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	 Trasa	zaczyna	się	w	Bęczkowie	i	dalej	prowadzi	przez	Mąchocice	Kapitulne	(Górne),	
Masłów	Pierwszy	ul.	Podklonówka,	Masłów	Drugi	(ul.	ks.	J.	Marszałka),	Dolinę	Marcza-
kową,	Masłów	Drugi	(ul.	Krajobrazowa),	Dąbrowę	do	dworca	przy	ulicy	Żelaznej	w	Kiel-
cach.	Odjazdy	z	Bęczkowa	zaplanowano	o	godz.	5.00,	6.20,	7.40,	9.05,	10.40,	12.00,	
13.25,	15.00,	16.30,	18.00,	a	z	Kielc	o	godz.	5.49,	7.00,	8.25,	10.00,	11.20,	12.45,	14.10,	
15.50,	17.20,	19.40.	Bus	kursuje	od	poniedziałku	do	piątku,	a	za	jego	przejazd	opowiada	
przewoźnik	Robert	Opara.	

WP

	 Masłowscy	 radni	 podjęli	 uchwały	
dotyczące	 ważnych	 inwestycji,	 które	 w	
tym	 roku	 realizowane	 będą	 na	 terenie	
gminy.	 Zwiększono	 środki	 na	 zadania	
związane	 z	 dokończeniem,	 kompletnym	
wyposażeniem	 funkcjonowaniem	 bu-
dowy	świetlicy	w	Dąbrowie,	która	już	w	
tym	roku	zostanie	oddana	do	użytku	dla	
mieszkańców.	Otwarciu	towarzyszyć	bę-
dzie	 uruchomienie	 strony	 internetowej	
oraz	 specjalnego	 wydawnictwa	 promo-
cyjnego.	Co	ważne	aż	75	procent	warto-
ści	 inwestycji	może	 stanowić	 dotacja	 ze	
środków	Unii	Europejskiej.

Rozbudowa kompleksu sportowego
	 Radni	zdecydowali	również	o	zwięk-
szeniu	limitów	wydatków	na	rozbudowę	
kompleksu	 sportowego	 w	 Brzezinkach	
o	180	tys.	zł	w	związku	z	przesunięciem	

Obradowali radni

niewykorzystanych	środków	z	minionego	
roku.	To	 inwestycja	ważna	nie	 tylko	dla	
sportowców,	 ale	 i	 kibiców.	 Dzięki	 niej	
zawodnicy	 zyskają	 miejsce,	 gdzie	 będą	
mogli	się	przebierać.	To	nie	jedyne	zmia-
ny	w	Wieloletniej	 Prognozie	 Finansowej	
Gminy	 Masłów	 na	 lata	 2016	 –	 2026.	
Kolejna	dotyczy	organizacji	 i	 funkcjono-
wania	 Biura	 Zintegrowanych	 Inwestycji	
Terytorialnych	Kieleckiego	Obszaru	Inwe-
stycyjnego,	którego	przedstawiciel	działa	
na	terenie	gminy.	Dofinansowanie	do	tego	
projektu	 z	 Unii	 Europejskiej	 wynosi	 90	
procent.	 Podczas	 sesji	 radni	 zatwierdzili	
również	 plany	 pracy	 komisji	 stałych	 na	
ten	rok	oraz	przyjęli	sprawozdanie	pracy	
komisji	 stałych	 Rady	 Gminy	Masłów	 za	
2015	rok.

Wojciech Purtak

10 razy w obie strony

Busem do domu i Kielc
Mieszkańcy	gminy	Masłów	mogą	korzystać	z	nowej	linii	busowej.	
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy 
w tym roku numer Kuriera Masłowskiego 
w nowej szacie graficznej. W 2016 roku 
planujemy siedem wydań. Chciałbym, 
aby gazeta ta wpisywała się w przekazy-
wanie informacji pomiędzy mieszkańca-
mi, a samorządem, uzpełnianiała dotarcie 
do wszystkich wypełniając lukę pomiędzy 
stroną internetową www.maslow.pl oraz 
naszym profilem na Facebooku.

Staramy się, aby w Kurierze Masłowskim 
znajdowały się informacje na tematy sa-
morządowe i społeczne. Dzięki swojej 
cykliczności zamyka on w sobie najważ-
niejsze wydarzenia z okresu pomiędzy 
wydaniami, ale również informuje o naj-
bliższych działaniach i zamierzeniach, 
które przed nami.  Celem moim jest, aby 
nasza gminna gazeta służyła wszystkim 
mieszkańcom. Zachęcam do przekazywa-
nia informacji dotyczących ważnych wy-
darzeń, które znajdą swoje miejsce w ko-
lejnych wydaniach Kuriera Masłowskiego.  

