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Noworoczny Tort Kultury

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź,
tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają”
J.W.Goethe
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Noworoczny Tort Kultury
Już po raz 9 w gminie Masłów odbyło się doroczne, cykliczne spotkanie ludzi kultury na imprezie pn. Noworoczny Tort Kultury – Masłów 2011.
Celem spotkania jest podziękowanie władz dla ludzi promujących naszą
gminę na zewnątrz, kultywujących tradycje, obrzędy ludowe tj. zespołom
śpiewaczym, tanecznym, chórom, stowarzyszeniom oraz grupom niefor-

malnym, którzy mają bezpośredni wpływ na tworzenie i rozwój kultury
naszej gminy. Jak co roku swój talent artystyczny pokazały na scenie
zespoły skupione przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie.
Natomiast do tańca przygrywał zebranym gościom zespół Krzysztofa
Majcherczyka, przy którego muzyce wszyscy wyśmienicie się bawili.

Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Marian Zarzycki. Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie. Adres redakcji: Masłów Pierwszy, ul. ks. Józefa Marszałka 30,
tel. 41 311 08 13, e-mail: gok@maslow.ug.gov.pl Nakład: 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów. Materiały anonimowe nie będą brane pod uwagę.
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Z sesji Rady Gminy
S

esje Rady Gminy Masłów nowej kadencji, odbyte w grudniu ubiegłego roku i styczniu 2011r. dotyczyły głownie
określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości,
wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji, przyjęcia planu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2011r. oraz uchwalenia
budżetu Gminy Masłów na 2011r.
Delegaci wybrani
Radni po dyskusji przyjęli uchwały o wyborze delegatów do instytucji współpracujących z gminą Masłów. Do Związku Gmin Gór
Świętokrzyskich wybrany został radny z Mąchocic Kapitulnych Ryszard Szymczuch. Delegatem do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji radni wybrali Kazimierza Rachwała, radnego z
Domaszowic, który tę funkcję pełnić będzie 3 kadencję.
Gminny Program Profilaktyki przyjęty
Corocznie przyjmowany jest przez radnych Gminny Program
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Sens programu opiera
się na właściwym kształtowaniu polityki społecznej w środowisku
gminnym. Polega ona głównie na tworzeniu warunków w zakresie
wychowawczym, powstrzymywaniu od spożywania alkoholu i narkotyków oraz socjalizacji osób uzależnionych.
Program swym oddziaływaniem obejmuje wszystkie grupy
wiekowe od dzieci po starszych. Realizatorami programu są: Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd
Gminy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja,
pedagog szkolny, nauczyciele oraz inne instytucje. Na realizację
Programu w 2011r. przeznaczono 265.583zł.
Budżet uchwalony
Samorządowcy przyjęli budżet gminy Masłów do realizacji na
2011r.
Przedtem jednak radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, którą przedstawiła skarbnik Małgorzata Kumór.
Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Gminy odczytali
opinie, które wszystkie były akceptujące projekt. W dalszej kolejności wójt ustosunkował się do wniosków zgłoszonych przez radnych
zajmując odpowiednie stanowiska.
Po dyskusji radni w głosowaniu przyjęli budżet stosunkiem głosów 14 za i 1 przeciw.
Dochody budżetu gminy zostały określone
na poziomie 26.019.153,00zł, z tego:
– dochody bieżące: 21.533.660,00zł
– dochody majątkowe: 4.485.493,00zł.
Wydatki budżetu ustalono w wysokości:
29.993.010,00zł, z tego:
– wydatki bieżące: 23.492.076,00zł
– wydatki majątkowe: 6.500.934,00zł
W budżecie utworzono rezerwy:
– ogólną w wysokości: 100.000,00zł
– celową w wysokości: 20.000,00zł
Ustalono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości: 197.676,24zł

