów
matematycznych, pokonywania trudności i uczenia się na błędach;
rozwijanie umiejętności społecznych (praca w zespole, pełnienie
ról, odpowiedzialność) oraz kompetencji takich jak kreatywność,
innowacyjność, przedsiębiorczość, samorządność.
Uczniowie, w ramach projektu, wcielając się w detektywów
rozwiązywali różne problemy matematyczne. Badali właściwości
trójkątów, uczyli się gospodarować czasem, rozwijali umiejętność
posługiwania się pieniędzmi oraz brali udział w matematycznej
grze terenowej z wykorzystaniem aplikacji „Actionbound”. Brali również udział w turnieju gier i łamigłówek matematycznych.
Najbardziej aktywni i zaangażowani uczestnicy projektu otrzymali
upominki ufundowane przez organizatora – mFundację.

kształcone w prawdziwą pracownię malarską, gdzie uczniowie –
artyści - na zakupionych sztalugach malowali w ferworze uniesienia. W korytarzu szkolnym utworzono wernisaż ich dzieł. Ostatnim
etapem był zorganizowany Escape Room łączący rozwiązywanie
ukrytych zadań matematycznych i dobrą zabawę – mówi Aneta
Januchta, dyrektor szkoły.
Na realizację zajęć szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz biletów do kina, które otrzymali
uczestnicy zajęć.
RED

Dzięki pozyskanym środkom z fundacji mBanku w placówce zapanował
iście artystyczny klimat w duchu matematycznym.

Brawo Patryk!
Patryk Przeździecki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii może pochwalić
się znaczącym sukcesem na sportowej arenie.
Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

MĄCHOCICE KAPITULNE
Od września 2021 r. uczniowie kl. 4-6 brali udział w projekcje fundacji mPotęga pn. „Ile matematyki w sztuce?” Podczas zajęć
uzyskali odpowiedzi na pytania: Kto powiedział, że matematyka
nie jest sztuką? Czy Pablo Picasso pomaga w dyskalkulii?
Pod wzorami oraz regułami kryje się estetyka, urok i uporządkowanie struktur. Dla niektórych matematyków i artystów nie istnieje wyraźna granica między matematyką, a sztuką. Kub – znaczy
sześcian, kostka. Nurt kubizmu preferuje metodę sprowadzenia
naturalnych kształtów do form geometrycznych i dążenie do abstrakcji geometrycznej.
- Uczniowie na zajęciach budowali sześciany bez klejenia,
uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez artystę plastyka,
gdzie za pomocą figur geometrycznych stworzyli obrazy łączące
się ze sobą jak puzzle w jedne wielkie dzieło. Sale zostały prze-

Początek 2022 roku był
szczęśliwy dla Patryka Przeździeckiego.
Zdobył tytuł Wicemistrza
Polski w Trójboju Siłowym
w Puławach, w kategorii do
83 kg juniorów do lat 16! Patryk
jest zawodnikiem Kieleckiego
Klubu Sportowego Tęcza Społem i bardzo dobrym uczniem,
w klasyfikacji półrocznej osiągnął średnią ocen 4,93.
RED
Patryk Przeździecki świetnie się uczy
i odnosi imponujące sportowe wyniki.
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Ferie w bibliotece i w „Promyczku”
Czas ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Masłowie oraz filiach w Mąchocicach Kapitulnych i Wiśniówce oraz Placówce Wsparcia Dziennego „Promyczek” dobiegły końca. Był to czas bardzo aktywny, w trakcie
którego nie było czasu na nudę.
Nie zabrakło podróży po krainach
wyobraźni, w które można się było udać
za sprawą gier planszowych, zagadek oraz
quizów. Wspólnie z Samochodzikiem
Frankiem tworzyliśmy pojazdy z papieru,
a z bohaterką książek z cyklu Kicia Kocia
kolorowe kotki. Za sprawą Mądrej Myszy,
quizów i zagadek poznaliśmy wiele ciekawych zawodów. Misia i jej mali pacjenci
przenieśli wszystkich w świat, zarówno
dzikich jak i domowych zwierząt. W tworzeniu bałwanków i zimowego krajobrazu
pomogła nam Elsa i Anna z Krainy Lodu,
a dodatkowo na Dzień Babci i Dziadka
pociechy zrobiły kolorowe kubeczki pełne
niespodzianek.
Zdecydowanie największą frajdę sprawiło wszystkim malowanie farbami swojej
bajkowej postaci oraz zadania zręcznościowe. Dzieci zmierzyły się z oddzielaniem
fasoli od grochu oraz układaniem wieży
z drewnianych klocków. Przygotowany
program okazał się dla małych czytelników
strzałem w dziesiątkę.