Dzięki Państwa aktywności mamy się 
czym chwalić, z czego być dumni i jedno-
cześnie o czym pisać, budując w ten spo-
sób wspólnotę, która współpracuje w kie-
runku rozwoju naszej gminy Masłów.

Polecając lekturę z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato

wójt gminy Masłów

Zmiany	budżetowe	połączone	z	poszerzeniem	projektów	związanych	m.in.	
z	 kontynuacją	budowy	 świetlicy	w	Dąbrowie	 i	 poszerzeniem	kompleksu	
sportowego	w	Brzezinkach	to	najważniejsze	uchwały	przyjęte	do	realizacji	
przez	radnych	podczas	styczniowej	sesji	Rady	Gminy	Masłów.
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	 W	ciągu	najbliższych	lat	centrum	Masłowa	zmieni	się	nie	do	
poznania.	Będzie	nie	tylko	wizytówką	stolicy	gminy,	ale	również	
atrakcyjną	częścią	dla	turystów.	Niezbędne	było	do	tego	przekaza-
nie	gruntów	na	rzecz	gminy	Masłów,	które	do	tej	pory	należały	do	
Urzędu	Marszałkowskiego.	Akt	notarialny	regulujący	 tę	kwestię	 i	
oficjalnie	przekazujący	grunty	na	rzecz	gminy	podpisali	Adam	Jaru-
bas,	marszałek	województwa	świętokrzyskiego,	Agata	Binkowska,	
członek	Zarządu	Województwa	oraz	wójt	Tomasz	Lato.
 - Dziekuję marszałkowi, Zarzadowi Województwa, prze-
wodniczącemu i radnym Sejmiku za podjęcie tej ważnej dla nas 
wszystkich uchwały. To znak otwartości i chęci współpracy na 
rzecz mieszkańców gminy Masłów -	zaznacza	wójt	Tomasz	Lato.
	 Gmina	otrzymała	niemal	hektar	gruntów	należący	dotąd	do	
lotniska.		Oznacza	to	przede	wszystkim	zielone	światło	dla	plano-
wanej	inwestycji.	Dokument	został	podpisany	w	połowie	grudnia	
2015	roku,	a	już	w	styczniu	tego	roku	na	placu	pojawiły	się	ekipy	
budowalne.	Zdemontowana	została	oczyszalnia	ścieków	sąsiadu-
jąca	z	Gminnym	Ośrodkiem	Pomocy	Społecznej.	Wyburzono	rów-
nież	barak,	który	spłonął	w	minionym	roku.	

Wokół placu
	 Rewitalizacja	 obejmować	 będzie	 przebudowę	 placu	 św.	
Jana	Pawła	II.	Już	3	czerwca	stanie	na	nim	pomnik	papieża	Pola-

Jeszcze w tej kadencji

Centrum Masłowa zmieni się nie do poznania
Piękny	plac	z	pomnikiem	św.	Jana	Pawła	II,	ławeczki,	alejki	spacerowe,	altany	i	boiska	przy	Zespole	Szkół.	Takie	są	plany	
związane	z	rewitalizacją	centrum	Masłowa.	Pierwszy	krok	do	realizacji	już	wykonany.	Urząd	Marszałkowski	przekazał	
gminie	grunty,	które	są	niezbędne	do	rozpoczęcia	prac.	Teraz	konsultacje	społeczne	i	podjęcie	ostatecznych	decyzji.

Adam Jarubas, marszałek województwa 
świętokrzyskiego przekazuje wójtowi 
Tomaszowi Lato akt notarialny. 

ka	dokładnie	w	25.	rocznicę	pobytu	w	Masłowie.	Dotychczasowe	
propozycje	to:	wybudowanie	mini	amfiteatru,	w	którym	odbywać	
będą	mogły	się	nie	tylko	koncerty,	ale	również	lekcje	edukacyjne	
oraz	 szkolenia.	Rewitalizacja	 łączyć	będzie	 się	 również	z	budo-
wą	alejek,	przy	których	staną	stylowe	ławeczki	czy	lampy	i	altany.	
Nowością	ma	być	siłownia	napowietrzna,	z	której	będą	mogi	ko-
rzystać	wszyscy	chętni.	W	ramach	prac	 ruszyć	ma	 	 równiez	bu-
dowa	boisk	przy	Zespole	Szkół.	To	jednak	nie	wszystko.	W	Urzę-
dzie	Gminy	planowane	są	również	działania	mające	być	ukłonem	
w	stronę	miłośników	lotnictwa	odwiedzających	Areoklub	Kielecki.	
Powstanie	tu	ścieżka	edukacyjna	przedstawiająca	historię	lotniska	
i	sportów	lotniczych.