Kurier Masłowski

Sprawozdania i plany komisji stałych
Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy przedłożyli sprawozdania z ich działalności, a następnie przedstawili do zatwierdzenia przez Radę plany na 2011r. Plany pracy uwzględniają zagadnienia tematycznie przypisane w odpowiedniej właściwości rzeczowej
poszczególnym Komisjom.
Rada przyjęła jednogłośnie.
Interpelacje i zapytania
Radny Masłowa Pierwszego Sylwester Wojtyna wnosił o bieżącą
aktualizację strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie
brakowało informacji o podjętych uchwałach i przyjętych protokółach.
Paweł Jamrożek, radny z Dąbrowy dopytywał o realizację chodnika w Dąbrowie Łąki. Wójt odpowiedział, że środki zostały zabezpieczone i zadanie będzie realizowane etapami.
Radna Masłowa Pierwszego Małgorzata Kozubek wnosiła o
zamontowanie poręczy w sąsiedztwie przystanku autobusowego,
gdzie wybudowano chodnik. Poruszyła również niepotrzebne koszty energii jakie powstają przez świecące się lampy uliczne podczas
dnia. Sprawy zostały przyjęte do załatwienia przez właściwe referaty Urzędu Gminy.
Radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Lato poinformował o włączeniu się Powiatu do realizacji inwestycji w Mąchocicach Kapitulnych,
gdzie ustalono wspólny zakres obowiązków. Poinformował również, że zgodnie z harmonogramem przyjęty został 900-metrowy
odcinek do budowy chodnika w Dąbrowie Łąki.
Sołtys Wiśniówki Maria Bysiak interweniowała w sprawie brakującego zadaszenia na przystanku autobusowym przy trasie E-7.
M.Z.

Sprawozdanie z pracy Wójta
w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów wydał zarządzenia, które dotyczyły głównie
indywidualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
3 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na
konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów,
wykonawca: KRAK-SKROK Sylwester Robak, Czostków, gm Krasocin, zza kwotę 4.225 zł miesięcznie, co w skali roku wynosi
50.700 zł;
3 przeprowadzone zostało postępowanie odbiorcze i uzyskano
pozwolenie na użytkowanie poddasza w Domu Ludowym w
Woli Kopcowej;
3 na podstawie wyboru ofert, zlecone zostały czynności geodezyjne związane z wytyczeniem drogi równoległej do ul. Podklonówka (II strefa zabudowy), koszt zlecenia to kwota 59.000 zł;
3 opracowane zostały dwa projekty oświetlenia: na skrzyżowanie
w Mąchocicach Kapitulnych – kwota kosztorysu 14.231 zł oraz
na odcinek ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym – kwota
kosztorysu 17.716 zł;
3 trwają przygotowania do przekazania placu budowy pod budowę budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej, zlokalizowanego w okolicy boiska;
3 Gmina Masłów nabyła w drodze komunalizacji działkę nr 237/2
położoną w Ciekotach;
3 przyjęte zostały w drodze darowizny, działki w Brzezinkach (w
kierunku Barczy) oraz 5 działek przy ul. Świerczyńskiej – pod
planowaną drogę;
3 wykonane zostało oświetlenie w Woli Kopcowej: ul. Podmasłowie i ul. Bukowa oraz w Ciekotach – tzw. droga pod lasem.
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OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że ogłasza nabór uczestników z Gminy Masłów do udziału
w projekcie systemowym pod nazwą:

„PROGRAM AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
BEZROBOTNYCH
W GMINIE MASŁÓW - 2011”
Planowane szkolenia - aktywizacja zawodowa na 2011r. (w okresie od kwietnia do lipca 2011r.):
yy sprzedawca-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i podstaw komputera;
yy doradztwo zawodowe;
yy trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych;
yy animator pracy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać
się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów w godz. 900-1500 od dnia
14 stycznia 2011r. do 15 marca 2011 r.
Program skierowany jest do osób (mężczyzn i kobiet):
yy bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, należących do jednej z poniższych grup:
yy długotrwale bezrobotnych w tym niepełnosprawnych;
yy nieaktywnych zawodowo;
yy w wieku w 22-53 lata,
yy o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Zwycięstwo „Herodów”
z Mąchocic Scholasterii
W Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych – Kielce 2011
znów zwyciężyła grupa z Mąchocic Scholasterii, która reprezentować
będzie nasze województwo w „Pastuszkowym Kolędowaniu” w Podegrodziu. Celem przeglądu jest kontynuowanie tradycji kolędowania,
jego popularyzacja w społeczeństwie oraz rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia, szczególnie wśród młodego pokolenia. A to z wielkim sukcesem udaje się p.
Jadwidze Pedrycz, która prowadzi grupę z Mąchocic już od lat i staje ze
swoimi młodymi „herodami” co roku na najwyższym stopniu podium.

