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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,

Ostatnie tygodnie były pełne wyzwań dla samorządu. Rozpoczęliśmy przebudowę drogi gminnej ul.
Letniskowej w Woli Kopcowej oraz budowę drogi
wewnętrznej w Dolinie Marczakowej. Koszt
obu inwestycji to ponad 2 mln zł. Odbyły się
ważne spotkania dotyczące przyszłości naszej gminy. Za nami spotkanie konsultacyjne i debata nad projektem Strategii Rozwoju
Gminy Masłów na lata 2022 – 2030, która
określa najważniejsze cele i główne kierunki
rozwoju gminy Masłów na najbliższe dziewięć lat. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tym dokumentem i konsultowali go.
Obok działań i inwestycji podejmowanych na bieżąco, stanęliśmy przed tematem
pomocy dla uchodźców, którzy przed wojną
uciekli z Ukrainy. Obecnie na terenie gminy
Masłów przebywa około 300 osób. Mieszkają w domach prywatnych, schronisku
młodzieżowym w Mąchocicach-Scholasterii
i Hotelu Ameliówka w Mąchocicach Kapitulnych. Ruszyliśmy z wydawaniem numerów
PESEL jak i ze szkolną edukacją i organizacją
zajęć kulturalnych. Bardzo dziękuję za każdy gest pomocy w stronę obywateli Ukrainy,
który nie minął wraz z pierwszym zrywem,
ale trwa nadal.
Przed nami Wielkanoc. Po dwuletniej
przerwie powracamy z naszą piękną, gminną tradycją świątecznych spotkań na Żeromszczyźnie. W Wielką Sobotę 16 kwietnia
o godz. 12:00 przed dworem Stefana Żeromskiego w Ciekotach odbędzie się święcenie
pokarmów z udziałem biskupa Mariana Florczyka. Zapraszam do licznego udziału w tym
unikatowym wydarzeniu przepełnionym
serdecznością, świąteczną atmosferą i niepowtarzalnym klimatem Gór Świętokrzyskich.
Będzie to doskonała okazja do spotkania
i złożenia sobie najlepszych świątecznych
życzeń.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy
zdrowia, nadziei i miłości.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego
pozwala dostrzec piękno,
a wiara daje oparcie w chwilach zwątpienia.
Bądźmy wspólnie z biskupem Marianem Florczykiem
w czasie tradycyjnego święcenia pokarmów w Wielką Sobotę,
16 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00,
przed dworem Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Zapraszamy, poczujmy razem tę wyjątkową świąteczną atmosferę.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Zegadło

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato

„Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!”.

Alleluja!

Pieśń: „Zwycięzca śmierci”

Chrystus zmartwychwstał i dał nam nowe życie. Obudził nadzieję i odnowił wszystko, co
dobre. Z Jego chwalebnego krzyża płynie dla nas siła, z Jego ran płynie miłosierdzie i światło, a Jego Serce ogarnia nas miłością.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Masłów. Pragniemy życzyć Wam spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, napełnienia Jego radością i pokojem w tym trudnym i niespokojnym czasie.
Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością i naszym życiem.
Niech moc płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie obawy, lęki, troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi,
abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że tylko Bóg jest
naszym prawdziwym Życiem.
Niech te święta tak przeżywane pomogą nam na nowo odkryć, że Bóg zawsze, a w sposób
szczególny w chwilach zagrożenia naszego zdrowia i życia jest z nami.
Trwajmy w radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Życzą księża z dekanatu masłowskiego:
Ks. Dziekan Dariusz Sieradzy, ks. Prałat Lucjan Skolik, ks. Kanonik Piotr Motyka,
ks. Kanonik Ryszard Zaborek, ks. Kanonik Zbigniew Kądziela, ks. Marek Blady, ks. Kanonik Stanisław Zieliński, ks. Marcin Kałuża, ks. Andrzej Pragnący, ks. Jakub Janicki,
ks. Dariusz Tarka, ks. Krzysztof Tkaczyk, ks. Konrad Kowal oraz ks. Kanonik Grzegorz
Kaliszewski i ks. Piotr Muszyński.
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Ruszyły inwestycje drogowe w gminie Masłów
Trwa przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowej w Woli Kopcowej oraz budowa drogi wewnętrznej w Dolinie Marczakowej. Obie inwestycje za ponad 2 mln 100 tys. zł realizuje firma ALLBUD ze Strawczyna, a finał prac zaplanowano na koniec sierpnia tego roku.
W ramach robót ulica Letniskowa zyska
nową nawierzchnię asfaltową o szerokości
3,5 metra, na odcinku około kilometra, od
okolic ul. Świętokrzyskiej do Lasu Wolskiego.
Po obu stronach drogi powstaną utwardzone
pobocza, przy czym pobocze po północnej
części drogi będzie poszerzone do 1,4 metra
i zostanie wyłożone kostką brukową. Wzdłuż
ulicy zostanie wykonane odwodnienie i wybrukowane zjazdy na posesje, pojawi się również nowe oznakowanie ruchu.
Przebudowa drogi w Woli Kopcowej
była możliwa dzięki 70% dofinansowaniu
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt
inwestycji oszacowano na 1 847 789 zł,
z czego 1 277 500 zł pokryją rządowe środki.
Prace budowlane rozpoczęto również
na drodze wewnętrznej w Dolinie Marczakowej. Istniejąca droga tłuczniowa zyskała już
nową podbudowę, a wkrótce pojawi się tam
nawierzchnia asfaltowa. Roboty obejmują odcinek około 140 m.b. długości i 5 m szerokości. Po obu jej stronach powstaną utwardzone
pobocza i wybrukowane zjazdy na posesje.
Tu koszt prac oszacowano na
254 690 zł, który zostanie sfinansowany z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego
Doliny Marczakowej.
- Prace budowlane w Woli Kopcowej
oraz Dolinie Marczakowej idą zgodnie z planem, obecnie na obu drogach trwa przygotowanie warstw podbudowy pod jezdnie
– mówi wójt Tomasz Lato. - Inwestycje są
wyczekiwane przez mieszkańców sołectw
i niezwykle potrzebne. Realizacja zadania
w Dolinie Marczakowej wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców. Zaś przebudowa ul. Letniskowej i powstanie przy niej
szerokiego i utwardzonego pobocza pieszego
znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu – dodaje wójt.
Warto wspomnieć, że w trakcie procedury przetargowej jest przebudowa ulicy Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych oraz projekty
dróg tłuczniowych: ul. Zielonej na odcinku
od ul. Działkowej w kierunku wschodnim do
istniejącego utwardzenia z płyt betonowych,
drogi wewnętrznej nr 818 na odcinku od ul.
Zielonej do ul. Świerczyńskiej w Masłowie
Pierwszym, ul. Jasnej w Domaszowicach na
odcinku od ul. Kwiatów Polnych w kierunku
wschodnim, drogi nr 200 w Mąchocicach
-Scholasterii i projekty nakładek bitumicznych
na drogach gminnych wewnętrznych: ul. Foliowej w Masłowie Pierwszym odcinek boczny od drogi gminnej, ul. Szybowcowej w Dąbrowie od drogi 745 do ul. Barczańskiej i ul.
Mąchockiej w Masłowie Drugim na odcinku
około 300 metrów.
AK

Prace na drogach potrwają do końca sierpnia.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XLIV sesja Rady Gminy:

O programach wsparcia i zmianach budżetowych

Zmiany budżetowe, przyjęcie programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, to jedne z najważniejszych uchwał podjętych podczas marcowej sesji Rady Gminy Masłów.

Podczas sesji radni wyznaczyli miejsce na terenie gminy do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.

Obrady rozpoczęło podziękowanie za pracę na rzecz bezpieczeństwa gminy Masłów. Z pracą dzielnicowego pożegnał się sierżant sztabowy Grzegorz Michta. Wójt Tomasz Lato podziękował
mu za pięcioletnią służbę na rzecz mieszkańców gminy Masłów.
- Przez ten czas poznał doskonale Gminę Masłów, utrzymywał bliski kontakt z sołtysami, radnymi, współpracował z instytucjami, a co
ważne skutecznie pomagał mieszkańcom. To był dobry czas charakteryzujący się prawie natychmiastowymi interwencjami – mówił
wójt Tomasz Lato. - Starałem się nieść pomoc każdemu, dziękuję
pani wójt i panu wójtowi za wspaniałą współpracę – podsumowywał sierż. sztab. Grzegorz Michta, który po awansie kierowniczym
będzie pracował w gminach Chęciny, Piekoszów, Nowiny. Nowym
dzielnicowym pracującym na terenie gminy Masłów został mł. asp.
Piotr Skłodowski, który został przedstawiony radnym i sołtysom. Policjant zapewniał, że zrobi wszystko, by spełnić pokładane w nim
oczekiwania.
W kolejnym punkcie wójt Tomasz Lato przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami. Ze szczegółami można zapoznać się w portalu www.maslow.esesja.pl
Blok uchwał rozpoczęło głosowanie w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju
urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi
Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa – wieś”. Ma to związek
z tym, że nazwa Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi
funkcjonuje w „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części”. Zmiana jest czynnością techniczną i porządkującą wynikającą
ze zmiany przepisów dotyczących ewidencji miejscowości, ulic
i adresów. Zmianę poprzedziły konsultacje społeczne z udziałem
mieszkańców Doliny Marczakowej i jest ona zgodna z ich wolą.
Radni zdecydowali o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Dokument w całości znajduje
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów. Zawiera on
szczegółowe dane w zakresie problematyki uzależnień i propozycji

ich przeciwdziałania. Określa również planowane zadania do realizacji np. pomoc terapeutyczną, kierowanie wniosków na leczenie
alkoholowe, sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, finansowanie zajęć pozalekcyjnych - profilaktycznych we wszystkich szkołach na terenie gminy Masłów, wspieranie działań grupy AA. Źródłem finansowania programu są środki
pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
W kolejnym punkcie radni zdecydowali o przyjęciu Programu osłonowego w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia
Seniorów” na 2022 rok dla Gminy Masłów. Powstał on w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego celem jest wsparcie
seniorów w wieku powyżej 65 lat poprzez pomoc np. w załatwianiu prostych spraw urzędowych, zakupach, wspólnego spędzania
czasu. Program realizowany będzie do końca 2022 roku. Gmina
Masłów otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie niemal
31 tysięcy złotych.
Podjęto również uchwałę w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2022 rok”. Program gwarantuje
kompleksowe działania. Obejmują one m.in. opiekę weterynaryjną
(sterylizacja i kastracja, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy
Masłów), zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, działania edukacyjne i opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odbiór, transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt domowych,
gospodarskich i dzikich z terenu gminy Masłów oraz odławianie,
transport i zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu gminy. Podpisano już umowy z PHU Jarosław Dudzik prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Strzelcach m.in. na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki oraz z Gabinetem Weterynaryjnym „U Dzięcioła”
w Mąchocicach Kapitulnych na całodobową opiekę weterynaryjną.
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Radni zdecydowali również w sprawie wyznaczenia miejsca
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
W myśl uchwały nieodpłatny handel będzie mógł odbywać się na
parkingu przed halą w Masłowie.
Jak na każdej sesji Rady Gminy zostały wprowadzone zmiany
w budżecie oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów
na lata 2022 – 2029.
W tym zakresie między innymi zmniejszono dochody o kwotę
138.292,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów oraz przyjęto

do budżetu kwotę 25.984,00 zł pochodzącą z rezerwy subwencji
oświatowej, przeznaczoną na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy
psychologiczno - pedagogicznej. Istotne zmiany zmniejszające zarówno plan dochodów jak i wydatków w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy”, dotyczą zmniejszenia o 551.659 zł kwoty dopłaty
do przewozów autobusowych przekazywanej przez Urząd Wojewódzki i o 486.815 zł kosztów ponoszonych przez Gminę. Powodem tych zmian jest uruchomienie dodatkowych przewozów od
marca br., a nie jak zakładano od stycznia br. z uwagi na trwające
procedury przetargowe w tym zakresie.
WP