Starania o unijne pieniądze
	 Rewitalizacja	oznaczać	będzie	również	stworzenie	Centrum	
Przedsiębiorczości.	To	w	nim	przedsiębiorcy	jak	i	osoby	planujące	
rozpoczęcie	działalności	gospodarczej	będą	mogli	uzyskać	wszyst-
kie	niezbędne	porady.	W	dalszej	perspektywie	może	ono	pełnić	
funkcję	 inkubatora	 przedsiębiorczości.	 W	 ramach	 rewitalizacji	
rozważana	jest	możliwości	przebudowy	ul.	Spacerowej	w	przedłu-
żeniu	do	Masłowa	Drugiego.	W	tegorocznym	budżecie	na	rewita-
lizację	radni	zabezpieczyli	2,5	mln	zł.	W	Urzędzie	Gminy	trwają	
już	działania,	które	mogą	zakończyć	się	uzyskaniem	unijnego	do-
finansowania	na	rewitalizację	w	ramach		Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	RPOWŚ	na	lata	2014	–	2020	w	wysokości	
aż	85	procent	wartości	inwestycji,pozostałe	15	procent	grmina	po-
kryje	z	własnego	budżetu.	

Wojciech Purtak

Pierwsze prace na działce przekazanej gminie Masłów przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

Można pomóc

Dołącz do „Kącika Wzajemności”
Masz niezniszczone i w dobrym stanie rzeczy, których nie używasz, a nie chcesz ich wyrzucać?

	 To	nowa	inicjatywa	w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Masłowie.	Zasada	jest	prosta	i	niezwykle	ważna.	Pomysł	
skierowany	jest	to	tych	wszystkich	osób,	które	chciałaby	podzielić	się	z	innymi	rzeczami,	które	nie	są	im	już	potrzebne,	ale	
jednocześnie	nie	są	zniszczone.	Pracownicy	GOPS-u	czekają	m.in.	ubrania	dla	dzieci,	obuwie,	gry	planszowe	i	edukacyjne,	
zabawki,	sprzęt	AGD,	meble.		Wszystkie	rzeczy	trafią	do	potrzebujących	mieszkańców	gminy	Masłów.	Aby	przekazać	rzeczy	
wystarczy	przyjść	lub	zadzwonić	do	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Masłowie	pod	numer	512	797	992.	Na	wszelkie	
pytania	odpowie	Krystyna	Brożek	-	asystent	rodziny.	

WP
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	 Zakończono	przebudowę	drogi	wewnętrznej	na	granicy	gmin,	
łącznika	na	trasie	Cedzyna	Góra	–	Domaszowice	–	Kielce	(wzdłuż	
drogi	S74).	Przyświecała	jej	przede	wszystkim	poprawa	komfortu	i	
bezpieczeństwa	przejazdu	mieszkańców	obu	miejscowości.	Zakres	
robót	 obejmował:	 poprawienie	 odwodnienia,	 umocnienie	 skarp	

rowu,	montaż	ba-
rier	 ochronnych,	
wydłużenie	 prze-
pustu	 drogi.	 Wy-
konawcą	 robót	
była	firma	„Lech”	
z	 Górna	 Parceli,	
a	 koordynatorem		
Gmina	 Masłów.	
To	 kolejny	 już	
efekt	 współpracy	
samorządowców	
z	obu	gmin.	

MF

Jest lepiej

Łącznik na granicy gmin

Wydłużono m.in. przepust drogi. 

To	wspólna	inwestycja	gmin	Masłów	i	Górno	zrealizo-
wana	dzięki	dobrej	współpracy.	 

	 Po	licznych	apelach	mieszkańców	i	radnych	sołectwa	w	Urzę-
dzie	Gminy	trwają	prace	związane	z	koncepcją	budowy	parkingu	na	
ok.	75	aut	na	nowo	nabytej	ziemi.	W	planach	jest	wykonanie	bez-
piecznych	przejść	dla	pieszych	w	okolicach	cmentarza,	przesunięcie	

istniejącego	 przystanku	
i	 wybudowanie	 zatoki	
autobusowej	w	celu	po-
lepszenia	 bezpieczeń-
stwa	 wszystkich,	 którzy	
będą	 odwiedzać	 groby	
swoich	 bliskich.	 Plano-
wana	inwestycja	miałaby	
za	 zadanie	 polepszenie	
i	 ułatwienie	 ogólnego	
funkcjonowania	 nekro-
polii	oraz	poprawę	istnie-
jącej	infrastruktury.	