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna wśród 15 BO bezrobotnych w tym niepełnosprawnych
i nieaktywnych zawodowo do końca 2011r.
Cele szczegółowe:
yy zwiększanie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości
do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych;
yy zwiększanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie umiejętności
umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy;
yy nabywanie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu;
yy niwelowanie problemów materialnych w ramach realizowanego
kontraktu socjalnego;
yy wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia.
Zapraszamy do udziału w realizacji projektu systemowego
w roku 2011.
Biuro Projektu:
Gmina Masłów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
tel. 0-41 311-08-70; fax 0-41 311-08-94
e-mail: gops@maslow.pl
www.gops-maslow.pl
Załączniki:
Formularz rekrutacji do Programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Masłów na rok 2011 (po pobrania z Biura projektu lub ze strony: www.gops-maslow.pl zakładka
formularze i druki).
Monika Dolezińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Masłowie

Dotacje
z Unii Europejskiej
wnioski
dla firm, gospodarstw agroturystycznych
Kontakt:
Biuro w godz. 8:00-16:00

41 343 01 23
Rafał Graczkowski 506366525

Szczegóły na
www.pro-inspiracja.pl
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228
Kurier Masłowski
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Ksiądz Ryszard Rylski
– gorliwy duszpasterz
Ksiądz kan. Ryszard Rylski, proboszcz Parafii p.w.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie, urodził się 4
kwietnia 1936 roku w Chęcinach. Po ukończeniu szkoły
podstawowej w Chęcinach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 23
maja 1959 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Ks.
bpa Czesława Kaczmarka w Katedrze Kieleckiej. Jako
wikariusz pracował kolejno w parafiach Wierna Rzeka,
Książnice Wielkie i Św. Wojciecha w Kielcach, oraz jako
proboszcz w Kalinie Wielkiej a od 1977 roku w Masłowie, w którym pracował do końca życia. Przez 34 lata
swojej posługi w Masłowie dał się poznać, jako człowiek
skromny, ale także niezwykle energiczny. Pozostawił po
sobie wiele cennych inicjatyw podejmowanych nie tylko
w parafii, ale także na szczeblu gminnym.
Dbał o wystrój kościoła parafialnego, stale go odnawiając i upiększając. Troszczył się o piękno liturgii,
wspierał działania różnych grup obecnych w parafii. W
1985 roku został odznaczony godnością kanonika Kapituły Katedralnej, a po utworzeniu w 2000 roku dekanatu
masłowskiego został jego dziekanem.
Brał udział w przygotowaniu wizyty Ojca Św. Jana
Pawła II na lotnisku w Masłowie w czerwcu 1991 roku.
Przyczynił się do budowy obelisku upamiętniającego
Jego wizytę na ziemi świętokrzyskiej. Od śmierci Ojca
świętego corocznie organizował w Masłowie uroczystości rocznicowe. Był też jednym z organizatorów corocznych spotkań z osobami niepełnosprawnymi, jakie odbywają się na płycie masłowskiego lotniska 3 czerwca,
w rocznicę pobytu papieża w Masłowie.
Zmarł 4 lutego 2011 roku w wieku 75 lat. Uroczystościom pogrzebowym 6 lutego przewodniczył ks. bp
Ordynariusz Kazimierz Ryczan wraz z ks. bp Kazimierzem Gurdą i wieloma kapłanami przybyłymi nie tylko
z diecezji kieleckiej, ale również z archidiecezji łódzkiej
i diecezji sosnowieckiej. Na zakończenie żałobnej liturgii słowa podziękowania i pożegnania skierowali: Wójt
Gminy Masłów Ryszard Pazera, Państwo Dudałowie,
przedstawiciele dzieci i młodzieży a w imieniu miejscowego prezbiterium: Ks. Ryszard Zaborek, ks. Marcin Rej,
Ks. Marian Janik i Ks. Wiktor Zapart. Następnie rozpoczęKurier Masłowski