Dzieciaki były zadowolone.

O najprawdziwszych na świecie piorunach i błyskawicach, o prądzie i ładunku
elektrycznym, o przyciąganiu i odpychaniu,
o super niebezpiecznej maszynie i elektrycznej fryzurze opowiadał w fascynujący
jak zawsze sposób Pan Pytalski.
Dzieciaki mogły wziąć udział w pouczających warsztatach na temat nie marnowania żywności, były wyjścia do kina,
bawialni, zabawy z edukido, spotkanie
z Panem Pytalskim, malowanie farbami, gry
planszowe, zagadki i quizy.

Nie zabrakło ciekawych doświadczeń.

Każdy mógł wziąć udział w swoich
ulubionych zajęciach, spróbować czegoś innego, odkryć w sobie nowe talenty
i umiejętności.
RED

Siatkarskie sukcesy, treningi i ciągły rozwój
70 treningów, sukcesywne budowanie kadry młodzieżowej i wysokie drugie miejsce drużyny mężczyzn
w czwarto ligowej grupie, tak w skrócie można zamknąć
2021 rok w ekipie MSS Klonówka Masłów Siatkówka.
Ponad 30 osób z terenu gminy Masłów brało udział w treningach siatkówki. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy dwie grupy męska i żeńska mogły trenować pod okiem wykwalifikowanych
trenerów. Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe od kilku lat daje
możliwość rozwijania swoich pasji sportowych mieszkańcom gminy Masłów. Siatkówka jest jedną z dwóch dyscyplin, które oferuje
stowarzyszenie.
Grupa młodzieżowa dziewcząt licząca 16 zawodniczek od
klasy VI do VIII szkoły podstawowej raz w tygodniu w okresie od
kwietnia do listopada brała udział w półtora godzinnych treningach
głównie na hali przy szkole podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. Grupa męska licząca 15 osób odbywała dwa treningi tygodniowo w środy od 18.30 do 20.00 oraz piątki od 20.00 do 21.30
w hali sportowej przy szkole podstawowej w Masłowie.
Mimo dość licznej grupy zawodniczek i ciągłego rozwoju
ich umiejętności nie udało się skompletować dziewcząt z jednego rocznika, aby mogły wystartować w tegorocznych rozgrywkach
ligowych. Mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku uda nam
się uzbierać skład, który będzie reprezentował gminę na szczeblu
wojewódzkim - mówi Artur Kaleta trener sekcji.
Grupa męska ubiegłoroczne rozgrywki zakończyła na fantastycznym 2 miejscu w IV lidze Świętokrzyskiej. Ten sezon rozpoczęliśmy w październiku i na półmetku rozgrywek zajmujemy
wysokie drugie miejsce w swojej czwarto ligowej grupie. Zawod-

Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy dwie grupy męska
i żeńska mogły trenować pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

nicy licznie uczęszczają na treningi oraz konsekwentnie rozwijają
swoje umiejętności - dodaje trener Kaleta.
W tym roku dzięki dofinansowaniu na kwotę 15 tys. zł, które
otrzymaliśmy z budżetu gminy Masłów odbyło się ponad 70 jednostek treningowych dla obu grup. Należy dodać, że dzięki tym
funduszom zapewniony był transport na mecze i turnieje, został
zakupiony sprzęt sportowy, uiszczono opłaty regulaminowe oraz
ubezpieczenie zawodników. Udało się również pozyskać kilku
sponsorów dla sekcji siatkówki między innymi były to Wodociągi
Kieleckie, Odlewnie Polskie S.A., Energy Service, Usługi Koparką
Bogusław Kułak. Dzięki takim firmą i dobrym ludziom możemy
być spokojni o rozwój siatkówki na terenie gminy Masłów - mówi
Prezes Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego Łukasz Porębski.
Wojciech Haba
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Powołania trampkarzy, treningi i emocje na boiskach
Kilkadziesiąt meczów ligowych, pucharowych i sparingów, dbałość o młodych sportowców i powołania trampkarzy
do kadry Województwa Świętokrzyskiego. Sprawdzamy, jak przebiegał sportowy rok w klubie MSS Klonówka Masłów Piłka Nożna.
Docenieni zostali: Tomasz
W mijającym roku w kluRyś, Oliwier Nogalski, Przemybie trenowało łącznie 95 zawodsław Kundera, Miłosz Wasilewników piłki nożnej. Drużyna
ski, Antoni Majewski wszyscy
seniorów występująca w A klasą
mieszkańcami
gminy
sie liczyła 30 zawodników,
Masłów. - Jest to potwierdzenie
trampkarzy młodszych 22 zazaangażowania i bardzo dobrze
wodników, orlika starszego 35
wykonanej
pracy
naszych
zawodników oraz grupa nabotrenerów i piłkarzy naszego
rowa najmłodszych chłopców 8
Stowarzyszenia – dodaje prezes.
zawodników.
W lipcu 30 zawodników
W całym roku kalendanaszych grup młodzieżowych
rzowym seniorzy rozegrali 27
przebywało na obozie letnim
meczów ligowych i puchaNiewątpliwie największymi sukcesami mogą pochwalić się zawodnicy
w Krościenku nad Dunajcem.
rowych, 15 sparingów oraz
z grupy trampkarzy.
Podczas tygodniowego pobytu
przeprowadzili 80 jednostek
treningowych pod okiem Karola Janickiego. Trener opiekował się uczestnicy mieli okazję trenować w świetnych warunkach, rozrównież ekipą trampkarzy młodszych, rocznik 2008 i młodsi. Ro- grywać mecze kontrolne z miejscowymi klubami, wędrować po
zegrali 20 meczów ligowych, ok. 40 gier kontrolnych, wzięli udział Pienińskich szlakach i relaksować się w basenach termalnych.
w dwunastu turniejach oraz przeprowadzili łącznie 150 jednostek W listopadzie najbardziej wyróżniający się zawodnicy trenera Katreningowych. Grupa orlików starszych rocznik 2011 i młodsi pro- rola Janickiego wspólnie z zaprzyjaźnioną drużyną CK Sport wzięli
wadzona przez trenera Kamila Makockiego rozegrała 10 turniejów udział w bardzo mocno obstawionym, międzynarodowym turnieju
ligowych, 20 gier sparingowych, 5 turniejów towarzyskich oraz Podhale Cap, na którym mieli okazje rywalizować i porównać
przeprowadziła 100 jednostek treningowych. Pod koniec roku swoje umiejętności z najlepszymi zawodnikami z rocznika 2008
zaczęła działać grupa skrzatów, rocznik 2014 i młodsi, która na w Polsce i nie tylko.
Celem naszej pracy jest w głównej mierze propagowanie akchwilę obecną liczy 8 chłopców.
- Niewątpliwie największymi sukcesami mogą pochwalić się tywności fizycznej, zdrowego trybu życia poprzez uprawianie piłki
zawodnicy z grupy trampkarzy. Pięciu piłkarzy na przestrzeni ca- nożnej na terenie gminy Masłów. Realizacja tych zadań możliwa
łego roku dostało powołanie do kadry Województwa Świętokrzy- jest dzięki wsparciu Wójta Gminy Masłów, który na ten cel w mijaskiego w swoim roczniku, co jest niebywałym osiągnięciem, na tak jącym roku przeznaczył 60 tysięcy złotych, za co bardzo dziękujemały klub - mówi Łukasz Porębski, prezes Masłowskiego Stowarzy- my – podsumowuje prezes Łukasz Porębski.
red
szenia Sportowego.