MF

Brzezinki

Będzie wyczekiwany parking
Gmina	Masłów	wykupiła	grunty	w	pobliżu	cmentarza	
w	Brzezinkach.	To	początek	do	prac	związanych	z	bu-
dową	parkingu.		 

W tym miejscu zostanie wybudowany par-
king na ok. 75 aut. 

	 Najważniejsze	 realizacje	 zapisane	 w	
budżecie	związane	są	z	zadaniami	w	ramach	
Kieleckiego	Obszaru	 Funkcjonalnego.	W	 tym	
roku	rozpocznie	się	się	wielka	wymiana	oświe-
tlenia	 ulicznego	 w	 miejscowościach	 w	 całej	
gminie.	 Stare	 lampy	 zostaną	 wymienione	 na	
nowe	 energooszczędne.	 Co	 ciekawe	 zmieni	
się	 również	 oblicze	 budynków	 użyteczności	
publicznej.	Termomodernizację	przejdą	szko-
ła	w	Masłowie	oraz	szkoła	i	hala	sportowa	w	
Mąchocicach-Scholasterii,	 a	 także	 Ośrodek	
Zdrowia	w	Mąchociach	Kapitulnych.	Będzie	to	
jednak	nie	tylko	zmiana	wizualna,	ale	przede	
wszystkim	wpływająca	na	ocieplenie.	Zmode-
nizowane	zostaną	źródła	ogrzewania	budynku.		
-	 Istotną	 kwestią	 będzie	 również	 rozpoczęcie	
niezbędnych	procedur	zmierzających	do	star-
tu	rewitalizacji	centrum	Masłowa.	Jest	to	długi	
proces	 organizacyjny	 związany	 z	 przeprowa-
dzeniem	 szerokich	 Konsultacji	 Społecznych.	
Chcemy	 aby	 powstały	m.in.	 boiska	 sportowe	
oraz	siłownia	zewnętrzna	przy	Zespole	Szkół,	
alejki,	 ścieżki	 spacerowe,	 mini-amfiteatr	 oraz	
Centrum	 Przedsiębiorczości	 -	mówi	wójt	 To-
masz	Lato.

Świetlica oraz zaplecze przy boisku sporto-
wym w Brzezinkach
	 Powoli	 dni	 do	 zakończenia	 prac	 przy	
budowie	świetlicy	mogą	 już	odliczać	miesz-
kańcy	Dąbrowy.	-	Staramy	się	na	ten	cel	po-
zyskać	 pieniądze	 z	 Unii	 Europejskiej,	 wła-

-	Tegoroczny	budżet	zabezpiecza	spokojne	funkcjonowanie	wszystkich	jednostek	organizacyjnych,	a	Wieloletnia	Pro-
gnoza	Finansowa	przewiduje	realizację	wszystkich	strategicznych	inwestycji,	również	tych	związanych	z	otrzyma-
niem	dofinansowania	ze	środków	unijnych	-	mówi	Tomasz	Lato,	wójt	gminy	Masłów.	Sprawdzamy,	jakie	inwestycje	
będą	realizowane	na	terenie	gminy	w	2016	roku. 

ZNAMY INWESTYCJE BUDŻETOWE 2016 ROKU

Będzie wiele potrzebnych inwestycji i remonty dróg

śnie	 został	 złożony	 odpowiedni	wniosek	 do	
Urzędu	 Marszałkowskiego.	 Budynek	 będzie	
wyposażony	 w	 niezbędne	 sprzęty	 i	 oddany	
do	użytku	w	pierwszym	półroczu	-	informuje	
wójt.	W	Brzezinkach	przy	boisku	sportowym	
postawiony	zostanie	budynek		z	węzłem	sani-
tarno	–	szatniowym	wraz	z	przyłączem	wod-
nym	oraz	instalacją	elektryczną,	który	będzie	
służył	zawodnikom	jako	szatnia	i	pomieszcze-
nia	administracyjne.