Umowa na projektowanie innowacyjnej wystawy
w „Szklanym Domu” podpisana!
Rusza projektowanie aranżacji innowacyjnej wystawy stałej oraz projektu wyposażenia sali widowiskowej (okotarowanie, wykładzina, tapicerowanie foteli) w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Zajmie się tym
warszawska firma 7MUZ znana z projektów m.in. dla Muzeum Narodowego w Warszawie czy Muzeum - Zamku
w Łańcucie. Wszystko to w ramach projektu, na który Gmina Masłów otrzymała unijne dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Umowę w „Szklanym Domu” na projektowanie podpisali z których na pewno skorzystamy – mówi Ewa Świder-Grobelna.
wójt Tomasz Lato oraz Ewa Świder-Grobelna, właścicielka firmy – Chcemy, by odwiedzający nas mieszkańcy gminy i turyści już
7MUZ z Warszawy w towaod wejścia byli prowadzeni przez
rzystwie Agnieszki Boryckiej,
wystawę narracyjną skupiającą się
kierowniczki Referatu Promocji
na wyjątkowości Ciekot poprzez pii Rozwoju Gminy, Martyny Łasarzy: Stefana Żeromskiego oraz Barkomiec z Urzędu Gminy Masłów
barę Wachowicz. Będziemy pamiętać
oraz Wojciecha Purtaka, dyrekrównież o funkcjonaliści holu, który
tora Centrum Edukacji i Kultury
pełni wiele zadań. Dotychczasowe
„Szklany Dom”, którzy reprezenprojekty firmy 7MUZ gwarantują, że
towali zespół projektowy.
tak właśnie będzie – mówi Wojciech
	 – To zadanie, które zmieni
Purtak, dyrektor Centrum Edukacji
wnętrze „Szklanego Domu”
i Kultury „Szklany Dom”.
i sprawi, że poszerzy się jego oferta
Wystawa, która pojawi się w holu
kulturalna i edukacyjna. Nowe
„Szklanego Domu” stawia na innowamożliwości da metamorfoza
cyjność w prezentowaniu treści o Stesali widowiskowej zwiększając
fanie Żeromskim, atrakcjach
Umowę na projektowanie podpisali
komfort
publiczności
oraz
turystycznych gminy Mawójt Tomasz Lato oraz Ewa Świder-Grobelna
artystów, a turystów na pewno zaskoczy ekspozycja
słów oraz bieżących wydawłaścicielka firmy 7MUZ.
w holu przygotowana według najnowszych trendów
rzeniach kulturalnych. Nowy
w dziedzinie muzealnej – mówi wójt Tomasz Lato.
zestaw urządzeń będzie
Firma 7MUZ odpowiada za projekty ekspozycji stałych, wy- służył do prezentacji treści interaktywnych sterowanych gestem,
staw czasowych oraz realizacje multimedialne zrealizowane dla z możliwością bezdotykowego przewracania stron np. zabytkoweczołowych instytucji muzealnych i kulturalnych w Polsce, w tym go księgozbioru czy oglądania zdjęć. Zestaw urządzeń wzbogaci
dla: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady ofertę edukacyjną i kulturalną placówki poprzez możliwości orgaIndii w Polsce, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Lot- nizacji lekcji muzealnych. W sali edukacyjnej na piętrze „Szklanenictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Regionalnego w Stalowej go Domu” powstanie przestrzeń pamięci o Barbarze Wachowicz.
Woli, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum MazoProjekt będzie zakładał również zmiany w sali widowiskowej.
wieckiego w Płocku, Muzeum Historycznego w Legionowie, Mu- Prace obejmą okotarowanie, położenie wykładziny i tapicerowazeum im. K. Pułaskiego w Warce, Mazowieckiego Centrum Kul- nie istniejących siedzisk, co znacznie podniesie komfort odbiorców
tury, Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, Muzeum organizowanych wydarzeń. 7MUZ na wykonanie projektu ma doWarszawy, Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, Centrum Geo- kładnie trzy miesiące.
edukacji „Geopark” Kielce, Muzeum św. Zygmunta Felińskiego
To część projektu „Przebudowa amfiteatru przy Centrum Eduw Warszawie, Muzeum Regionalnego w Cedyni, Centrum Rzeźby kacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach oraz zakup wyposażePolskiej w Orońsku, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Państwowego nia”, na który Gmina Masłów pozyskała dofinansowanie w kwocie
Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
499 311 zł dla Gminy Masłów z Programu Rozwoju Obszarów
Jak przyznaje Ewa Świder-Grobelna, właścicielka firmy Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie rów7MUZ to kolejne wyzwanie. – Przygotowywaliśmy już wystawy nież przebudowany amfiteatr, a na dachu „Szklanego Domu” zopoświęcone pisarzom, więc cieszę się na możliwość kolejnej takiej stanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
realizacji. Przestrzeń „Szklanego Domu” daje wiele możliwości,
WP
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Druhowie podsumowali miniony rok
i wyznaczyli nowe cele
Za nami spotkania w jednostkach OSP na terenie gminy Masłów. Podczas nich przedstawiono sprawozdania finansowe komisji rewizyjnej oraz sprawozdania z działalności za 2021 rok. Określono również plan działalności i plan
finansowy jednostki na rok bieżący. W każdej z jednostek jednogłośnie udzielono absolutorium zarządom.

BRZEZINKI

Spotkanie poprowadził druh Marian Zarzycki jako Przewodniczący Zebrania. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący sejmiku świętokrzyskiego,
wójt Tomasz Lato, sekretarz Zbigniew Zagdański, Zbigniew Długosz dyrektor szkoły w Brzezinkach, Genowefa Jaros, była dyrektor szkoły i radna, Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa,
Grzegorz Bandrowski, zastępca komendanta gminnego OSP, Paweł Górniak, Komendant Gminny Ochrony Ppoż., sołtys Brzezinek Mirosław Piwko oraz były sołtys Ryszard Januchta. Zaproszeni
goście podziękowali strażakom za udział w akcjach ratowniczych
oraz zaangażowanie w działania na rzecz ochrony życia, zdrowia
i mienia, życząc jednocześnie dalszego rozwoju jednostki.
Jednostka OSP Brzezinki powstała w 1953 roku. Obecnie
liczy 36 strażaków z czego 20 posiada przeszkolenie i przygotowanie do udziału w akcjach. W strukturach OSP Brzezinki działa
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 11 druhów.
W 2021 roku jednostka pozyskała urządzenie spalinowe do
gaszenia pożarów traw, komplet ubrania bojowego, dwa hełmy
i latarki do hełmów. Trzech druhów uzyskało uprawniania do bezpośredniego uczestniczenia w działaniach ratowniczych. Jednostka
OSP Brzezinki w ubiegłym roku uczestniczyła w 16 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Ksel, sołtys Roman Kołomański, Jarosław Papież, prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Grzegorz Bandrowski, zastępca komendanta gminnego OSP i Paweł Górniak, komendant gminny ppoż. Wójt podziękował druhom za działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego w gminie Masłów, za
udział w akcjach ratowniczych i życzył druhom dalszego rozwoju
jednostki.
W ubiegłym roku jednostka OSP Ciekoty pozyskała nowy
sprzęt i wyposażenie, w tym m. in. nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, pompę szlamową oraz ubrania bojowe. Zakup samochodu był możliwy dzięki środkom finansowym pozyskanym od
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który udzielił
dotacji na kwotę 460 000,00 zł, Gminy Masłów – 367 470,00 zł
oraz Województwa Świętokrzyskiego – 20 000,00 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciekotach została założona
w 1960 r. Obecnie liczy 30 członków zwyczajnych, w tym 26 mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Przy
jednostce funkcjonuje młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
stanowi ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa gminy Masłów
oraz powiatu kieleckiego. W roku 2021 uczestniczyła w 16 akcjach
ratowniczo-gaśniczych.
MĄCHOCICE KAPITULNE

CIEKOTY

Zebranie poprowadził prezes Andrzej Bawół. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście: wójt Tomasz Lato, radny Tomasz

Spotkanie w budynku Centrum Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych poprowadził prezes Wojciech
Kundera. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Henryk
Milcarz, wiceprzewodniczący sejmiku świętokrzyskiego, wójt
Tomasz Lato, Stanisław Stachura, wójt gminy Masłów w latach
1990 – 2002, Aneta Januchta, dyrektor SP im. Marii Skłodowskiej
-Curie w Mąchocicach Kapitulnych, Jarosław Papież, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie, Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP, Paweł Górniak, komendant gminny
ochrony Ppoż., radni Ryszard Szymczuch i Mateusz Fąfara, oraz
Krzysztof Zawada i Mariusz Deląg, członkowie wspierający jednostkę.
Zaproszeni goście docenili pracę i zaangażowanie druhów na
rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego w gminie Masłów, podziękowali strażakom za udział w akcjach ratow-

7

Kurier Masłowski
niczych. Podkreślili rolę wychowawczą straży, której efektem są
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców, i życzyli
dalszego rozwoju jednostki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mąchocicach Kapitulnych działa
od 1924 r. Obecnie liczy 101 członków, w tym 43 członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
i stanowi ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa gminy Masłów
oraz powiatu kieleckiego. W roku 2021 uczestniczyła w 46 akcjach
ratowniczo-gaśniczych, w tym: w 17 pożarach i 29 miejscowych zagrożeniach. Ponadto druhowie OSP Mąchocice Kapitulne w 2021 r.
4 razy zabezpieczali teren chroniony JRG-1 w Kielcach.
W ubiegłym roku jednostka w Mąchocicach Kapitulnych pozyskała: kosiarkę spalinową, 2 pojemniki na maski AODO, mundur wyjściowy, 5 hełmów strażackich, drabinę nasadkową aluminiową, 2 pary butów specjalnych, 4 pary rękawic strażackich,
5 kompletów ubrań specjalnych, elektronarzędzia akumulatorowe,
radiotelefon przenośny, 2 pary butów gumowych, 10 czapek letnich, torbę ratowniczą PSP-R0 z KRUS oraz pralkę automatyczną
zakupioną z dobrowolnych składek druhów.
Ponadto w 2021 roku wykonano oświetlenie parkingu za CSMDP,
zainstalowano monitoring wizyjny budynku i terenu wokół Centrum oraz wyremontowano zaplecze socjalne części garażowej
strażnicy i wejście do budynku.
MASŁÓW

Zebranie poprowadził prezes Piotr Zegadło. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście: Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący sejmiku świętokrzyskiego, wójt Tomasz Lato, Leszek Walczyk, wiceprezes Zarządu Odlewni Polskich, Seweryn Bielecki,
kierownik Kopalni EUROVIA w Wiśniówce, Paweł Kosin, przedstawiciel Nadleśnictwa Daleszyce, radni Zenon Pedrycz i Janusz
Obara, sołtys Renata Samiczak oraz Jarosław Papież prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie i Sylwester Dudzik,
komendant gminny OSP. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku
jednostka OSP Masłów pozyskała nowy sprzęt i wyposażenie,
w tym m. in.: quad z przyczepką, które ułatwią strażakom pracę
w trudnodostępnym terenie. Sprzęt zakupiony został w dużej mierze z wkładu własnego zgromadzonego przez druhów OSP, środków funduszu sołeckiego Masłowa Pierwszego, dotacji Gminy Masłów oraz wsparciu finansowemu nadleśnictw: Kielce, Zagnańsk
i Daleszyce oraz firm: Eurovia Kruszywa S.A, Odlewnie Polskie S.A.
i Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Strażacy wręczyli statuetki i podziękowali darczyńcom za pomoc finansową, po czym dokonano
symbolicznego wprowadzenia do służby nowego pojazdu ratowniczego quad.
Zaproszeni goście zabierając głos docenili działania strażaków dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego
w gminie Masłów oraz podziękowali strażakom za trud w akcjach
ratowniczych, życząc jednocześnie dalszego rozwoju jednostki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowie została założona
w 1931 r. Liczy 43 członków zwyczajnych, w tym 25 mogących
brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Przy jedno-

stce funkcjonuje młodzieżowa drużyna pożarnicza. Dysponuje
dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi: GBA-Rt 3,5/27/350
Iveco (2017), GBAM 3/16+8 Star (1981). Jednostka włączona jest
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stanowi ważne
ogniwo w systemie bezpieczeństwa gminy Masłów oraz powiatu
kieleckiego. W roku 2021 uczestniczyła w 48 akcjach ratowniczogaśniczych.
WOLA KOPCOWA

Spotkanie w budynku strażnicy poprowadził druh Jacek Rzędowski, wiceprezes jednostki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: senator Krzysztof Słoń, starosta Mirosław Gębski, Henryk
Milcarz, wiceprzewodniczący sejmiku świętokrzyskiego, wójt Tomasz Lato, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
sekretarz Zbigniew Zagdański, Jarosław Papież, prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie i Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP, Paweł Górniak, komendant gminny ochrony
Ppoż. oraz radny Andrzej Pedrycz i sołtys Edward Mazur.
Zaproszeni goście docenili pracę i zaangażowanie druhów na
rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego w gminie Masłów, podziękowali strażakom za udział w akcjach ratowniczych, życząc jednocześnie dalszego rozwoju jednostki.
Podczas spotkania druhowie przedstawili sprawozdanie finansowe komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności za
2021 rok. Określono również plan działalności i plan finansowy
jednostki na rok bieżący. Ponadto jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Wola Kopcowa.
Warto wspomnieć, że w 2021 roku druhowie realizowali program Świadomy Senior przy współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz uruchomili punkt zbiórki nakrętek plastikowych do pojemnika w kształcie serca, który udostępnił druhom
Ochotniczy Hufiec Pracy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kopcowej działa od 1931 r.
Liczy 52 członków, w tym 2 członków honorowych. 32 może brać
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i stanowi
ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa gminy Masłów oraz
powiatu kieleckiego. W roku 2021 uczestniczyła w 34 akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Warto podkreślić, że w ubiegłym roku jednostka OSP Wola
Kopcowa pozyskała nowy sprzęt, w tym m.in.: piłę spalinową
do drzewa z dodatkową prowadnicą i łańcuchem, bosak dielektryczny, sześć kompletów ubrań specjalnych piaskowych, 5 par
specjalnych butów gumowych, drabinę słupkową, szafę na sprzęt
pożarniczy, telewizor, laptop i urządzenie wielofunkcyjne oraz
fantom. Wspomniany sprzęt został zakupiony dzięki dotacjom
z: Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, WFOŚiGW w Kielcach i WFOŚiGW w Warszawie, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Gminy Masłów, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
ze środków własnych.
RED
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Markowe wyróżnienie dla Gór Świętokrzyskich
Góry Świętokrzyskie otrzymały wyróżnienie w ramach Projektu „Polskie
Marki Turystyczne”. Uroczyste ogłoszenie laureatów w plebiscycie organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację
Turystyczną odbyło się w Centrum Geoedukacji w Kielcach.

Delegacja Związku Gmin Gór Świętokrzyskich odebrała wyróżnienie.

Dostrzeżenie Gór Świętokrzyskich
jako marki turystycznej to wynik wspólnego produktu stworzonego przez 11 gmin
tworzących Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (w tym również gminę Masłów).
Dyplom z rąk: Andrzeja Guta-Mostowego
- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki, Anny Krupki – wiceminister sportu i turystyki, świętokrzyskiej posłanki oraz
Marcina Różyckiego, wiceprezesa Polskiej
Organizacji Turystycznej odbierała delegacja samorządowców tworzących Związek
Gór Świętokrzyskich pod przewodnictwem
Krzysztofa Gajewskiego, wójta gminy Waśniów w składzie: Tomasz Lato, wójt gminy
Masłów, Dariusz Skiba, burmistrz Bodzentyna, Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi, Cezary Błach, burmistrz Suchedniowa.
Wyróżnienia samorządowcom gratulowali
m.in. wicemarszałek Renata Janik i Bogdan
Wenta, prezydent Kielc.
Laureatami Marki Turystycznej zostali: Poznań, Łódź, Jura Krakowsko-Częstochowska, EnoTarnowskie, wyróżnienia obok Gór Świętokrzyskich otrzymali:
Roztocze, Szlak aktywnej turystyki wodnej
Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego
i Biebrzy „Cha-KA-Bi”.
WP

Przebiegli 1963 metry!
Ponad czterdziestu uczniów klas
IV-VIII Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Masłowie przystąpiło do ogólnopolskiej akcji
i wzięło udział w biegu „Tropem
Wilczym” upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych i Bohaterów
Niezłomnych.