18 złotych medali
i inne ważne osiągnięcia KS „Skalnik” Wiśniówka
18 złotych medali, 11 srebrnych medali i 2 brązowe
medale, powołania zawodników do kadry wojewódzkiej to tylko niektóre z sukcesów zawodników i trenerów Klubu Sportowego „Skalnik” Wiśniówka.
Klub Sportowy „Skalnik” zajmuje się popularyzacją pięściarstwa wśród dzieci i młodzieży, udziałem we współzawodnictwie
sportowym i reprezentowanie gminy Masłów na arenie krajowych
i międzynarodowych zawodów bokserskich.
Zajęcia czyli treningi odbywały się na sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Masłowie trzy razy w tygodniu po 1,5h bezpłatnie pod opieką trenerów Janusza Domagały i Sary Domagały.
W okresie od końca kwietnia do końca listopada odbyło się łącznie 87 treningów w ramach projektu. Ogólnie trenowało w Klubie
15 osób z terenu gminy Masłów tzn. dzieci i młodzież w wieku od
10 do 18 lat.

Nabór chętnych trenujących boks dla dzieci i młodzieży trwa
przez cały rok, dlatego z miesiąca na miesiąc dochodziły różne
osoby trenujące. Klub organizował wyjazdy na zawody bokserskie
organizowane przez PZB oraz inne kluby bokserskie na terenie całej
Polski. Ponadto trenujący zawodnicy Klubu brali udział w sparingach oraz sobotach bokserskich w różnych miejscach. W ramach
projektu wyjeżdżali na sparingi, soboty bokserskie, na zawody Mistrzostw Polski i na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży (Mistrzostwa Polski Kadetów) oraz turnieje krajowe i międzynarodowe zawodnicy Klubu wyjeżdżali 24 razy.
- Zdobyte podczas treningów umiejętności przekładały się na
wysokie pozycje zajmowane przez zawodników w różnych zawodach sportowych m.in. powołanie zawodników do kadry wojewódzkiej, zdobycie mistrzów i wicemistrzów okręgu, mistrzów
i wicemistrzów na międzynarodowych turniejach, galach boksu
i wiele innych tytułów sportowych – mówi trener Janusz Domagała.
Najważniejsze osiągnięcia zawodników K.S. „Skalnik” były na:
Międzynarodowych Turniejach Bokserskich o Puchar Karpat – Sta-
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medali i 2 brązowe medale.
lowa Wola: 2 złote medale,
2 srebrne medale, - Ostrów/
Ponadto zawodnicy: Kacper
Kułak, Franciszek Kułak,
Skrzeszów: 2 złote medale,
3 srebrne medale, - Dębica:
Karol Majcherczyk zostali
powołani na obóz kadry
3 złote medale, 1 srebrny
wojewódzkiej na przełomie
medal; Mistrzostwach Okręgu ŚOZB – Skarżysko-Kalipca i sierpnia 2021 r. do
Bukowiny Tatrzańskiej.
mienna: 3 złote medale,
1 srebrny medal, 2 brązowe
W ramach zadania został
zakupiony sprzęt specjalimedale; Ogólnopolskim Turstyczny bokserski niezbędny
nieju o Puchar Województwa Łódzkiego – Opoczno:
do prowadzenia treningów
3 złote medale; Młodzieżoi udziału w zawodach. Zakupiono rękawice bokserskie,
wych Mistrzostwach Polski
bandaże, skakanki, ochra– Wałcz: miejsce od 4-8;
niacze na szczęki, suspensoTurnieju Bokserskim- ŚwiętoNabór chętnych trenujących boks dla dzieci i młodzieży trwa przez cały rok.
krzyskie vs Lubelskie: 2 złote
ria, hantle do ćwiczeń, kaski
medale, 1 srebrny; Gali Boksu – Opoczno: 3 złote medale, 3 srebr- bokserskie, łapy trenerskie, przyrządowe rękawice treningowe na
ne medale. Ogólnie zawodnicy K.S. „Skalnik” podczas realizacji worek, gumy oporowe.
RED
zadania publicznego zdobyli: 18 złotych medali, 11 srebrnych