Prace na drogach
	 Budżet	to	również	inwestycje	drogowe.	
Ekipy	budowlane	w	tym	roku	na	pewno	spo-
tkamy	na	ul.	Żeromskiego	w	Woli	Kopcowej.	
Złożono	już	wnioski	do	PROW	na	przebudo-
wę	ul.	Wspólnej	z	łącznikiem	i	ul.	Jeziorkowej	
w	Woli	Kopcowej	oraz	ul.	Piaskowej	w	Ma-
słowie.	W	ramach	rewitalizacji	Masłowa	pla-
nowany	jest	remont		ul.	Spacerowej	do	łączni-
ka	z	Masłowem	Drugim.	Remontowane	będą	
również	drogi	powiatowe	oraz	gminne	w	celu	
polepszenia	 ich	bezpieczeństwa.	 -	Wspólnie	
ze	 Starostwem	 Powiatowym	 chcemy	 rozpo-
cząć	budowę	chodników	w	Woli	Kopcowej	
oraz	 na	 odcinku	 drogi	 od	 ul.	 Podklonówka	
w	Masłowie	Pierwszym	w	kierunku	Masłowa	
Drugiego.	Wykonane	zostaną	również	projek-
ty	budowy	chodnika	łączącego	Masłów	Drugi	
z	Dąbrową	oraz	projekt	chodnika	w	Mąchoci-
cach	–	Scholasterii	-	mówi	wójt.	Wyremonto-
wany	zostanie	również	niebezpieczny	zakręt	

na	 ul.	 Krajobrazowej	 w	 Masłowie	 Drugim.	
Dodatkowo	 wykonywane	 będą	 bieżące	 re-
monty	w	miarę	potrzeb	na	terenie	całej	gminy.	
To	jednak	nie	wszystko.	Radni	zatwierdzając	
budżet	dali	zielone	światło	dla	inwestycji	oraz	
rozbudowy	ścieżek	rowerowych.	Wydatki	bu-
dżetowe	zaplanowano	na	poziomie	34	972,	
600	zł,	dochody	mają	wynieść	32	555,	633	
zł.	Deficyt	 	zostanie	pokryty	z	nadwyżki	bu-
dżetowej	 oraz	 zaciągniętego	 kredytu.	 Z	 fun-
duszy	sołeckich	zarezerwowano	ok.	256	tys.	
zł	na	zadania	wskazane	przez	mieszkańców	
poszczególnych	miejscowości.

Wojciech Purtak

To nas czeka:

-	Powstaną	nowe	odcinki	oświetlenia.

-	Termomodernizację	przejdą	szkoła	w	Ma-
słowie	oraz	szkoła	i	hala	sportowa	w	Mą-
chocicach-Scholasterii,	a	także	Ośrodek	
Zdrowia	w	Mąchociach	Kapitulnych.

-	Ruszą	niezbędne	procedury	zmierzające	do	
startu	rewitalizacji	centrum	Masłowa.

-		W	Brzezinkach	przy	boisku	sportowym	
postawiony	zostanie	budynek		z	węzłem	
sanitarno	–	szatniowym.

-	W	Dąbrowie	zostanie	otwarta	świetlica.

-	Będzie	wiele	remontów	na	drogach	gmin-
nych	i	powiatowych.
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	 Pod	 koniec	 minionego	 roku	 prace	 rozpoczęły	 się	 w	 Mą-
chocicach	Kapitulnych.	Podłączenia	 realizowane	są	w	Masłowie	
Pierwszym	oraz	Masłowie	Drugim.	Na	 ukończeniu	 jest	 budowa	
podłączeń	w	Woli	Kopcowej,	Dąbrowie	i	Wiśniówce.	Zaangażo-
wanie	robót	wynosi	ok.	65	%.	-	Z	informacji,	jakie	uzyskałem	od	
MZWiK	w	Kielcach	wynika,	że	do	końca	czerwca	zostaną	wyko-
nane	wszystkie	podłączenia	na	terenie	naszej	gminy.	Dzięki	temu	
o	60,6%	wzrośnie	stopień	skanalizowania	gospodarstw	domowych,	
a	7	na	10	mieszkańców	w	gminie	Masłów	będzie	miało	możliwość	

Prace potrwają do końca czerwca

Więcej skanalizowanych gospodarstw
Wodociągi	Kieleckie	przekazały	do	eksploatacji	wszystkie	kanały	sanitarne	na	terenie	gminy	Masłów.	Tym	samym	
udostępnione	zostały	tereny	do	realizacji	podłączeń	we	wszystkich	miejscowościach.	 