Start trasy zaplanowano wzdłuż masłowskiego lotniska.

To było aktywne uczczenie pamięci.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Masłowie miały
szczególny wymiar. Uczniowie przebiegli
symboliczną trasę o długości 1963 metry,
stanowiącą odwołanie do roku, w którym
zginął ostatni poległy w walce Żołnierz Wyklęty. Trasa biegła wzdłuż lotniska.
W szkole odbył się test wiedzy o Witoldzie Pileckim, jednym z sześciu najod-

ważniejszych ludzi europejskiego ruchu
oporu w czasie II wojny światowej, wychowanym w myśl hasła Bóg – Honor – Ojczyzna. Na uczniów czekała również wystawa
poświęcona Witoldowi Pileckiemu i innym
bohaterom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającym
w latach 1944 – 1963.
RED
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Modlili się i śpiewali w intencji trzeźwości
Mieszkańcy gminy Masłów wzięli udział w VII Drodze
Krzyżowej w intencji Trzeźwości, która wiodła z Nowej Słupi na Święty Krzyż.

Chór Masłowianie z biskupem Andrzejem Kaletą
przed ołtarzem klasztoru na Świętym Krzyżu.

Droga krzyżowa była organizowana przez Duszpasterstwo
Trzeźwości z ks. Kamilem Banasikiem, duszpasterzem trzeźwości
Diecezji Kieleckiej, oraz ruchy i stowarzyszenia abstynenckie. Od
początku organizacji drogi krzyżowej uczestniczy w niej biskup
Jan Piotrowski. Tak też było w tym roku. Biskup Jan wszedł na
Święty Krzyż z pątnikami, a liturgię w klasztorze sprawował biskup
Andrzej Kaleta.
Krzyż ufundowany przed siedmioma laty przez grupę
Lubrzanka z Mąchocic-Scholasterii wnosiły kolejno grupy trzeźwiejących alkoholików i osób modlących się o trzeźwość bliskich.
Rozważania przy kolejnych stacjach poprowadzili członkowie grupy Lubrzanka. Trzeźwiejący alkoholicy dawali świadectwa przeżyć
w okresie picia i przemian duchowych jakie doprowadziły ich do
trzeźwości. W czasie drogi krzyżowej rozdawano różańce. Jak co
roku oprawę liturgii w klasztorze zapewnił Chór Masłowianie pod
kierunkiem Michała Kopcia. Duże, zorganizowane grupy przyjechały z Masłowa, Bodzentyna, Bęczkowa i Kielc.
WP

Konsultowano Strategię Rozwoju Gminy Masłów
na lata 2022 – 2030
Za nami spotkanie konsultacyjne i debata nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030, która
określa najważniejsze cele i główne kierunku rozwoju gminy Masłów na najbliższe dziewięć lat.
Dokument został przygotowany wspólnie przez zespół do
spraw opracowania strategii powołany przez wójta gminy Masłów
oraz EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego
Sp. z o.o.
O szczegółach strategii rozmawiano podczas konsultacji społecznych oraz debaty, które zorganizowano w Urzędzie Gminy
w Masłowie. Oba spotkania poprowadził Michał Kosecki z EPRD
Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
W spotkaniach uczestniczyli wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika
Dolezińska-Włodarczyk, radni, sołtysi, mieszkańcy, przedstawiciele przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz
dyrektorzy jednostek podległych i pracownicy Urzędu.
Wszyscy zostali zapoznani ze szczegółami misji rozwoju
gminy, którą jest zapewnienie zrównoważonego wzrostu poziomu jakości życia mieszkańców oraz poprawa uwarunkowań
społeczno-gospodarczo-przestrzennych i środowiskowych na terenie gminy Masłów. Omawiano również poszczególne zadania
inwestycyjne wynikające z celów postawionych przed gminą. Są

Debata odbyła się w systemie hybrydowym.

Wszyscy zostali zapoznani ze szczegółami misji rozwoju gminy.

to: infrastruktura techniczna, przedsiębiorczość i inwestycje, rozwój kultury i turystyki, rozwój usług publicznych, rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego, rozwój społeczeństwa demokratycznego,
ambitny, proinwestycyjny, zrównoważony budżet gminy Masłów.
Cały, obszerny dokument Strategii Rozwoju Gminy Masłów
na lata 2022 – 2030 składa się z trzech części: diagnozy, sytuacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Masłów, strategii
i planu zadań.
- Dziękuję uczestnikom spotkań za liczne spostrzeżenia
i uwagi związane z funkcjonowaniem naszej gminy. Dziękuję również wszystkim, którzy zgłosili uwagi za pośrednictwem formularza
konsultacyjnego. Dzięki takiej aktywności wspólnie wypracujemy
ostateczną formę dokumentu, który będzie drogowskazem dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Masłów – mówi wójt Tomasz Lato.
RED
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Kazimiera Zapałowa z tytułem
„Honorowego Obywatela Powiatu Kieleckiego”
Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, od lat związana z gminą Masłów
odebrała wyróżnienie „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”. To pierwsza taka nagroda, honorująca osoby,
które w sposób szczególny działają na rzecz lokalnej społeczności.
Laureatka tytuł i statuetkę odebrała podczas uroczystej sesji łam się w tych samych klasach, w których wcześniej pobierał nauki
Rady Powiatu Kieleckiego w Starostowie Powiatowym w Kielcach Stefan Żeromski. Miłość rodzinnej ziemi, miłość rodaków, miłość
z rąk starosty Mirosława Gębwszystkiego, co polskie, która
skiego i Jacka Kuzi, przewodjemu towarzyszyła, o czym
niczącego Rady Powiatu. Jak
pisał, była i jest także miłością
informował starosta zarząd
mojego życia. Można gdzieś
zaproponował przyznawanie
mieszkać w różnych stronach,
nagród podobnie, jak robią to
można bywać, ale najlepiej
inne samorządy. - Rada Powiaowocuje się w swojej krainie
tu zaakceptowała ten pomysł.
lat dziecinnych – mówiła KaziNastępnie wyłoniliśmy kapitumiera Zapałowa.
łę konkursową, która przyjęła
Wspominała również swoją
kilka propozycji i wybrała te
społeczną pracę w kierunku
najlepsze – mówił. Wręczenie
świętokrzyskiej
młodzieży.
statuetki poprzedziło wygło– Powiat kielecki to miejsce,
szenie laudacji poświęconej
w którym działałam na rzecz
laureatce.
dzieci w 19. edycjach Stypen- Jestem mieszkanką
dium Andrzeja Radka, jakie
powiatu kieleckiego całe żystworzyliśmy z już nieżyjącym
cie. Zawsze. Urodziłam się
redaktorem Staszkiem MijaLaureatka tytuł i statuetkę odebrała podczas uroczystej sesji Rady Powiatu
w Chmielniku. Do przedszko- Kieleckiego w Starostowie Powiatowym w Kielcach z rąk starosty Mirosława sem i kilkoma innymi osobaGębskiego i Jacka Kuzi, przewodniczącego Rady Powiatu.
la, szkoły podstawowej i szkoły
mi. Chodziło o wyróżnienie
średniej im. Stefana Żeromskiedziecka, które z uporem bohago uczęszczałam do Kielc. Później wyfrunęłam do Krakowa na stu- tera Żeromskiego dąży do wiedzy mimo wielkich trudności. Taki
dia filologiczne, ale wróciłam z emocjami. Szczęśliwa, że wracam fundusz stypendialny zorganizowaliśmy przy Muzeum Lat Szkolw rodzinne strony do domu, do najściślejszej ojczyzny Stefana nych Stefana Żeromskiego w Kielcach – opowiadała. W swoim poŻeromskiego – mówiła Kazimiera Zapałowa. – Kiedy uczyłam się dziękowaniu szczególne podziękowania skierowała do kapituły ze
w szkole średniej to liceum mieściło się w starym gmachu, czyli Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz do wójta Tomasza Lato
można powiedzieć spacerowałam tymi samymi korytarzami, uczy- i Wojciecha Purtaka, dyrektora Centrum Edukacji i Kultury „Szkla-

Zdjęcie, które przejdzie do historii. To była pierwsza sesja, podczas której przyznano nowe, ważne powiatowe wyróżnienia.
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ny Dom” w Ciekotach. - Cieszę się, że ta
statuetka i tytuł Honorowego Obywatela
Powiatu Kieleckiego to coś, co będzie przyznawane i za rok, za pięć i za wiele lat – zaznaczyła.
- To doskonała inicjatywa, jako ktoś,
kto 16 lat działał w powiecie kieleckim
uważam, że to nam wszystkim było potrzebne. Potrafimy w ten sposób doceniać
tych, którzy w tej naszej małej ojczyźnie,
w powiecie kieleckim stanowią olbrzymią
wartość i za to panie przewodniczący, panie starosto, dziękuję serdecznie. W gminie
Masłów taką szczególną osobą od lat jest
Kazimiera Zapałowa - mówił wójt Tomasz
Lato. Wspominał lata 80-te, kiedy jako
młody nauczyciel ze szkoły w Woli Kopcowej poznał prężnie działającą Kazimierę
Zapałową, kustosz Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz już
później pracę przy koncepcji wyposażenia dworu pisarza w Ciekotach. W efekcie
zrealizowano pomysł Kazimiery Zapałowej
na sukcesywne wyposażanie własnymi eksponatami, rezygnując z ich wypożyczenia.
Dziś dwór dzięki zaangażowaniu i często
też środkom finansowym pani kustosz i jej
męża Andrzeja Zapały jest kompletnie wyposażony.
Wśród osób gratulujących pani kustosz byli m.in. senator Krzysztof Słoń,
marszałek województwa świętokrzyskiego

Kazimiera i Andrzej Zapałowie z przedstawicielami gminy Masłów: wójtem Tomaszem Lato,
Wojciechem Purtakiem, dyrektorem „Szklanego Domu”, Grzegorzem Piwko, dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy, Zenonem Pedryczem, dyrektorem Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego, radnym Rady Gminy Masłów.

Andrzej Bętkowski oraz osoby związane
z gminą Masłów: Zbigniew Zagdański, sekretarz gminy Masłów, radny powiatowy,
Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Grzegorz
Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Zenon Pedrycz, dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa
Powiatowego, radny Rady Gminy Masłów.

Podczas sesji przyznano również tytuł
Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego. Otrzymał go pośmiertnie Zbigniew Banaśkiewicz. Był radnym powiatowym, a w latach
2002-2006 pełnił funkcję starosty. Zmarł w
2011 roku. Akt nadania tytułu i statuetkę
odebrała córka pana Zbigniewa, Kinga Banaśkiewicz.
WP

Fala pomocy dla obywateli Ukrainy
Sytuacja z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Masłów została ustabilizowana.

Na zajęcia zaprosili m.in. harcerze z gminy Masłów.

Gmina Masłów była jedną z pierwszych w regionie świętokrzyskim, w której
zaczęto lokować uchodźców. - Dużym
wyzwaniem było zorganizowanie kompleksowej pomocy dla obywateli Ukrainy.
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom
gminy Masłów, którzy natychmiastowo za-

reagowali na apele pomocy i chcą udzielać
jej nadal. To świadczy o sile naszej społeczności – mówi wójt Tomasz Lato.
Hotel Ameliówka w Mąchociach Kapitulnych jako pierwszy przyjął grupę niemal 200 osób, które znalazły tu spokojną
przystań. Z myślą o nich przygotowano

ofertę edukacyjno-kulturalną koordynowaną przez Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”. Rozpoczęły ją gry, które
przygotowali harcerze ze wszystkich szkół
w gminie Masłów działających w Hufcu
ZHP Kielce - Powiat wraz z komendantką
Olgą Zawodnik-Purtak (50 DH z Brzezinek), drużynowymi Kamilą Zając (52 Gromada Zuchowa z Masłowa), Agnieszką
Ksel (Próbna Gromada Zuchowa z Woli
Kopcowej), Joanną Jaros, nauczycielką
SP w Brzezinkach. Były m.in. zabawy
z chustą animacyjną, malowanie powitalnego transparentu, kolorowanie oraz słynne harcerskie pląsy. Edukatorki „Szklanego
Domu” Wioletta Domagała, Joanna Kwiecień, Kinga Kruk zajęły się organizowaniem zajęć edukacyjnych m.in. warsztatów plastycznych, ale również wycieczek.
Dzięki uprzejmości Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach chętni mogli zwiedzić
to wyjątkowe muzeum. Ruszyła również
akcja koncertowa. Jako pierwsi w Ameliówce koncertowali członkowie zespołu
Lubrzanka z Michałem Kopciem.
Mieszkańcy gminy Masłów bardzo
aktywnie włączyli się w zbiórki produktów
potrzebnych dla Ukraińców przebywających w kraju jak i tym w najbliższym są-
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Lubrzanka koncertowała w Hotelu Ameliówka.