Aktywny rok 2021
drużyny piłki ręcznej SZÓSTKA Masłów
38 chłopców i dziewcząt w wieku do 12 lat z terenu gminy Masłów czynnie uczestniczyło w treningach mini piłki ręcznej. Zajęcia sportowe były realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, a ich organizatorem było Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
SZÓSTKA Masłów.
W okresie od maja do listopada pod okiem trenera Mariusza Wiktorowskiego dwie drużyny rozwijały swoje umiejętności.
Starsza, składająca się z około 23 zawodników, z roczników
2009 i 2010 trenowała 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny.
Młodsza skupiała około 15 zawodników, którzy raz w tygodniu
uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych z elementami
mini piłki ręcznej. Podobnie, jak w drużynie starszej trenowali
półtorej godziny.
- W tym roku w ramach działań naszego stowarzyszenia
chłopcy z grupy starszej wzięli udział łącznie w 56 treningach,
zaś młodsi w 28. Dodatkowo zawodnicy uczestniczyli w turniejach wyjazdowych, podczas których mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności. Celem organizowanych zajęć jest
nie tylko doskonalenie taktyk piłki ręcznej, ale przede wszystkim
zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu,
umiejętności współdziałania w grupie, czy rozwijanie zasady „fair
play” – mówi Marek Banasik, prezes stowarzyszenia.
- Warto dodać, że organizacja zajęć była możliwa dzięki dofinansowaniu na kwotę 15 tys. zł, które otrzymaliśmy z budżetu
gminy Masłów. Oprócz treningów, rozgrywek i turniejów sfinansowaliśmy zakup jednolitych strojów dla zawodników oraz transport
na zawody sportowe. Działalność drużyn będzie kontynuowana
w kolejnych latach – zapewnia prezes.
- Na przestrzeni tych kilku miesięcy chłopcy intensywnie
i ciężko pracowali, zżyli się ze sobą i poczynili duże postępy, opanowali zasady gry, bezpieczeństwa i sędziowania zawodów piłki
ręcznej, kształtowali samodyscyplinę i poszanowanie wspólnego
mienia. Mają już za sobą udział w dwóch turniejach Ligii Świętokrzyskiej, z których drugi okazał się bardzo szczęśliwy dla naszych
małych zawodników. Dziękujemy rodzicom, którzy przez cały ten

Przed naszą drużyną kolejne wyzwania.

okres wspierali swoje pociechy – dodaje trener drużyn Mariusz
Wiktorowski.
- Co roku przekazujemy z budżetu gminy środki finansowe
dla organizacji pozarządowych, które oferują różnorodne zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te od lat cieszą się dużą
popularnością i prowadzi je wykwalifikowana kadra. W 2021 roku
podpisaliśmy sześć umów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie
naszej gminy, w tym umowę ze Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej
SZÓSTKA Masłów. Dzięki temu zawodnicy mogli rozwijać swoje
umiejętności i pasje. Oferowane zajęcia sportowe są młodym ludziom bardzo potrzebne, bo jak wiadomo w zdrowym ciele, zdrowy duch. Szczególnie ma to znaczenie teraz kiedy zmagamy się
z pandemią koronawirusa - mówi wójt Tomasz Lato.
RED

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