to modlitewne czuwanie przy trumnie śp. Ks. proboszcza. Do modlitwy przyłączyły się koła różańcowe dzieci
i dorosłych, parafialna schola młodzieżowa ICHTIS, chór
MASŁOWIANIE i wielu parafian. Modlitwy zakończono o
godz. 21 Apelem Jasnogórskim. Następnego dnia uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Marian Florczyk. Zgodnie z wolą wyrażoną w testamencie
ciało ks. proboszcza Ryszarda Rylskiego spoczęło w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Chęcinach. W jego
ostatniej drodze towarzyszyli mu przedstawiciele władz
samorządowych, oświatowych, służby mundurowe: policja straż pożarna, parafianie z Masłowa Chęcin oraz
wielu ludzi, dla których ks. Dziekan zapisał się, jako człowiek wielkiego ducha, otwarty i rozumiejący potrzeby
bliźnich, wielki społecznik, który potrafił nieść pomoc w
różnych sytuacjach często bez rozgłosu i cicho.
Takiego znaliśmy i takim go zapamiętamy.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
Ks. Marcin Rej
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Nowe władze wybrane…
S

towarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej
Góry” podsumowało ostatni rok
działalności i przedstawiło plany na kolejne miesiące. W trakcie
walnego zgromadzenia członków
organizacji, jakie odbyło się w Ciekotach, przeprowadzono także wybory nowych władz.
Podczas Walnego Zgromadzenia
członków Lokalnej Grupy Działania
„Wokół Łysej Góry” odbyły się tez
wybory władz organizacji. Prezesem
organizacji w dalszym ciągu będzie
Anna Łubek reprezentująca gminę
Bieliny, zaś wiceprezesami nadal będą
Bogusław Krukowski z Masłowa i Paweł Wikło z Bodzentyna, członkowie:
Joanna Skrzyniarz z Górna, Wojciech
Nagłowski z Wąchocka, Wojciech Fąfara z Łącznej oraz Stanisław Kania z
Suchedniowa.

Wyniki Noworocznych Zawodów Łuczniczych
dzieci i młodzieży w Mąchocicach Scholasterii
Dzieci Apacze:

Orliki:

Dziewczynki:
1. Starula Eliza Włoszczowice – 273 pkt.
2. Rydzowska Kinga Mąchocice Scholasteria – 269 pkt.
7. Kalisz Iwona Mąchocice Scholasteria – 196 pkt.
8. Klimek Kinga Mąchocice Scholasteria – 188 pkt.

Dziewczynki:
6. Zarychta Paulina Mąchocice Kapitulne – 235 pkt.
7. Wzorek Anna Mąchocice Kapitulne – 216 pkt.
9. Śledzik Magdalena Mąchocice Kapitulne – 181 pkt.

Chłopcy:
1. Chrabąszcz Norbert Mąchocice Scholasteria – 294 pkt.
3. Szcześniak Patryk Mąchocice Scholasteria – 272 pkt.
5. Klimek Patryk Mąchocice Scholasteria – 209 pkt.
7. Bednarski Jakub Mąchocice Scholasteria – 198 pkt.
8. Michta Karol Mąchocice Scholasteria – 189 pkt.