siedztwie. Wśród nich były: środki czystości osobistej, chemia dla domu, artykuły
żywnościowe, woda, konserwy, ale też np.
bielizna osobista. Punkty zbiórki znajdują
się w szkołach i placówkach podległych
urzędowi, a punkt wydawania darów dla
obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Masłów został uruchomiony
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Masłowie.
Co istotne gmina Masłów jako pierwsza przyjęła do szkół młodych Ukraińców.
Symboliczna inauguracja z udziałem świętokrzyskiego kuratora oświaty Kazimierza
Mądzika odbyła się w Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach
-Scholasterii. Obecnie naukę w szkołach
w Brzezinkach, Masłowie, Mąchocicach
Kapitulnych i Mąchocicach-Scholasterii
rozpoczęło około 60 dzieci uchodźców.
Kompleksowa pomoc dotyczy również zdrowia. 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. Co ważne Zdrowie uruchomiło również punkt medyczny w Hotelu Ameliówka.
Z otwartymi sercami Ukraińców przyjmują prywatne osoby, a Powiat Kielecki
uruchomił miejsca w Powiatowym Schronisku Szkolnym w Mąchocicach-Scholasterii,
gdzie już zamieszkały pierwsze osoby.
Od środy 16 marca, ruszyła rejestracja uchodźców z Ukrainy i nadawanie im
numeru PESEL. Rusza też przyjmowanie
wniosków o refinansowanie kosztów dla
osób, które przyjęły Ukraińców pod swój
dach. O PESEL mogą ubiegać się wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli polsko
-ukraińską granicę od 24 lutego tego roku.
Do zdobycia numeru identyfikacyjnego,
uchodźcy potrzebują paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku ich
braku - możliwe jest podpisanie oświadczenia o prawdziwości podanych danych.
Uchodźca, który przyjdzie po PESEL
do wniosku dołącza zdjęcie, które w razie

Od kilku tygodni do szkół dołączyli uczniowie z Ukrainy.

braku bezpłatnie wykonają pracownicy
urzędu. Ponadto wypełnia kwestionariusz
i składa podpis oraz odcisk palca. Do tej
pory pracownicy Urzędu Gminy Masłów
nadali około 60 numerów PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzili profile
zaufane, które ułatwią dostęp do usług publicznych przez Internet.
Obecnie na terenie gminy Masłów
przebywa około 300 obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Hotelu Ameliówka, schronisku młodzieżowym w Mąchocicach-Scholasterii oraz u osób prywatnych.
Od 16 marca mieszkańcy, którzy
przyjęli do siebie uchodźców mogą składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Masłowie wnioski o dofinansowanie
kosztu ich pobytu. Środki zostaną wypłacone wstecz od momentu, w którym faktycznie przyjęto uchodźców, w wysokości 40 zł
za osobę, za każdy dzień pobytu.
Na podstawie specustawy, uchodźcy mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, zasiłku 500+ i 300+, a także do
legalnego zatrudnienia czy prowadzenia
działalności gospodarczej przez najbliższe
18 miesięcy.
WP

Trwa wydawanie PESELów.
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Ruszyła nowa komunikacja
busowa

Barcza – Domaszowice – Kielce
Barcza – Masłów Pierwszy – Kielce

Pięć nowych linii busowych kursuje po trasach gminy Masłów. Dzięki nim mieszkańcy mogą dotrzeć bez
problemu nie tylko do centrum gminy, ale również
do Kielc. Dodatkowa komunikacja to wynik dofinansowania, jakie uzyskała gmina Masłów z rządowego
„Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
Przewozy do końca roku będzie realizować Robert Opara
Przewóz Osób ze Strawczyna.
- Usługi transportowe na wszystkich trasach realizuje jeden
przewoźnik, co jest korzystne dla mieszkańców, którzy posiadając
jeden bilet miesięczny mogą korzystać ze wszystkich linii busowych. Dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 2 198 937,60 ma
zapewnić komunikację wewnątrz gminy, ale mieszkańcy dojadą
również do Kielc do dworca BUS przy ul. Żelaznej – informuje wójt
Tomasz Lato.

NOWE POŁĄCZENIA KURSUJĄ NA LINIACH:

Ciekoty – Domaszowice –Kielce

Mąchocice Kapitulne – Dąbrowa (Mąchocice Kapitulne ul.
Górna, Masłów Pierwszy ul. Podklonówka, ul. ks. J. Marszałka, ul. Jana Pawła II, Masłów Drugi ul. Krajobrazowa,
Dąbrowa Łąki, ul. Barczańska i Dąbrowa Kolonia, Kielce):
7 kursów w dni robocze i 2 kursy w weekendy;
Mąchocice Kapitulne – Dąbrowa (Mąchocice Kapitulne ul.
Górna, Masłów Pierwszy ul. Podklonówka, Masłów Drugi
ul. Krajobrazowa, Dąbrowa Łąki, ul. Barczańska i Dąbrowa
Kolonia, Kielce): 11 kursów w dni robocze oraz 6 w weekendy;
Barcza – Domaszowice (Barcza pętla, Brzezinki, Dolina
Marczakowa, Masłów Pierwszy ul. ks. J. Marszałka, ul. Jana
Pawła II, Wola Kopcowa, Domaszowice, Kielce): 14 kursów
w dni robocze i 7 kursów w weekendy;
Barcza – Masłów Pierwszy (Barcza pętla, Brzezinki, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi ul. Krajobrazowa, Masłów
Pierwszy ul. ks. J. Marszałka, ul. Jana Pawła II, Kielce):
14 kursów w dni robocze i 7 kursów w weekendy;
Ciekoty – Domaszowice (Ciekoty Żeromszczyzna, Brzezinki
do cmentarza, Mąchocice-Scholasteria, Mąchocice Kapitulne ul. Łysogórska, ul. Dolna, Masłów Pierwszy ul. Lotnicza,
ul. Jana Pawła II, Wola Kopcowa, Domaszowice, Kielce):
22 kursy w dni robocze oraz 14 kursów w weekendy.

CENY BILETÓW
bilet jednorazowy – 4 zł, bilet miesięczny pracowniczy –
112 zł, bilet miesięczny studencki – 78,40 zł i bilet miesięczny szkolny – 81,60 zł.
Bilety miesięczne są sprzedawane w dwa pierwsze i ostatnie
dni robocze miesiąca, w godz. 10 – 17 na dworcu BUS przy
ul. Żelaznej.

Mąchocice Kapitulne – Dąbrowa – Kielce
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Sołtysi z regionu świętokrzyskiego świętowali
w „Szklanym Domu”
Sołtysi z województwa świętokrzyskiego zjechali do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, by
wspólnie świętować i wymieniać się doświadczeniami. Przygotowano dla nich m.in. konferencję poświęconą możliwościom pozyskiwania środków finansowych.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Anny Krupki, wiceminister
sportu i turystyki, poseł na Sejm RP pod patronatem Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek oraz poseł na Sejm RP Agnieszki Soin. Na
zaproszenie odpowiedziało ponad 200 sołtysów z regionu świętokrzyskiego.
Gości witali: Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, poseł na Sejm RP, Krzysztof Słoń, senator RP, Tomasz Lato, wójt gminy Masłów, Agnieszka Wojdan, członek zarządu Enea Elektrownia
Połaniec S.A., Józef Cepil, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Tadeusz Jakubowski, dyrektor Oddziału Regionalnego w Kielcach
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krystyna Banaś, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kielcach
w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Ze sceny popłynęły życzenia i deklaracje wsparcia wspólnych
działań. Jak podkreślała wiceminister Anna Krupka sołtyski i sołtysi
są wybierani przez mieszkańców i są najbliżej zwykłych ludzi i ich
potrzeb. - Ten wybór, to z jednej strony zaszczyt, ale z drugiej strony
ogromne zobowiązanie. Nie wyobrażamy sobie sołectw i małych
miejscowości bez sołtysek i sołtysów i ich aktywnej roli. To dzięki
nim te małe ojczyzny rozwijają się tak dynamicznie – mówiła.
W imieniu samorządowców głos zabrał wójt Tomasz Lato.
- Sołtysi są pierwszymi osobami, do których mieszkańcy sołectw
zwracają się ze swoimi sprawami. Są łącznikami z samorządem
i pomagają rozwiązywać wiele problemów. To bardzo aktywne
osoby, które swoją społeczną działalność rozwijają na wielu polach np. realizują się w samorządzie, ochotniczych strażach pożarnych czy działalności artystycznej – mówił wójt.
W programie spotkania znalazła się konferencja: „Pozyskiwanie środków finansowych w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych na lata 2023 – 2027 oraz zmiany w dopłatach
bezpośrednich i rolno-środowiskowo-klimatycznych w 2022 roku”.
Prelegentami byli: Beata Milewicz, kierownik Wydziału Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS Oddziału Regionalnego w Kielcach, Małgorzata Kucharska, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ŚODR w Modliszewicach, Szymon Szczodrak, zastępca kierownika Świętokrzyskiego
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Delegacja sołtysów gminy Masłów z wiceminister Anną Krupką
i wójtem Tomaszem Lato.

Goszczenie w Ciekotach reprezentantów całego regionu było
doskonałą okazją do zaprezentowania folkloru gminy Masłów. Dla
wszystkich wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty i Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna. A do szczęśliwców w czasie
losowania powędrowały upominki. Chętni mogli również bezpłatnie zwiedzić dworek Stefana Żeromskiego.
Partnerami wydarzenia byli: Enea Elektrownia Połaniec S.A.,
Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR, KOWR Oddział Terenowy w Kielcach, KRUS Oddział Regionalny w Kielcach oraz
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
WP

Do Ciekot przyjechali sołtysi z całego województwa.

Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty
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Sołtysi z gminy Masłów
świętowali Ogólnopolski Dzień Sołtysa
Na co dzień są najbliżej mieszkańców sołectw. Odpowiadają na pytania, rozwiązują problemy i są pierwszym łącznikiem z samorządem. Sołtysi z gminy Masłów uroczyście obchodzili swój dzień.

Sołtysi świętowali w gronie swoich małżonków.

Po pandemicznej przerwie wrócono do pierwotnej formy
świętowania Dnia Sołtysa. W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie mszę świętą w ich intencji odprawił ks. proboszcz
Piotr Motyka. Dziękując za posługiwanie na rzecz mieszkańców
wspominał o ich ważnej społecznej roli.
Podziękowań nie szczędzili również wójt Tomasz Lato i Piotr
Zegadło, przewodniczący Rady Gminy Masłów. – Wasza praca jest
ogromnie cenna, buduje relacje międzyludzkie, które są niezwykle
istotne w małych ojczyznach. Dziękuję, że samorząd gminy Masłów może zawsze liczyć na wasze wsparcie, a wspólne działania
przynoszą pozytywne efekty działając na ciągły rozwój waszych
sołectw, co przekłada się na całą gminę - mówił wójt Tomasz Lato.
Słowa podziękowania skierował również do najbliższych sołtysów:
żon i mężów, którzy towarzyszyli im w czasie spotkania. To również dzięki nim i wielu wyrzeczeniom mogą pracować dla mieszkańców swoich sołectw. Praca sołtysa wymaga wiele wyrzeczeń
kosztem czasu wolnego, który można poświęcać swojej rodzinie.
– Istotną kwestią jest współpraca sołtysów z Radą Gminy.
Dziękuję wam za każde spotkanie, na którym wspólnie wypracowujemy rozwiązania najlepsze dla waszych sołectw – mówił przewodniczący Piotr Zegadło.

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. Piotra Motykę.

Co ważne w gronie sołtysów znajdują się osoby wszechstronnie działające na wielu polach. Każdy z nich zaangażowany jest
w sprawy małej ojczyzny. Mandat sołtysa i radnego sprawują: Małgorzata Kozubek, Artur Lis i Janusz Obara. Pani
Małgorzata jest członkiem zarządu Powiatowego
SOŁTYSAMI W GMINIE MASŁÓW SĄ:
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Aniela Cedro i Renata Samiczak są liderkami zespoStanisław Białowąs - Barcza, Mirosław Piwko - Brzezinki,
łów ludowych działających w ich sołectwach:
Roman Kołomański - Ciekoty, Aniela Cedro - Dąbrowa,
Dąbrowianki i Masłowianki Nowe. W minioJanusz Obara - Dolina Marczakowa, Artur Lis - Domaszowice,
nym roku Roman Kołomański został wybrany
Małgorzata Kozubek - Masłów Pierwszy,
Sołtysem Roku Województwa Świętokrzyskiego
Renata Samiczak - Masłów Drugi, Mirosław Kuzka - Mąchocice Kapitulne, w plebiscycie Mistrzowie Agro organizowanym
przez Echo Dnia. Rok wcześniej otrzymał tytuł
Katarzyna Kaczor - Mąchocice-Scholasteria,
Sołtysa Roku w ogólnopolskiej akcji „Gazety SoAgnieszka Pisarczyk - Wiśniówka, Edward Mazur - Wola Kopcowa.
łeckiej”.
WP
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Bezcenna kolekcja
trafiła do „Szklanego Domu”
Wyjątkowe zbiory Kazimiery Zapałowej związane
z Barbarą Wachowicz zostały przekazane do Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Korespondencja z Barbarą Wachowicz z lat 1972 - 2018, unikatowe zdjęcia z wizyt pisarki w regionie świętokrzyskim, wycinki
prasowe, zaproszenia, książki z osobistymi dedykacjami, składają
się na bezcenną, prywatną kolekcję Kazimiery Zapałowej, kustosz
honorowej dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, która została przekazana wójtowi Tomaszowi Lato i Wojciechowi Purtakowi,
dyrektorowi Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
Zbiór zostanie opracowany i posłuży m.in. jako baza do
stworzenia edukacyjnej przestrzeni poświęconej pisarce Barbarze
Wachowicz w „Szklanym Domu”, ale też do rozdziału o przyjaźni
Kazimiery Zapałowej i Barbary Wachowicz w książce „Zakochana
w Polsce”, nad którą pracują Danuta Hanna Jakubowska, agentka
i przyjaciółka pisarki oraz dyrektor Wojciech Purtak.
WP

Kustosz Kazimiera Zapałowa i wójt Tomasz Lato oglądają archiwalia.