korzystania	z	kanalizacji”	-	mówi	wójt	Tomasz	Lato.	Dzięki	zawar-
ciu	umowy	z	MZWiK	i	Wodociągami	Kieleckimi	mieszkańcy	mogą	
skorzystać	z	budowy	podłączeń	w	preferencyjnej	cenie	-	całkowity	
koszt,	jaki	poniesie	mieszkaniec	to	kwota	1230	zł	brutto.	Ponadto	
nie	muszą	się	oni	martwić	o	jakiekolwiek	formalności	–	wykona-
niem	projektu,	uzyskaniem	uzgodnień,	wyłonieniem	wykonawcy,	
nadzorem	nad	realizacją	podłączenia,	uzyskaniem	odbioru	wyko-
nanego	podłączenia	czy	jego	inwentaryzacją.	

MF

	 Podobnie	jak	w	całej	Polsce	policjan-
ci,	 również	 w	 gminie	 Masłów,	 spotykają	
się	 z	 samorządowcami,	 mieszkańcami	
i	 przedstawicielami	 instytucji	 celem	 opra-
cowania	mapy	zagrożeń	w	gminie	Masłów.	
Za	 nami	 już	 pierwsza	 debata	 w	 Centrum	
Edukacyjnym	 Szklany	 Dom	 w	 Ciekotach,	
która	dała	początek	kolejnym	spotkaniom.	
W	 ostatnich	 dniach	 odbyły	 się	 bardzo	
ważne	debaty	młodzieżą.	Policjani	 gościli	
w	Zespole	 Szkół	w	Mąchocicach	Kapitul-

Zapraszamy na debatę

Mapa Zagrożeń w przygotowaniu
Trwa	cykl	spotkań,	które	pozwolą	stworzyć	Mapę	Zagrożeń	w	gminie	Masłów.		Najbliższe	spotkanie	już	w	poniedzia-
łek	29	lutego	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu.	 

nych	i	w	Zespole	Szkół	w	Masłowie	Pierw-
szym.	Kolejne	spotkanie	już	w	poniedziałek	
29	 lutego	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	 i	
Sportu	 w	 Masłowie.	 W	 spotkaniu	 udział	
mogą	 wziąć	 wszyscy	 mieszkańcy.	 Orga-
nizatorzy	 czekać	 będą	 na	 seniorów.	 To	
właśnie	oni	są	najbardziej	zagrożeni	przed-
stępstwami	 na	wnuczka,	 inkasentów,	 pra-
cowników	wodociągów	i	administracji.		Są	
już	pierwsze	wnioski	z	debaty,	która	odbyła	
się	w	Ciekotach.	Rozmawiano	tam	m.in.	na	

temat	poruszania	się	pieszych	po	drogach	
po	zmroku	bez	oblasków.	Tego	tematu	nie	
zabraknie	 również	w	Masłowie.	Dodatko-
wo	 każdy	 będzie	mógł	 otrzymać	 oblaski,	
które	należy	zawiesić	przy	ubraniu	wycho-
dząc	z	domu	kiedy	 jest	ciemno.	W	deba-
cie	udział	wezmą:	Komendant	Komisariatu	
Policji	 I	 w	 Kielcach	 kom.	 Dariusz	 Kuroś	
oraz	przedstawiciele	samorządu.	Początek	
debaty	o	godz.	16.	

WP

	 Elektroniczna	Platforma	Usług	Admi-
nistracji	 Publicznej	 czyli	 ePUAP	 ma	 być	
alternatywą	dla	tych	wszystkich,	którzy	za-
miast	wizyt	w	urzędach	wolą	załatwić	wię-
koszść	spraw	za	pomocą	internetu.	Pierw-
szym	krokiem	do	możliwości	działania	na	
platofmie	ePUAP	jest	potwierdzenie	swojej	
tożsamości	 poprzez	 założenie	 profilu	 za-
ufanego	czyli	bezpłatnego	podpisu	elektro-
nicznego	do	kontaktu	z	administracją.

Co należy zrobić?
	 Wystarczy	wejść	na	stronę	www.epu-
ap.gov.pl,	założyć	swoje	konto	i	wypełnić	
wniosek	o	założenie	profilu	zaufanego.	Ko-
nieczne	 jest	wybranie	 urzędu,	 do	 którego	
trafi	wniosek,	najłatwiejszym	wyborem	dla	
mieszkańców	naszej	gminy	jest	Urząd	Gmi-

Już w Masłowie

Załatw sprawę przez internet
Załatwianie	urzędniczych	spraw	przez	internet	może	być	nie	tylko	łatwiejsze,	ale	i	prostsze.	W	Urzędzie	Gminy	w	Ma-
słowie	działa	już	Punkt	Potwierdzania	Profili	Zaufanych	ePUAP.	