Chłopcy:
1. Krzciuk Dominik Mąchocice Scholasteria – 317 pkt.
2. Sobierajski Andrzej Mąchocice Scholasteria – 278 pkt.
Startowało 54 dzieci z Klubów Stella Kielce, Karima Prząsław, UKS
Włoszczowice, Olimpia Suchedniów nasze dzieci z Mąchocic Scholasterii i Mąchocic Kapitulnych.
Leszek Mozer, trener łucznictwa

Modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Masłów
Zakończona została realizacja projektu: Modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Masłów. Powyższy projekt współfinansowany został
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 3.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej.
W ramach tego projektu przebudowywana została droga gminna
w Ciekotach oraz jednolity ciąg ulic dojazdowych do osiedla (ul. Gra-

niczna, Foliowa, Miodowa, Słoneczna) w Masłowie Pierwszym i Woli
Kopcowej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości
systemu komunikacyjnego gminy, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu.
Całkowity koszt inwestycji: 2 018 441,16 zł
Kwota dofinansowania:
1 112 662,87 zł
Wkład własny Gminy:
905 778,29 zł

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Kurier Masłowski
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Kochana Babciu i Kochany Dziadku!
Wasz dom, to dom wróżki gdzie się spełniają marzenia to takie miejsce na Ziemi
gdzie smutek w radość się zmienia.
Pomysł powstania święta w Polsce pojawił
się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. To
czas gdy wnukowie wyrażają swoim Dziadkom
wdzięczność za to, co dla nich robią i za to, że
po prostu są. Wystarczy wspomnieć o ich trosce
i opiece nad nami, opowiadaniu o dziejach rodziny, przekazywaniu tradycji i wpajaniu zasad
moralnych. Ci wyjątkowi ludzie są przykładem
obowiązkowości, pracowitości, a w wielu przypadkach patriotyzmu. Mają dla nas zawsze dobre słowo i przygotowują ulubione potrawy. Kochają, wspierają, pocieszają i zawsze są przy nas,
a na każdy problem mają łatwe rozwiązanie.
W te szczególne dni mogliśmy wyrazić im
wdzięczność za trud i oddanie podczas uroczystości zorganizowanych w Świetlicy Samorządowej w Barczy oraz w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Masłowie.
W przygotowaniu święta w Barczy pani
Annie Karyś pomagały panie z KGW, a wystąpiły dzieci z wierszami, piosenkami i życzeniami. Wnuczkowie wręczyli również swoim babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane
kwiaty z bibuły i laurki.
W GOKiS Masłów zaś wystąpił Klub Seniora z przedstawieniem „Chrzciny”, będącym
kontynuacją historii dwóch rodzin: Majorków
i Rochów, których mogliśmy już poznać w
przedstawieniach „Zwiady” i „Wesele”.

Sukces „Golicy”
W XVIII Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, którego finał odbył się we Włoszczowe
II miejsce w kategorii chórów zdobył Zespół Artystyczny „Golica”. To wielki sukces tego zespołu,
ponieważ konkurencja była ogromna. Do finału nominację dostał także zespół „Ciekoty”, który
jak wiemy specjalizuje się głównie w tańcu i co roku „Buskie Spotkania z Folklorem” należą właśnie do niego. W eliminacjach rejonowych naszą gminę reprezentował również zespół śpiewaczy
„NOVE” z Masłowa Drugiego i zespół „Kopcowianki” z Woli Kopcowej. Łącznie zaprezentowało się
na scenie, aż 70 zespołów, więc podium ”Golicy” cieszy nas dodatkowo.
M. Biskupska

Piękny
prezent

A stało się to udziałem radnej i sołtysa Masłowa Pierwszego, pani Małgorzaty Kozubek, która
w ubiegłym roku została najlepszym sołtysem
woj. świętokrzyskiego w konkursie ogłoszonym
przez marszałka województwa Adama Jarubasa.
Cenną nagrodę 20.000zł pani sołtys przekazała
na zakup instrumentów muzycznych dla tworzącej się w gminie orkiestry dętej. Orkiestra będzie
się rekrutowała z dzieci z gminy Masłów.
Dziękujemy!