Pierwsze przygotowania
do Gali Nagrody Gospodarczej
Wstępne ustalenia dotyczące organizacji Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów zapadły podczas spotkania wójta
Tomasza Lato z Markiem Kmieciem, przewodniczącym Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów, Markiem
Banasikiem, wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów oraz prezesem Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Joanną Synak, pracownikiem referatu Promocji i Rozwoju Gminy
Masłów.
Głównym punktem spotkania było ustalenie terminu tegorocznej gali oraz składu Kapituły, która wybierze zwycięzców.
- To już siódmy raz kiedy samorząd Masłowa uhonoruje najlepszych przedsiębiorców działających na terenie gminy. Do końca kwietnia kandydatów do nominacji mogą
zgłaszać stowarzyszenia, organizacje gospodarcze, instytucje, przedsiębiorcy za zgodą

Najważniejszymi punktami spotkania
było ustalenie terminu tegorocznej gali oraz składu Kapituły.

zgłoszonych, a także indywidualnie zainteresowani przedsiębiorcy. Warunkiem
zgłoszenia jest minimum trzyletni staż
działalności, a kandydaci powinni cieszyć
się uznaniem klientów, odnosić sukces
rynkowy, inwestować w rozwój firmy oraz
zapewniać dobre warunki pracy pracownikom – mówi wójt Tomasz Lato.
Gala Nagrody Gospodarczej 2022 odbędzie się 10 czerwca w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” o godz. 18.00.
W skład tegorocznej Kapituły konkursowej
wejdą Monika Dolezińska-Włodarczyk,
jako przedstawiciel wójta, Piotr Zegadło
i Janusz Obara – przedstawiciele Rady
Gminy Masłów oraz Marek Kmieć, Marek
Banasik i Rafał Iwan, laureat Nagrody Gospodarczej 2021 - przedstawiciele przedsiębiorców Gminy Masłów.
Obecnie Wojciech Purtak, dyrektor
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w porozumieniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Przedsiębiorców ustala program tegorocznej gali.
Już dziś zapraszamy mieszkańców
oraz przedsiębiorców na uroczystość.
AK
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Prezenty dla Żeromskiego
Każdy rok na ciekockiej Żeromszczyźnie przynosi udoskonalenia i ubogacenia. Niektóre widoczne są na pierwszy
rzut oka: doposażenie Szklanego Domu, zwiększająca się ilość krzewów róż – ulubionych kwiatów pani Żeromskiej,
modernizacja kręgu ogniskowego, sadzonki jodeł, które za dziesięć lat staną się pewnie pięknym „zagajnikiem literatów”, letnie enklawy z siedziskami i leżakami.
Przez turystów, a także mieszkańców Kielc i okolicy, to miejsce jest postrzegane jako nastrojowe, przyjazne, do którego warto
wracać. O takiej roli najściślejszej ojczyzny Stefana Żeromskiego
marzyli wielcy regionaliści: Edmund Massalski, Tadeusz Przypkowski, Sylwester Kowalczewski, Aleksandra Dobrowolska, Stanisław
Mijas, Ryszard Mazur, Tomasz Wągrowski; mocno i wyraziście domagała się tego słowem mówionym i pisanym wielka admiratorka
Żeromszczyzny – Barbara Wachowicz.
**********************
Odrodzony Dworek Żeromskich uważany jest dziś przez
zwiedzających za jeden z najładniejszych obiektów biograficzno
-literackich w naszym kraju. I to jest powód do dumy. Corocznie
powiększają się też jego zbiory.
W poprzednim 2021 roku – wyjątkowo ważnym, bo rocznicowym – związanym ze 150-leciem
osiedlenia się tu rodziny Żeromskich
(co eksponowaliśmy w drukach okolicznościowych, w mediach oraz wydanej książce „Opowieści z ciekockiego
dworku Żeromskich”), prezentami dla
Stefana były kolejne trofea i akcesoria
myśliwskie: poroża i trąbka – kniejówka,
śliczne drobne przedmioty z mosiądzu i
cyny: przycisk, dzbanuszek, medalion
z Matką Boską oraz medale i monety
kolekcjonerskie z wizerunkiem Stefana Żeromskiego, a przede wszystkim
książki. Piszę „przede wszystkim”, bo
wiem jak ważne były one dla pisarza od
młodości po późne lata życia. Książka
jest miarą człowieka. Patrz jak ją kto
czyta a poznasz kto zacz – to jego słowa.
W ciekockiej Kuźni Mowy Polskiej (ten zaszczytny tytuł „Kuźni”
otrzymała Żeromszczyzna w 2021 roku
decyzją Akademii Mistrzów Mowy
Polskiej) dbamy, by książka była traktowana jak skarb, jak najwyższe dobro. Szczycimy się powiększającym
dziewiętnastowiecznym księgozbiorem
w dworkowym pokoju pani Żeromskiej,
do którego w minionym roku dołożyliśmy sześciotomowe, niezwykle cenne
wydanie „Słownika języka polskiego”
Samuela Bogumiła Lindego z połowy
XIX wieku, podarowane przez znaną malarkę Monikę Handke
(córkę wybitnych profesorów – Kwiryny i Ryszarda Handke), która – jak mi powiedziała – tym darem spełniła wolę swej zmarłej
matki – Wielkiej Przyjaciółki ciekockiej Żeromszczyzny. Muszę tu
z satysfakcją napisać na marginesie, że Monika Handke, poznawszy ludzi działających na rzecz kultury i oświaty w gminie Masłów,
postanowiła znaczną częścią cennego księgozbioru po rodzicach
ubogacić masłowską bibliotekę – ku pożytkowi młodszych i starszych jej czytelników.
Do zabytkowych darów bibliofilskich zaliczamy też ekskluzywne dziewiętnastowieczne dwutomowe wydanie utworów

Juliusza Słowackiego, przywiezione latem przez Hannę Krasuską
ze Skarżyska, uczestniczkę imprez literackich organizowanych na
Żeromszczyźnie.
W minionym roku do zbiorów dworkowej Pracowni Dzieł
i Piśmiennictwa o Stefanie Żeromskim dopisaliśmy też książki nowsze, np. Zdzisława Jerzego Adamczyka „»Przedwiośnie« prawda
i legenda” wydaną z okazji prapremiery filmu Filipa Bajona w 2001
roku (od której minęło właśnie 20 lat), bogato ilustrowaną i opatrzoną dedykacją profesora, piękne plakaty filmowe, zaproszenia i inne
drobne druki okolicznościowe.
Księgozbiór wzbogacony został pierwodrukiem „Dramatu akt
pierwszy” Stefana Żeromskiego, tomem materiałów z sesji „Wokół
»Syzyfowych prac«” oraz bardzo ciekawym studium biograficznym
„Faustyna Morzycka – Siłaczka Żeromskiego” autorstwa historyka
i muzealnika z Nałęczowa – Jerzego Michała Sołdka, którego zaprosiliśmy na spotkanie w ramach cyklu „O Żeromskim od A do Ż”
w dniu 20 listopada 2021 roku – w 96
rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego
(nieco wcześniej złożyliśmy wiązankę
kwiatów i zapaliliśmy znicze na grobie
pisarza w Warszawie, co stało się już
ciekocko-masłowską tradycją).
Opowieść Jerzego Sołdka bardzo
harmonijnie zespoliła się z oficjalnym
darem bezcennego pierwszego wydania
„Powieści o Udałym Walgierzu” z 1906
roku, opatrzonego dedykacją Żeromskiego właśnie dla Faustyny Morzyckiej.
Ten bibliofilski rarytas zawdzięczamy
szczodrości Małgorzaty Miodowicz
z Buska, która serdecznie, po królewsku
odpowiedziała na moje starania o ubogacenie ciekockiego księgozbioru.
Rocznicowe spotkanie w Szklanym
Domu połączone było z odsłonięciem
pozyskanego z kieleckiego Wojewódzkiego Domu Kultury i zrewitalizowanego przez Sławomira Micka bardzo
interesującego popiersia Stefana Żeromskiego autorstwa wysoko cenionego
przez historyków sztuki rzeźbiarza Wincentego Skuczyńskiego (1886-1979).
Na marginesie warto przypomnieć, że
Wincenty Skuczyński był także autorem
tablicy epitafijnej poświęconej rodzicom
Stefana Żeromskiego, którą oglądamy w
kruchcie kościoła p.w. Świętego Jacka
w Leszczynach – dawnej parafii Żeromskich. Popiersie umieściliśmy w Szklanym Domu na postumencie
wykonanym „w prezencie urodzinowym dla Stefana” przez przyjaznego i pomocnego od lat Romana Kołomańskiego z Ciekot.
Prezenty, podarunki, dary serca…
Z sympatii dla miejsca, z uwielbienia dla pisarza, z podziwu i szacunku dla ludzi, którzy działają zgodnie z piękną myślą
Żeromskiego: Miłości rodzinnej ziemi, miłości rodaków, miłości
wszystkiego co polskie – stój zawsze przy mnie.
Dziękuję w imieniu państwa Żeromskich.
honorowy kustosz
Kazimiera Zapałowa
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Konkursy wiedzy i spotkanie z pisarzem
w Tygodniu Kultury Języka
Konkursy i spotkanie z pisarzem Sławomirem Koprem złożyły się na XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka, który
zorganizowali wspólnie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie.

Laureaci i uczestnicy IX Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Za nami wydarzenia skierowane do
mieszkańców gminy Masłów w ramach
wojewódzkich obchodów Tygodnia Kultury Języka. Otworzyło je spotkanie ze Sławomirem Koprem, pisarzem i historykiem,
specjalistą od białych plam, autorem ponad
60 książek. Pisarza publiczności przedstawili Anna Obara, kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej i Wojciech Purtak,
dyrektor „Szklanego Domu”. Przez blisko
dwie godziny gość rozmawiał z czytelnikami o swoich książkach i opowiadał o gromadzeniu materiałów, często w archiwach,
a nawet sądach. Nie zabrakło zaskakujących opowieści o literatach m.in. Marii
Dąbrowskiej, tajemnicy śmierci wokalisty
Andrzeja Zauchy, czy fascynującym okresie dwudziestolecia międzywojennego. Po
spotkaniu nie zabrakło jeszcze kuluarowych rozmów oraz zaproszenia do zwiedzenia dworku Stefana Żeromskiego. Jak
przyznał Sławomir Koper nieco oberwało
mu się od konserwatywnych sympatyków
prozy pisarza, kiedy w jednej ze swoich
książek napisał o podwójnym życiu Żeromskiego.
Wiele emocji przyniosły kolejne dni,
w których udział wzięli uczniowie szkół
z terenu gminy Masłów. Cztery drużyny
zmierzyły się w Wielkim Teście o Marii Konopnickiej. Wszyscy byli doskonale przygotowani, a rywalizacja okazała się zacięta
i pełna emocji. Drużyna szkoły w Masłowie w składzie: Natalia Brożyna, Weroni-

Ze Sławomirem Koprem spotkało się wiele sympatyków jego twórczości.

ka Kotas, Krzysztof Jarosz wygrała o włos
(49 pkt.). O zwycięstwie zdecydował jeden
punkt. Na drugim miejscu uplasowała się
ekipa ze szkoły w Mąchocicach-Scholasterii w składzie: Arkadiusz Rubak, Kornelia
Krzciuk, Aleksandra Łakomiec (48 pkt.).
Trzecia była reprezentacja szkoły w Mąchocicach Kapitulnych: Anna Bednarz,
Oliwia Gołąbek, Maja Kuzka (46 pkt.),
a czwarta ze szkoły w Brzezinkach: Anna
Pedrycz, Daria Chaba, Patrycja Korus (42
pkt.).
Wszyscy musieli odpowiedzieć na ponad 50 pytań związanych z życiem i twórczością pisarki. Test poprowadziła Kinga
Kruk, autorka pytań, edukatorka „Szklanego Domu”. Uczniom nagrody i dyplomy
wręczali: wójt Tomasz Lato, Anna Obara,

kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Masłowie, Wojciech Purtak, dyrektor
„Szklanego Domu”. Drużyny przygotowali:
Monika Jaros (Brzezinki), Joanna Kasperek
(Masłów), Janina Gozdek (Mąchocice Kapitulne), Jadwiga Pedrycz (Mąchocice-Scholasteria).
W kolejnym dniu rozegrano IX Gminny Konkurs Recytatorski. W tym roku młodzi recytatorzy zmierzyli się z twórczością
Marii Konopnickiej i Adama Mickiewicza
nawiązując do popularyzowania twórczości Patronów Roku 2022 oraz Romantyzmu
Polskiego. Na scenie „Szklanego Domu”
do rywalizacji stanęło 36 recytatorów ze
wszystkich szkół z terenu gminy Masłów.
Zadanie było trudne, bo mierzono się
z wierszami Marii Konopnickiej i Adama
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Oni byli najlepsi w Wielkim Teście o Marii Konopnickiej.