Zachęcamy do skorzystania z nowej możliwości 
ułatwiającej kontakt z urzędem

ny	w	Masłowie.	Tu	w	sekretaricie	od	kilku	
tygodni	działania	Punkt	Potwierdzania	Pro-
fili	Zaufanych	ePUAP.	 	 Jest	 czynny	w	go-
dzinach	pracy	urzędu	czyli	w	poniedziałek	
od	9	do	17,	a	od	wtorku	do	piątku	od	7.20	
do	15.20.	Co	ważne	do	wybranego	punktu	
należy	zgłosić	się	w	ciągu	14	dni	od	elektro-
nicznego	wysłania	wniosku,	po	tym	czasie	
wniosek	zostanie	uznany	za	bezskuteczny.	
Po	 pozytywnej	 weryfikacji	 profil	 zaufa-
ny	 ePUAP	potwierdza	 się	 na	okres	 trzech	
lat	 i	 jego	ważność	może	być	przedłużana	
na	taki	sam	okres.		Wśród	spraw,	które	po	
uzyskaniu	elektronicznego	podpisu	można	
załatwić	 przez	 internet	 są	 m.in.	 rejestra-
cja	 urodzin,	 wysyłanie	 pism	 ogólnych	 do	
urzędu,	wnioskowanie	o	wydanie	dowodu	
osobistego,	dopisanie	do	spisu	wyborców,		

wnioskowanie	o	becikowe,	wydawanie	za-
świadczeń	o	zarobkach	i	wielu	innych.	Peł-
na	lista	spraw,	jakie	można	załatwić	przez	
internet	znajduje	się	na	www.epuap.gov.pl.	

Wojciech Purtak
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	 W	marcu	 pracownicy	 GOKiS	 wśród	
mieszkańców	 gminy	 Masłów	 przeprowa-
dzą	m.in.	sondę	uliczną.	Będzie	ona	pole-
gała	 na	 udzielniu	 odpowiedzi	 na	 pytania	
dotyczące	m.in.zapotrzebowania	na	impre-
zy	i	wydarzenia	o	charakterze	kulturalnym	
i	 turystycznym.	 	 Ważny	 będzie	 również	
warsztat	rozpoznawczy,	do	którego	zostaną	
zaproszeni	lokalni	liderzy	oraz	przedstawi-
ciele	stowarzyszeń	działajacych	na	terenie	
gminy	Masłów.	W	czasie	spotkania	powsta-
nie	mapa	gminy	Masłów,	na	ktorej	zostaną	
naniesione	informacje	dotyczące	potencja-
łu	poszczegółnych	sołectw.	

	 W	dworku	od	początku	lutego	trwają	prace	polegające	na	tyn-
kowaniu	i	bieleniu	ścian.	Po	zakończeniu	remontu	wnętrze	ma	wy-
glądać	tak	jak	dworek	rodziców	Stefana	Żeromskiego	w	XIX	wieku,	
wówczas	ściany	dworku	nie	były	drewniane,	ale	właśnie	białe.	To	
jednak	nie	wszystko.	W	salonie	zbudowany	zostanie	piec	kaflowy.	
Prace	mają	zakończyć	się	na	przełomie	marca	i	kwietnia.	Wtedy	
to	do	dworku	wrócą	wszystkie	eksponaty	i	ponownie	zostanie	on	
otwarty	dla	zwiedzających.	

WP

GOKiS dostał 22 tys. zł na realizację projektu

Masz pomysł na własną inicjatywę?
Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Masłowie	znalazł	się	w	elitarnej	grupie	beneficjentów	Programu	Dom	Kultury	+,	
zarządzanego	przez	Narodowe	Centrum	Kultury.	Projekt	“Kulturalnie	poruszeni”	rusza	już	w	marcu.	To	mieszkańcy	
gminy	będą	mogli	zdecydować,	jakie	wydarzenie	będą	już	wkrótce	realizowane.	