Kurier Masłowski

Dąbrowa najlepsza w futsallu
W

lutym rozegrany został zaległy z
ubiegłego roku Turniej Mikołajkowy gminy Masłów w halowej piłce nożnej. Areną zmagań była hala sportowa
w Mąchocicach Scholasterii. Do turnieju
stanęło 16 drużyn, które podzielono w
drodze losowania na 4 grupy.
W pierwszym dniu rozegrano eliminacje
w grupach. Po dwie najlepsze awansowały do
ćwierćfinału. Od tego momentu gra toczyła
się na dość wyrównanym poziomie. Często o
przejściu do następnej rundy musiały decydować rzuty karne, niejednokrotnie kilka serii.
W meczu finałowym spotkały się zespoły Dąbrowy i Lotnika Masłów. Po wyrównanej grze lepsi okazali się futsaliści z Dąbrowy
wygrywając 5:2. W meczu o trzecie miejsce
faworyzowana wcześniej do tytułu Lubrzanka Brzezinki dość gładko pokonała Mąchocice Kapitulne 5:0.
Bezapelacyjnym królem strzelców został
Adrian Ksel z Lotnika Masłów zdobywając
22 bramki. Najlepszym bramkarzem kolegium sędziów uznało Marcina Kowalskiego z Dąbrowy. Wyróżnieni zostali również:
najmłodszy zawodnik – Daniel Sańpruch
i najstarszy zawodnik – Ryszard Kowalski z
Lotnika Masłów.
Pierwsze trzy drużyny otrzymały piękne
puchary ufundowane przez wójta gminy
Ryszarda Pazerę. W tym samym dniu odby-

Zwycięska drużyna z Dąbrowy
ło się uroczyste zakończenie Ligi siatkowej
gminy Masłów, gdzie bezapelacyjnym zwycięzcą została drużyna „Idziemy po swoje!”
z Mąchocic Kapitulnych, wyprzedzając TNT
Mąchocice Kapitulne i Oldboy`s Mąchocice

Kapitulne. Tuż za podium znalazł się zespół
Refluks Wiśniówka.
Mistrzowie wynagrodzeni zostali również kompletem strojów sportowych.
M. Zarzycki

Ferie z futsallem
M

łodzi adepci futbolu biorący udział
w zajęciach Gminnej Szkółki Piłkarskiej pracowicie spędzili ferie zimowe
podnosząc swoje umiejętności piłkarskie.
Dwa razy w tygodniu uczestniczyli w treningach w hali sportowej w Mąchocicach
Scholasterii.
Ponadto dwukrotnie wzięli udział w
turniejach piłkarskich w Małogoszczy i Kielcach.
W zawodach rozegranych na pięknych
obiektach trzecioligowej Wiernej Małogoszcz spotkali się w kategorii „młodzik
młodszy” z zespołem gospodarzy, Zenitu
Chmielnik, Orląt Kielce, Gminnego Klubu
Sportowego Sitkówka – Nowiny. Łącznie
rozegrali 4 mecze strzelając 6 bramek a
tracąc 10. W turnieju w Kielcach w pięknej
hali Liceum J. Słowackiego spotkali się z
tymi samymi drużynami. Niestety również
i tu nie udało się odnieść zwycięstwa, ale
mecze były już bardziej zacięte i wyrównane. U naszych przeciwników grali niektórzy
chłopcy ze starszego rocznika, co jest bardzo widoczne w grupie dziecięcej. Rywale
to renomowane firmy o kilkudziesięcioletniej tradycji, warsztacie trenerskim i znako-

Drużyna „Młodzik Młodszy” GOKiS Masłów
mitej bazie technicznej. Lecz nie wynik tu
był istotny a radość płynąca ze sportowej
rywalizacji i nawiązania nowych kontaktów.
Cel został spełniony, młodzi piłkarze GOKiS

zapowiedzieli wzmożone treningi i wzięcie
rewanżu w przyszłym roku. Ważne, że zwyciężył u wszystkich duch sportu.
M. Zarzycki