Mickiewicza. Wszystkie recytacje oceniało
jury pod przewodnictwem Marzeny Michałowskiej-Kowalik teatrolog, właścicielki
Stajni Artystycznej Marcinków, sędzi konkursów recytatorskich w składzie: Beata
Wojciechowska, aktorka Teatru S. Żeromskiego w Kielcach oraz Michał Kopeć, instruktor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach. Po prezentacjach jurorzy mieli wiele cennych rad dla uczestników
i przygotowujących ich nauczycieli. Dotyczyły one zarówno technicznych kwestii np.

prawidłowego brania oddechu jak i doboru
repertuaru do ćwiczeń pamięciowych.
W kategorii klasy I – III wygrała: Zofia Kot z SP w Woli Kopcowej, drugi był
Filip Jamrożek z SP im. Marii Skłodowskiej
-Curie w Mąchocicach Kapitulnych, a trzecia Zuzanna Radek z SP w Brzezinkach. W
kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Julita Karyś z SP im. Marii SkłodowskiejCurie w Mąchocicach Kapitulnych, druga
była Katarzyna Salwa – SP w Brzezinkach,
a trzecia Aleksandra Kot z SP. im. Stefana

Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.
W kategorii klas VII – VIII najlepsza była
Oliwia Tutak – SP im. Jana Pawła II w Masłowie, druga była Karolina Kmieć – SP im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach
Kapitulnych, a trzeci Arkadiusz Rubak – SP
im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. Nagrody wręczali wójt Tomasz
Lato, Anna Obara, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, Wojciech
Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
WP

Monitoring przyrodniczy w kopalni Wiśniówka
Przemysł wydobywczy wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Oddziaływanie to polega głównie na przekształcaniu krajobrazu, zmianach w lokalnej szacie roślinnej, a także w
tworzeniu czy zmienianiu siedlisk roślin oraz zwierząt.
Kierując się poszanowaniem środowiska naturalnego oraz
chęcią zbadania wpływu działalności kopalni Wiśniówka na naj-

Kierując się poszanowaniem środowiska naturalnego oraz chęcią zbadania
wpływu działalności kopalni Wiśniówka na najbliższe otoczenie, Eurovia
nawiązała współpracę z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

bliższe otoczenie, Eurovia nawiązała współpracę z Instytutem
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Zainicjowany został wspólny
projekt badawczy o nazwie „Monitoring przyrodniczy kopalni piaskowców kwarcowych Wiśniówka i terenów bezpośrednio do niej
przylegających jako naukowa podstawa oceny wpływu eksploatacji zasobów naturalnych na środowisko”.
W ramach badań prowadzonych przez zespół naukowy PAN
założonych zostało ponad 100 poletek badawczych, na których
prowadzone będą obserwacje m.in. w zakresie: analizy różnorodności zbiorowisk roślinnych, analizy różnorodności grzybów oraz
ich roli w ekosystemie, analizy różnorodności funkcjonalnej bakterii glebowych, analizy różnorodności roztoczy glebowych jako
bioindykatorów.
Badania prowadzone będą w latach 2021-2024 i zakończą
się raportem, który kompleksowo przedstawi sposób oddziaływania kopalni na środowisko i procesy zachodzące w zmieniających
się siedliskach. Pozwoli to między innymi na bardziej skuteczną rekultywację z zachowaniem właściwej bioróżnorodności. Uzyskane
wyniki publikowane będą również jako prace naukowe w światowych, recenzowanych czasopismach naukowych. Dodatkową
wartością będzie możliwość prezentowania wyników obserwacji
wśród lokalnej społeczności, dając tym samym możliwość zapoznania się z bogactwem przyrodniczym najbliższej okolicy.
EUROVIA
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Siła polskich i ukraińskich pań.
To był niepowtarzalny Dzień Kobiet
O sile ukraińskich kobiet i o wielkim wsparciu Polek dla Ukrainek mogli się przekonać ci wszyscy, którzy świętowali
Dzień Kobiet w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

Goście i organizatorzy.

Koncert rozpoczął specjalny występ
młodych Ukrainek, które uciekły przed wojną z rodzinnej Winnicy i schronienie znalazły w Hotelu Ameliówka w Mąchocicach
Kapitulnych. Siostry Lila i Diana Dobrovolskie zaśpiewały dla publiczności wzbudzając ogromny aplauz i łzy wzruszenia.
Repertuar nie był przypadkowy. Diana wyśpiewała wielki przebój „Kukuszka”, z filmu „Bitwa o Sewastopostol”, opowiadający
o kobiecie, która chce walczyć w wojnie
o wolność. Wójt Tomasz Lato dziękując
im za występ szczególne słowa skierował
do Iwony Skiby-Idziak, właścicielki Hotelu
Ameliówka, która wraz z menadżerką Magdaleną Oszczepalską zorganizowała w Mąchocicach Kapitulnych prawdziwy dom dla
uchodźców.

Jak przystało na Dzień Kobiet nie zabrakło życzeń i prezentów. Były tulipany,
a w losowaniu dla tych, którym się poszczęściło zestawy kosmetyków.
Wójt życzył wszystkim paniom przede
wszystkim radości, siły i wolności podkreślając ogromną rolę kobiet w życiu społecznym gminy Masłów. Odnosząc się do
wojny na Ukrainie mówił o sile ukraińskich
kobiet, które ratując życie swoich dzieci
i swoje zmuszone były uciekać z domów.
- Rok temu życzyliśmy przede wszystkim
zdrowia. Było to związane z pandemią.
Dziś zdrowie oddało miejsca wolności,
o którą dziś trzeba walczyć, ale trzeba też
doceniać i umieć ją budować. Do tej wolności dodam zdrowie i życzenia, żebyście
miały obok siebie bliską osobę i wiedziały,

Piotr Salata z reprezentacją Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna.

że nie jesteście same. Wolności, przyjaźni,
braterstwa i wyciągniętej ręki, po to, żeby
coś podać, a nie zabrać tego wam życzę –
mówił wójt.
Ukraińskich akcentów podczas wieczoru było wiele: to zarówno flagi w scenografii jak i wstążeczki z ukraińską flagą rozdawane przy wejściu. Na finał dla
wszystkich zaśpiewał Piotr Salata, któremu
akompaniował Adam Niedzielin. Wokalista oczarował publiczność swoim głosem
i piosenkami z płyt „Czuła gra” i „PS”.
Niespodzianką, która porwała publiczność
do wspólnego śpiewu była piosenka „Pamiętam Ciebie z tamtych lat” z repertuaru
Krzysztofa Krawczyka.
WP

Sala „Szklanego Domu” była wypełniona do ostatniego miejsca.
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Uczniowie szkół podstawowych walczyli
w Turnieju Wiedzy Pożarniczej
21 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Masłów przystąpiło do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Test w Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych poprowadził mł. bryg. Paweł Włodarczyk, przedstawiciel Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach.
Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych
tj. klas 1-4 i 5-8. Nad przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: Paweł Włodarczyk, Jarosław Papież, prezes Związku Gminnego OSP RP i Paweł Górniak,
komendant gminny ochrony Ppoż., które
dokonało oceny i weryfikacji odpowiedzi
na pytania zawarte w testach.
Wójt Tomasz Lato pogratulował
wszystkim uczestnikom konkursu, którzy
zostali wyselekcjonowani podczas konkursów na szczeblach szkolnych i wykazali się wysokim poziomem wiedzy
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej. Wyraził też nadzieję,
że zdobyta wiedza w przyszłości wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Masłów, a zebrani
uczniowie zasilą szeregi najpierw młodzieżowych drużyn pożarniczych, a później OSP, jako druhowie - strażacy.
Zwycięzcy eliminacji gminnych
otrzymali nagrody, w tym: głośniki, słuchawki bezprzewodowe i powerbanki,
ufundowane przez Gminę Masłów i powalczą w konkursie wiedzy na szczeblu
powiatowym. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w turnieju oraz
materiały promocyjne.
- Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom turnieju i życzymy dalszych
sukcesów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i nie tylko – podsumował prezes Jarosław Papież.
Podczas wydarzenia uczniom towarzyszyli nauczyciele: Sylwia WawszczykDomagała (SP Mąchocice Kapitulne),

Pamiątkowe zdjęcie po zakończonym turnieju.

LAUREACI ELIMINACJI GMINNYCH DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY POŻARNICZEJ – „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych tj.
I tak zwycięzcami eliminacji gminnych w pierwszej grupie wiekowej (tj. klas 1-4)
zostali:
I miejsce - Piotr Bednarski – SP w Mąchocicach Kapitulnych – 18 pkt.
II miejsce – Alicja Chałacińska – SP w Masłowie – 17 pkt.
III miejsce – Karol Gil – SP w Mąchocicach Kapitulnych – 15 pkt.
W drugiej grupie wiekowej (tj. klas 5-8) pierwsze trzy miejsca zajęli:
I miejsce – Krystian Niebudek – SP w Masłowie – 19 pkt.
II miejsce – Amelia Majewska – SP w Masłowie – 17 pkt.
III miejsce – Igor Januchta - SP w Brzezinkach – 15 pkt.
Iwona Dutkiewicz (SP Brzezinki), Paweł
Doleziński (SP Masłów) i Stanisław Radek (SP Mąchocice-Scholasteria). Obecni
byli również druhowie OSP Mąchocice
Kapitulne: Przemysław Dudzik, Klaudia

W oczekiwaniu na wyniki uczniowie obejrzeli wnętrze wozu bojowego i jego wyposażenie.

Bazak, Konrad Bazak i Adam Malinowski, którzy podczas sprawdzania testów
zaprosili uczniów do wozu strażackiego
i zaprezentowali im sprzęt i wyposażenie.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
ma na celu popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród
dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy
na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko
rozumianego ratownictwa oraz wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
AK
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Działalność partyzancka w rejonie Mąchocic Oddziału Wybranieckich
Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka Barabasza.
Przez łączniczkę Danusię przekazano oddziałowi trasę przemarszu, który bez przeszkód dotarł w rejon Bukowej Góry. Jeszcze
tylko ta okolica była dla nas pełna nadziei; szli tu wszyscy przekonani, że zaczniemy na nowo, wszystko na nowo: walki, patrole,
żołnierską piękną służbę dla kraju. Stąd wyszliśmy, tu były narodziny oddziału26.
Plany okazały się złudne, ponieważ teren opanowany był przez partyzantów Armii Ludowej i skoczków radzieckich,
czekających na przesunięcie się frontu i wkroczenie tu Armii Czerwonej. W poprzek Doliny Wilkowskiej Niemcy przekopali rów
przeciwczołgowy, a każdą drogę zamknęli umocnieniami uniemożliwiającymi ruch jednostek pancernych. Ilość stacjonujących
tu żołnierzy spowodowała ogołocenie wsi z wszelkich zapasów żywności, co nie rokowało możliwości przetrwania. W takiej
sytuacji Barabasz zdecydował się wykonać polecenia ppłk. Żora i rozwiązać oddział. Koło zabudowań Jacka Sito w Wilkowie –
ostatnia zbiórka w celu zdania broni. Partyzanci składają swe karabiny, pistolety, granaty na stole w izbie, w stodole na klepisku.
Przydzieleni do pomocy szefowi oddziału (sierż. Franciszek Jaśniowski Karp – P. O.) żołnierze wazelinują ją, okręcają w tłuste
szmaty. Niedaleko wykopane doły – jak groby. Groby naszych nadziei. Do schronów chowaliśmy broń, która jedynie w zwartych
jednostkach bojowych miała zastosowanie: piaty, karabiny maszynowe, część pistoletów maszynowych, materiał wybuchowy,
sprzęt łącznościowy i inne. Natomiast broń lekką, krótką zatrzymali przy sobie demobilizowani partyzanci, z których większość,
nie mogła wrócić do rodzin, nadal miała przebywać w terenie melinowania, we wsiach Inspektoratu ,,Sroka” (Sarna – P. O.)
w okolicy Bodzentyna, Mąchocic, Brzezin (Brzezinek – P.O.), Bęczkowa, Ciekot i Wilkowa. Zamelinowani pozostali nadal na etacie
jednostki partyzanckiej, obowiązywała ich dotychczasowa dyscyplina i koncentracje poprzedzające ewentualne akcje oddziału.
(…) Największe skupienie na kwaterach było we wsi Ciekoty, gdzie nasi partyzanci pomieszali się z partyzantami A. L. i żołnierzami
radzieckimi. Ja z pocztem osobistym kwaterowałem niedaleko schronu Skała II w dwóch małych domkach położonych na zboczu
stromej góry, nad jedyną drogą prowadzącą od strony Kielc do Kotliny Wilkowskiej 27.
Tu po kilku dniach łączniczka Danusia dostarczyła rozkaz Komendanta Okręgu płk Jana Zientarskiego Eina o rozwiązaniu
2 Dywizji Piechoty Legionów AK. Na odprawie w Kielcach poinformowano Barabasza, iż 4 Pułk Piechoty Legionów AK składał się
teraz z dwóch batalionów. Dowódcą drugiego został Barabasz, który na miejsce koncentracji swego batalionu wyznaczył okolice
Mąchocic.
W listopadzie 1944 roku sytuacja w Dolinie Wilkowskiej była bardzo trudna. Niektóre drużyny lokują się w podziemnych
schronach, wykopanych w obrębie ludzkich zabudowań lub wprost na polach. U miejscowych ludzi za dolary nic nie możemy
dostać. Brak żywności, wszystko zabrali Niemcy28. W pogoni za plutonem AK Stanisława Muszyńskiego Lisa Niemcy dotarli do
lasów na Bukowej Górze, a następnie idąc od Psar i Świętej Katarzyny przeczesywali Dolinę Wilkowską. W trakcie potyczki
z partyzantami AL. zginął niemiecki major, dowodzący akcją. Rozwścieczyło to ich i wspomagających własowców i dokładnie
przeszukiwali zabudowania. Ukrywających się rannych partyzantów zabijali na miejscu, a w Wilkowie niedaleko schronów ze
zmagazynowaną bronią, po krótkim ostrzeliwaniu się, wzięli do niewoli Stefana Fąfarę Dana, Stanisława Kozerę Bogdana i szefa
oddziału Franciszka Jaśniowskiego Karpia oraz dwóch innych partyzantów. Niemcy przechwycili również większą ilość dolarów
i młynarek, które następnego dnia miał rozesłać Karp po drużynach. Barabasz podjął nieudaną akcję odbicia jeńców, a późniejsza
próba wykupienia ich z rąk gestapo okazała się również nieskuteczna29.
Grudniowa aura 1944 roku była niezwykle łagodna i w niczym nie przypominała tej z poprzednich lat. Prószył lekki śnieg,
a częściej padał deszcz. Stacjonująca w Dolinie Wilkowskiej niemiecka jednostka pancerna bardziej zajęta jest przemalowywaniem
koloru czołgów, zależnie od barwy tła, niż działalnością bojową. W rowach przeciwczołgowych i strzeleckich tkwią cały czas przy
działkach przeciwpancernych i karabinach maszynowych. Okutani w królicze płaszcze zachowują się, jakby byli na równinach
rosyjskich, których smak poznali już wcześniej. Prawie każdej nocy nad naszym lasem lata kukuruźnik, zawieszając w powietrzu
oślepiającą rakietę na spadochroniku, oświetlającą dokładnie całą okolicę. (…) Front wschodni natomiast słychać codziennie
bardzo blisko. Pomrukuje bez przerwy, zabłąkane pociski dochodzą do naszych wsi30.
Dolina Wilkowska stała się za ciasna i w styczniu 1945 roku dochodziło do licznych potyczek z Niemcami, którzy już nie
przedstawiali wartości bojowej. O świcie 14 stycznia zapaliło się niebo po stronie staszowskiego przyczółka. Nad Radostową
rozrywały się pociski artyleryjskie. Niemcy byli już błądzącym, przerażonym tłumem. Siedząc w schronie, w oczekiwaniu na
wyzwolenie, przypominaliśmy sobie nasze pierwsze rozmowy w okresie powstania oddziału: musimy przekonać sami siebie
i innych, że Niemiec trafiony kulą przewraca się tak samo, jak każdy żołnierz. Na naszych oczach dogorywały szczątki mitu
niemieckiego żołnierza, który w panicznej ucieczce przed Armią Radziecką pokornie wstępował na podwórka polskich domów,
prosząc o wodę. W ciągu trzech dni od rozpoczęcia ofensywy, Kielecczyzna była wolna31.
26
27
28
29
30
31

Tamże, s. 204.
Tamże s. 205 n.
Tamże, s. 209.
Wziętych do niewoli partyzantów odstawiono do Kielc, a Dan i Karp zostali zamordowani w Gross Rosen, natomiast Bogdan w więzieniu na ulicy Zamkowej.
M. Sołtysiak, Chłopcy ,,Barabasza”, s. 210 n.
Tamże, s. 212.
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Z Dworku Żeromskich (36)

FOTOGRAFICZNE PORTRETY
WUJOSTWA KOZŁOWSKICH
Kiedy w 2011 roku przystąpiłam do urządzania odbudowanego ciekockiego dworku, rozpierała mnie radość i duma,
że mogę w pokoju pani Józefy Żeromskiej umieścić fotograficzne portrety
jej sióstr: Marii, Tekli i Franciszki – bardzo długo nieznane biografom i czytelnikom. Stanisław Piołun-Noyszewski, autor pierwszej książki o pisarzu
i jego kręgu rodzinnym tak informował: „sióstr Katerlanek było cztery”.
Następnie wymieniał ich imiona. Wizerunków niestety nie posiadał i nie
upublicznił. Podobnie czynili kolejni
badacze i popularyzatorzy.
Fotografię Tekli z Katerlów Trepkowej (o czym pisałam wcześniej) odnalazła i zaprezentowała w pierwszym wydaniu swej książki „Ciebie jedną kocham” w 1979 roku Barbara Wachowicz.
Mnie udało się odkryć w 2003 roku fotografie Józefy
– matki Stefana Żeromskiego oraz młodszej Franciszki Schmidtowej, a w dwa lata później najstarszej
z sióstr Katerlanek – Marii.
Fotografie Marii i jej męża Józefa Kalasantego
Kozłowskiego otrzymałam w wersji elektronicznej
z rodzinnego albumu Katerlów, który jest dziś własnością Tomasza Piotrowskiego osiadłego w Australii. On właśnie, po przeczytaniu książki „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”, nawiązał
ze mną kontakt korespondencyjny, a widząc moje
niesłabnące zainteresowanie tematem, dostarczył
nieco wiadomości, odpisów dokumentów oraz materiałów ikonograficznych, odziedziczonych po swej
babce Anieli, a gromadzonych przez pokolenia Katerlów z linii miechowskiej (pisałam o tej gałęzi rodu we wspomnianej
wyżej książce na stronicach 93-106 i 311-316).
Fotografie Marii i Józefa – jak sądzę – powstały około
1870 roku. Ona ciemnowłosa, starannie uczesana, o pogodnym spojrzeniu. Do zdjęcia fotograf upozował ją tak, że widzimy prawy półprofil krągłej twarzy, zgrabny nos, kształtne
usta, fragment sukni zapiętej pod szyją na guziki. On wygląda na pięćdziesięciolatka o pociągłej, trochę ascetycznej,
trochę władczej twarzy z zarostem (broda, wąsy), z podwyższonym czołem, krótkimi włosami z przedziałkiem po lewej.
Ubrany w ciemną marynarkę i białą koszulę.
Oryginały zdjęć w australijskim albumie to małe kartoniki o wymiarach 6 x 10 cm. Nasze portrety fotograficzne są
powiększone, obramowane passe partout z flokowanej luksusowej tektury w bordowym kolorze, w ciemnobrązowych
profilowanych ramach ze złoconym wewnętrznym brzegiem
– nawiązujących zarówno wielkością jak i stylistyką do dziewiętnastowiecznych opraw stosowanych w domach szlacheckich i mieszczańskich.
Co wiemy o Marii i Józefie Kozłowskich? Poznali się
w Krakowie, gdzie Marynia była na pensji u sióstr Kanoniczek, a Józef – rodowity krakowianin, syn znanego prawnika

– studiował wówczas w Uniwersytecie Jagiellońskim prawo.
Dla niej – pięknej, zamożnej i dobrej – zdecydował się wyjechać na kielecką prowincję, by wieść żywot zarządcy majątku (robiło tak wielu), początkowo Krasocina,
później Tyńca (jako współwłaściciel), następnie Górna
i Krajna (wraz ze szwagrem Ignacym Trepką), a około 1870 roku Kurzelowa. W kurzelowskim dworze zamieszkali Kozłowscy z matką Agnieszką Katerliną,
która spędziła pod ich opieką ostatnie swe lata. Nieco
później, bo w 1879 roku, po śmierci w Ciekotach Józefy Żeromskiej, widząc nieporadność owdowiałego
Wincentego, zaprosili do siebie najmłodsze dziecko
Żeromskich – dziesięcioletnią wówczas Bolusię, która
gościła w Kurzelowie całe cztery lata.
Stefan Żeromski nie lubił wuja Józefa Kalasantego.
O ciotce Marii prawie nic w „Dziennikach” nie pisał.
Otrzymywał od nich czasem finansową pomoc, zarówno
w latach kieleckich, jak i później. Korzystał z tego wsparcia
z zażenowaniem – ale jednak korzystał.
Miał żal do Kozłowskich, że nie zajmowali się Bolusią do jej pełnoletności, nie
wykształcili, nie wydali dobrze za mąż,
nie wyposażyli. Innych z opieki nad nieletnią swą siostrą bardzo łatwo usprawiedliwił. Dziwne…
A decyzja o odwiezieniu Bolusi do
ojca i jego drugiej żony do Ciekot podyktowana była prawdopodobnie faktem,
że Kozłowscy w 1883 roku opuszczali
dwór w Kurzelowie, bo kończyła się im
umowa dzierżawna. Józef Kalasanty
miał już sześćdziesiąt sześć lat (był starszy od Wincentego Żeromskiego). Czuł się zmęczony, myślał
o odpoczynku, o znalezieniu jakiejś bezpiecznej przystani na
nadchodzącą starość. Tylko gdzie? Długo zastanawiałam się
nad tą sprawą, szukałam dokumentów, korespondowałam
z włoszczowskimi regionalistami i historykami – bezskutecznie.
Odkrył to ostatnio na mą prośbę Mieczysław Spychaj
– inżynier z wykształcenia, genealog z potrzeby serca. Dzięki zdigitalizowaniu przez Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentów stanu cywilnego (wcześniej niedostępnych dla
badaczy), ustalił miejsce późniejszego zamieszkania wujostwa Kozłowskich. Nie wyjechali z Kurzelowa daleko. Osiedli
we Włoszczowie, początkowo na Podzamczu u dalekich kuzynów Łempickich, później w samym miasteczku. Józef Kalasanty zmarł 4 marca 1903 roku, Maria w sześć lat później
– 19 marca 1909 roku.
Spoczęli na miejscowym starym cmentarzu. Niestety
żadnych pozostałości po ich nagrobku nie znalazłam, ani ja
ani poszukujący na mą prośbę zaprzyjaźnieni mieszkańcy
Włoszczowy, choć pewnie był. Nieubłagany czas zatarł ślady.
Dobrze, że w ciekockim dworku mają swoje miejsce w otoczeniu najbliższych, że możemy o nich opowiadać.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Uczennice z Masłowa
w zgrupowaniu wojewódzkim OSPR
Cztery uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wzięły udział w zgrupowaniu wojewódzkim Ośrodków
Szkolenia Piłki Ręcznej, w Zespole Szkół im. J. Wybickiego w Kielcach. Zgrupowanie skupiało najlepiej rokujące
uczennice z całego województwa z rocznika 2008 przy wsparciu rocznika 2009.
Dziewczęta w składzie: Natalia Brożyna, Maja Bandrowska, Julia Pniewska i Oliwia Lemańska - bramkarka, odbywały
specjalistyczne treningi przez cztery dni, dwa
razy dziennie, zajęcia z fizjoterapeutą oraz specjalistyczny trening dla bramkarek, który przeprowadzał Rafał Bernacki były reprezentant
Polski w Piłce Ręcznej oraz trener szkolenia
bramkarzy ŁOMŻA VIVE Kielce.
Treningi na zmianę prowadzili: Stanisława Grzegolec, trenerka Korona Handball
Kielce, Mariusz Wiktorowski, trener II klasy Piłki Ręcznej i nauczyciel masłowskiej
szkoły oraz Piotr Klusek, trener Olimpia
Końskie.
Poza treningami dziewczęta miały
dostęp do wspaniale wyposażonej siłowni,
gdzie zajęcia prowadził trener przygotowania fizycznego Mariusz Skuta. W ramach
zajęć uczennice odwiedziły pływalnię PERŁA w Nowinach.
Nad przebiegiem szkolenia czuwali Lidia Walczyk Koordynator Makroregionalny
oraz dyrektor Ryszard Mańko, koordynator
wojewódzki. Udział dziewcząt oraz trenera
Mariusza Wiktorowskiego w konsultacjach
był docenieniem pracy i dużym wyróżnieniem dla masłowskiej szkoły, a także gminy
Masłów.
Program OSPR nie byłby możliwy
bez wsparcia jednostek organizacyjnych
reprezentowanych przez wójta Tomasza
Lato oraz Marcina Gawrona, dyrektora SP
w Masłowie Pierwszym.

Podczas zgrupowania dziewczęta odbywały specjalistyczne treningi.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Masłowie od początku działania Programu bierze udział w szkoleniach, jako jedna
z trzech szkół w województwie posiadająca
klasy sportowe żeńskie. Uczestniczy w nich
młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej
do klasy 4 szkoły ponadpodstawowej. Podstawowymi formami szkolenia są treningi
stacjonarne w miejscu zamieszkania oraz
konsultacje szkoleniowe zamiejscowe. Jedną z form wyłaniania talentów w ośrodkach
szkolenia sportowego młodzieży są m.in.

Uczestniczki zgrupowania z trenerami.

konsultacje startowe, które nie mają charakteru rozgrywek. Jest to zadanie mające
na celu ocenę indywidualną zawodników,
a nie zespołów, w celu wskazania dalszej
drogi rozwoju sportowego.
Program został uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu: środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego
dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, oraz środków pochodzących z samorządów i od sponsorów.
AK
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Zawodnicy SPR SZÓSTKA Masłów
grają w Świętokrzyskiej Lidze Piłki Ręcznej
Młodzi zawodnicy Stowarzyszenia Piłki Ręcznej
SZÓSTKA Masłów byli gospodarzami meczu przeciwko VIVE I z Kielc. Rozgrywki odbyły się w ramach
II rundy Świętokrzyskiej Ligi Piłki Ręcznej w kategorii
dzieci.
Masłowskie Stowarzyszenie w tym meczu reprezentowali:
Filip Borowiec – bramkarz, Jakub Kasprzyk, Piotr Radek, Dawid
Madej, Miłosz Dreziński, Oskar Skrzeczowski, Aleksander Tutaj,
Antoni Czyżewski, Kacper Duda, Bartłomiej Dudzik, Dawid Jamioł, Igor Szymonek, Oliwier Kuta, Filip Michta, Mateusz Michcik,
Dawid Dudzik.
- Godną pochwały postawę zaprezentowali nasi gracze, byli
niezwykle zaangażowani i skupieni. Mecz obfitował w wiele zwrotów akcji, a masłowscy szczypiorniści byli bliscy zwycięstwa. Mecz
zakończył się wynikiem 21: 19 na korzyść gości. Jednak w rywalizacji nie wynik jest najważniejszy, nasza drużyna trenuje od kilku
miesięcy i dopiero zdobywa pierwsze szlify w lidze z doświadczonymi już drużynami. Warto wspomnieć, że w naszej reprezentacji połowa zawodników jest młodsza niż pozwala na to kategoria
wiekowa co świadczy o ich talencie i woli walki – komentuje trener
Mariusz Wiktorowski.
Na listę strzelców wpisali się: Mateusz Michcik – 7 bramek,
Oliwier Kuta – 6 bramek, Radek Piotr, Kasprzyk Jakub i Igor Szymonek po 2 bramki. Oczywiście należy wyróżnić naszego bramka-

Gracze byli niezwykle zaangażowani i skupieni.

rza Filipa Borowca, który należy do jednego z najskuteczniejszych
bramkarzy w lidze.
Nie zabrakło też ogromnego wsparcia kibiców w postaci rodziców zawodników, którzy to zacięcie wspierali swoje pociechy
z trybun, małym sportowcom wiernie kibicowali również Marek
Banasik, prezes SPR SZÓSTKA Masłów, radni Małgorzata Kozubek
i Marek Dudzik, Krzysztof Lemański, Przewodniczący Rady Rodziców SP Masłów i członek SPR SZÓSTKA Masłów oraz Michał
Madej.
RED

Czwarte miejsce siatkarzy z Masłowa
Siatkarze MSS Masłów zakończyli sezon 4 ligi. Sprawdźcie, co
działo się na parkietach w ostatnich tygodniach.
W lutym masłowscy siatkarze zakończyli zmagania w grupie pierwszej IV
ligi Świętokrzyskiej plasując się na drugim
miejscu i zapewniając sobie awans do fazy
finałowej rozgrywek. A już na początku
marca w półfinale rywalem Masłowskiego
Stowarzyszenia Sportowego był zwycięzca z drugiej IV ligowej grupy eliminacyjnej
zespół Procarte Kielce. Pierwszy pojedynek rozegrany został na hali w Kielcach.
Po zaciętym 5-setowym meczu tryumfuje
nasz zespół i jest o krok od wielkiego finału rozgrywek. Kolejny mecz rozegrany już
na własnym parkiecie zespół prowadzony
przez trenera Artura Kaletę niestety przegrał
1:3 w setach i na ostateczne rozstrzygnięcie
trzeba było jeszcze poczekać. Decydujące
o losach rywalizacji spotkanie po raz drugi
odbywa się w Kielcach. Niestety nie udaje
się przechylić szali zwycięstwa na swoją
korzyść i mecz kończy się takim samym
wynikiem jak na hali w Masłowie 1:3 dla
Procarte Kielce.
Konfrontacja
półfinałowa
była
z całą pewnością ciekawym dla kibiców
widowiskiem i stała na wysokim ligowym

Drużyna MSS Masłów – Siatkówka w nowych bluzach.

poziomie. Zabrakło trochę siatkarskiego
szczęścia szczególnie w końcówkach setów. Masłowskiej drużynie została na pocieszenie walka o 3 miejsce, gdzie czekała
już znajoma z pierwszej fazy rozgrywek
ekipa Hetmana Włoszczowa 2.
Pierwszy mecz rywalizacji o trzecie
miejsce rozegrany został 18 marca na hali
w Masłowie. Obie drużyny były mocno
zmotywowane do walki o brązowy medal,
o czym świadczył pierwszy set wygrany
przez zespół gości 25-23. Niestety przegra-

ny set przez gospodarzy w tym wypadku
nie zadziałał na nich motywująco. W kolejnych partiach zdecydowanie lepiej zaprezentował się zespół Hetmana Włoszczowa
2 i zwyciężył w całym spotkaniu 3:0.
Rewanżowe spotkanie w tym pojedynku zostało rozegrane 26 marca we
Włoszczowie. Zespół MSS nie miał nic do
stracenia i bardzo dobrze rozpoczął pojedynek, jednak w samej końcówce pierwszego seta masłowskim siatkarzom zabrakło
siatkarskiego szczęścia i podobnie jak na
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własnej hali pierwszy set padł łupem zespołu Hetmana. Kolejna odsłona tego spotkania również została zdominowana przez
siatkarzy z Włoszczowy. I kiedy wydawało
się, że znów będzie szybkie 3:0 i koniec
konfrontacji nastąpiło przebudzenie drużyny z Masłowa. Mniej błędów własnych,
konsekwentne budowanie przewagi, spokój na boisku i radość z gry dała nadzieję na
przedłużenie potyczki. Siatkarze z Masłowa
doprowadzili do wyrównania w tym pojedynku 2:2. Jednak stare siatkarskie porzekadło w tym wypadku się nie sprawdziło mia-

nowicie: kto prowadzi już 2:0 a „oddaje”
2 kolejne sety przegrywa 2:3. Piąta partia
tzw. Tie-break rozegrany do 15 daje zwycięstwo Hetmanowi 3:2 i kończy zmagania
o 3 miejsce.
Gratulując
zespołowi
Hetmana
Włoszczowa 2, dziękujemy za pełny emocji sezon siatkarzom z Masłowa. Pod koniec
sezonu zabrakło przysłowiowej „kropki nad
i”. Chociaż 4 miejsce na 12 drużyn biorących udział w rozgrywkach na IV ligowych
parkietach to bardzo dobry wynik, pewien
niedosyt pozostaje. Zachęcamy do kibico-

wania siatkarzom MSS Masłów już w kolejnym sezonie ligowym 2022/2023.
Z pozytywnych akcentów należy
wspomnieć, że podczas decydującej fazy
zawodów debiut zaliczają nasze nowe bluzy. Powstały one głównie dzięki naszym
nowym sponsorom, którym drużyna serdecznie dziękuje. Są to: GoodLight Dekoracja Światłem, Autoserwis Piotr Borek,
Domino’s Pizza. Warto dodać, że drużyna
działa również dzięki dotacji otrzymanej
z budżetu Gminy Masłów.
WH

XX Halowe Mistrzostwa Radnych
i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej
o Puchar Starosty Kieleckiego rozstrzygnięte!
Emocjonujące mecze i rzuty karne. Tak do historii przeszły XX Halowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Kieleckiego, które odbyły się w hali sportowej w Masłowie.

Zwycięskie drużyny pozowały do zdjęcia z organizatorami.

Turniej po pełnych emocji rozgrywkach wygrała drużyna
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Na drugim miejscu
uplasowała się reprezentacja Miasta i Gminy Daleszyce. Trzecia
była Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Za najlepszego bramkarza turnieju uznano Przemysława Pałysa,
a zawodnika Konrada Skrzypka.
- Cieszymy się, że po dwóch latach przerwy związanej z pandemią COVID-19 wracamy z turniejem. Poprzez sport chcemy się
przede wszystkim integrować. Aktywność fizyczna pozwala nam
odpocząć od codziennych obowiązków służbowych. Dziś nie liczy się wynik, ale dobra zabawa – mówi starosta kielecki Mirosław
Gębski, który znalazł się w składzie drużyny Powiatu Kieleckiego.
Łącznie na parkiecie rywalizowało 14 drużyn, które reprezentowały: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendę Miejską Policji w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Powiat Kielecki, Radców Prawnych, Komendę Wojewódzką
Policji w Kielcach oraz gminy Masłów, Zagnańsk, Daleszyce,
Łopuszno, Morawicę, Nowiny , Mniów, Strawczyn.
- To były rozgrywki na bardzo wysokim poziomie. Meczom
towarzyszyły ogromne emocje, które z parkietu udzielały się kibicom. Cieszymy się, że odbywały się w Masłowie, gdzie zjechali
reprezentanci całego powiatu – mówi wójt Tomasz Lato.
Puchary i medale wręczali: starosta Mirosław Gębski oraz
wójt Tomasz Lato w towarzystwie Dariusza Meresińskiego, burmistrza Daleszyc, Grzegorza Piwko, dyrektora Powiatowego Urzędu

Drużyna Gminy Masłów z posłem Krzysztofem Lipcem,
starostą Mirosławem Gębskim i wójtem Tomaszem Lato.

Pracy, a obecnie dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku,
Zenona Pedrycza, dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach, radnego Rady Gminy
Masłów, Marcina Gawrona, dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie, wiceprezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, a szczególnie drużynie
Gminy Masłów, która zagrała emocjonujące mecze!
Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Kielcach, a współorganizatorem Gmina Masłów.
WP
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Trampkarze gotowi do sezonu!
Liga właśnie startuje. Sprawdzamy gotowość naszych
trampkarzy przed wybiegnięciem na murawy regionu
świętokrzyskiego.
Jak zwykle bardzo dużo dzieje się
w drużynie trampkarzy.

Drużyna seniorów MSS Klonówka Masłów od
początku lutego przygotowywała się do startu rundy
rewanżowej A klasy. Treningi odbywają się dwa razy
w tygodniu, głównie na własnych obiektach. Dwie
gry kontrolne to przegrana z GKS Gród Ćmińsk i remis
z Polanami Pierzchnica. Co ważne jak w każdym okresie przygotowawczym jest czas dla chętnych, którzy
chcieliby się sprawdzić w drużynie. Liga właśnie ruszyła, w ostatni weekend marca.
Jak zwykle bardzo dużo dzieje się w drużynie
trampkarzy. Od początku roku na rozkładzie pojawiło

się sporo gier towarzyskich i turniejów. Za nami rywalizacja między innymi z Orlęta Kielce 2009, Spartakus Daleszyce 2008 czy
Sport Ck 2008, udział w halowym turnieju Biernat Dachy Cup,
gdzie w ogólnej klasyfikacji drużyna zajęła
drugie miejsce nie przegrywając żadnego
meczu w turnieju i tracąc przy tym jedynie trzy bramki. Najlepszym zawodnikiem
w ekipie został wybrany Tomasz Ryś za co
nagrodzono go piękną statuetką.
Zaangażowanie w trening, sumienność i ciągła chęć podnoszenia swoich
umiejętności piłkarskich po raz kolejny
zaowocowały powołaniem Tomka do kadry województwa świętokrzyskiego. W 18
osobowym składzie znalazło się miejsce
dla 13 zawodników kieleckiej Korony i 5
z innych klubów, w tym dla wychowanka
MSS Klonówka Masłów. Kadra uczestniczyła w bardzo mocno
obsadzonym turnieju Top
NA TEN MOMENT W NASZYM KLUBIE
Elite, w którym rywalizoFUNKCJONUJĄ 4 DRUŻYNY PIŁKARSKIE:
wała z najlepszymi zeSeniorzy A klasa, trener Karol Janicki
społami z rocznika 2009
Trampkarze rocznik 2008 i młodsi, trener Kaw Polsce. Nasz zawodnik
rol Janicki
dołożył niemałą cegiełkę
Orliki rocznik 2011 i młodsi, trener Kamil
do niewątpliwie sporego
Makocki
sukcesu, jaki osiągnęła
Żaki rocznik 2014 i młodsi, trener Hubert
reprezentacja w turnieju,
Janyst
będąc jej bardzo ważną
częścią. To po raz kolejny
Do każdej z tych grup można w każdej chwipokazuje jak fantastyczną
li dołączyć. Prowadzony jest całoroczny,
pracę wykonuje się w naotwarty nabór wszystkich chętnych, którzy
szym klubie i jak zdoljeszcze nie mieli okazji z nami współpraconą młodzież posiadamy
wać a chcieliby dołączyć i rozwijać swoje
w swoich szeregach.
umiejętności piłkarskie i nie tylko.
RED

Mamy aż czterech Mistrzów Okręgu!
4 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy dla SKALNIKA
na Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego w Boksie.
Nasi zawodnicy walczyli na kieleckim ringu o tytuły Mistrzów Okręgu 2022 r. Zacznijmy od brązowego medalu, który
zdobył Oskar Wojciechowski po dobrym pojedynku półfinałowym
z zawodnikiem KSZO Ostrowiec. Następnie już w finałach srebrny medal po zaciętej walce zdobył Krzysiek Pisarczyk z bardziej
doświadczonym zawodnikiem Rushh Kielce. Ze swojej najlepszej
strony pokazali się kolejno: Franek Kułak, który stoczył dobry bój
z przeciwnikiem z KSZO Ostrowca i to ostatecznie Franek został
Mistrzem Okręgu.
Karol Majcherczyk wygrał swoją walkę finałową już w pierwszej rundzie przez RSC pokazując swoją dużą przewagę nad reprezentantem Skarżyskiego Klubu Bokserskiego. Kacper Kułak (starszy brat Franka) triumfował już w 2 rundzie przez RSC pokonując
w pięknym stylu zawodnika Fighter Kielce.
Ostatnim zawodnikiem w ringu ze Skalnika wystąpił Dawid
Budzisz, który w finale spotkał się z medalistą Mistrzostw Polski Seniorów Kamilem Surowcem. Dawid w niesamowitej szermierce na

Nasi mistrzowie z trenerem Januszem Domagałą.

pięści pokonał swojego przeciwnika z Ostrowca i jak jego młodsi
koledzy zdobył tytuł Mistrza Okręgu Świętokrzyskiego. Przy każdej
walce oczywiście w narożniku stał trener Janusz Domagała.
WP
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Sam Relaks Team najlepszy w Turnieju Piłki Nożnej
Halowej o Puchar Wójta Gminy Masłów
Siedem drużyn składających się z zawodników z gminy Masłów rywalizowało w Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Masłów. Były sportowe emocje, zaskakujące zwroty akcji i rzuty karne. Najlepsza okazała się
drużyna Sam Relaks Team.

Zwycięscy turnieju Sam Relaks Team.

Gra była emocjonująca!

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów turnieju.

Po pandemicznej przerwie na parkiet masłowskiej hali sportowej powrócił Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy
Masłów. Do gry stanęły drużyny z gminy Masłów: Hydras, Renesans Sid-Trans, Lotnik Masłów, Absolutus, Sam Relaks Team, Domaszowice, Przedwiośnie. Po blisko pięciu godzinach rozgrywek
wyłoniono zwycięzców. Najlepsza okazała się drużyna Sam Relaks
Team. W nagrodę oprócz prestiżowego zwycięstwa i pamiątkowego dyplomu do zawodników powędrował voucher na 1 000 zł do
wykorzystania na zakup sprzętu sportowego, voucher na trzy pizzy
do Pizzerii Małomiasteczkowa oraz jak przystało na turniej...piłka.
Drugie miejsce zajęła ekipa Hydras zdobywając voucher na 600 zł
na sprzęt sportowy, voucher na trzy pizzy do Pizzerii Małomiasteczkowa oraz piłkę. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Przedwiośnie, co dało piłkarzom voucher na 300 zł, voucher na trzy pizzy do Pizzerii Małomiasteczkowa oraz piłkę.
W półfinałach wyniki przedstawiały się następująco: Hydras
– Przedwiośnie 1:1 (karne 4:3); Lotnik Masłów – Sam Relaks Team
0-2. Mecz o trzecie miejsce: Przedwiośnie - Lotnik Masłów 5:1,

a w finale Hydras – Sam Relaks Team 1:4. Pozostałe drużyny: Renesans Sid-Trans, Lotnik Masłów, Absolutus, Domaszowice, które
uplasowały się poza podium otrzymały: piłki i vouchery na pizzę.
Wybrano również najlepszych uczestników turnieju. Piotr Jędrzewski został najlepszym bramkarzem, Norbert Siemnik najlepszym strzelcem, Mykailo Lychak najlepszym zawodnikiem.
Turniej sędziowali: Rafał Kowalski, Krzysztof Piekarski, Marek Cedro. Za organizację odpowiadało Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach z koordynatorką Marzeną Biskupską
przy wsparciu członków Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego: Marka Cedro i Karola Janickiego.
Zawodnikom gratulowali i wręczali nagrody: wójt Tomasz
Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy Masłów, Marcin
Gawron, dyrektor SP w Masłowie, wiceprezes Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej, Marian Zarzycki, działacz Masłowskiego
Stowarzyszenia Sportowego, Wojciech Purtak, dyrektor Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
WP

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