Będzie wiele działań
	 Raport	 z	 diagnozy	 społeczności	 lo-
kalnej	 opracowany	 zostanie	 przez	 Towa-
rzystwo	 Inicjatyw	 Twórczych	 „ę”	 mające	
duże	doświadczenie	w	opracowywaniu	no-
wych	strategii	działań	dla	instytucji	kultury	
w	oparciu	o	model	partycypacyjny.			Reali-
zacja	drugiego	etapu	projektu	zakłada	po-
budzenie	aktywności	mieszkańców	gminy,	
którzy	będą	mogli	zgłosić	swój	obywatelski	
projekt	 realizacji	 inicjatyw	 społecznych	
lub	 kulturalnych.	 Projekt	 ten,	 jeśli	 zyska	
akceptację	 komisji	 konkursowej,	 zostanie	
dofinansowany	 i	 realizowany	 	 z	 pomocą	

pracowników	 GOKiS.	 -	 Pod	 koniec	 maja	
zostanie	 ogłoszony	 konkurs	 na	 realizację	
od	trzech	do	siedmiu		inicjatyw	mieszkań-
ców	gminy.		Na	ten	cel	Narodowowe	Cen-
trum	Kultury	przeznacza	22	000zł.	Jesteśmy	
otwarci	 dla	 mieszkańców	 i	 czekamy	 dla	
ich	 propozycje	 -	 mówi	 Joanna	 Kwiecień,	
instruktor	 do	 spraw	 kultury	 Centrum	 Edu-
kacyjnego	 Szklany	Dom,	 jedna	 z	 koordy-
natotek	projektu.	 	 	Realizacja	projektu	po-
trwa	do	końca	listopada	2016	roku.	Warto	
wspomnieć,	 że	dofinansowanie	otrzymało	
50	instytucji	z	całej	Polski.

Wojciech Purtak

	 -	Bardzo	się	cieszę,	że	dołączamy	do	miejsc,	w	których	turysta	
może	nie	tylko	zwiedzić	dany	obiekt,	ale	również	zabrać	z	niego	na	
pamiątkę	wyjątkowy	znaczek	-	opowiada	Paweł	Milewicz,	instruk-
tor	Centrum	Edukacyjnego	Szkany	Dom.	Od	2	lutego	każda	osoba	
odwiedzająca	dworek	może	zakupić	specjalny	drewniany	znaczek	
z	wizerunkiem	Dworku	Stefana	Żeromskiego.	Nie	jest	to	jednak	zwy-
kły	znaczek,	ale	taki	jaki	można	otrzymać	w	409	miejscach	w	całej	
Polsce.	Idea	Znaczka	Turystycznego	znana	jest	doskonale	wszystkim	
turystom	również	na	całym	świecie.	Kolekcjonują	go	ci,	którzy	liczą	
na	oryginalną	i	niepowtarzalną,	bo	niedostępną	w	żadnym	innymi	
miejscu,	pamiątkę.	-	Znaczek	turystyczny	to	okrągły,	drewniany	krą-

Atrakcja dla turystycznych kolekcjonerów

Jedyny taki znaczek
To	 pierwsze	 znaczkowe	 miejsce	 w	 gminie	 Masłów	
i	13.	w	województwie	świętokrzyskim.	W	Dworku	Ste-
fana	Żeromskiego	na	wszystkich	odwiedzających	cze-
ka	wyjątkowa	pamiątka.	

Taki znaczek można zakupić w Ciekotach. 

Wnętrze	 Dworku	 Stefana	 Żeromskiego	 w	 Ciekotach	
będzie	jeszcze	bardziej	przypominać	to,	jak	wyglądał	
on	w	XIX	wieku.

Remont w dworku

Będzie jeszcze ładniej

We wnętrzu dworku trwają zaawansowane prace. 

żek	o	średnicy	60	mm	i	grubości	8-10	mm,	posiada	metalowe	oczko	
do	zawieszenia.	Produkowany	jest	ręcznie,	dzięki	czemu	każda	sztu-
ka	jest	wyjątkowa	-	dodaje	Paweł	Milewicz.		W	województwie	świę-
tokrzyskim	znaczki	można	zakupić	m.in.	w	Muzeum	Lat	Szkolnych	
Stefana	Żeromskiego	w	Kielcach,	zamku	w	Chęcinach	czy	niedale-
kim	Muzeum	Minerałów	i	Skamieniałości	w	Świętej	Katarzynie.	

WP
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	 Jak	zwykle	na	początku	roku	do	Domu	
Chłopa	w	Warszawie	zjechali	się	wszyscy	
ci,	którzy	kochają	ziemię	świętokrzyską.	Na	
zaproszenie	Warszawskiego	Klubu	Przyja-
ciół	 Ziemi	 Świętokrzyskiej	 odpowiedziała	
gmina	 Masłów	 oraz	 m.in.	 powiat	 skarży-
ski,	 Suchedniów,	 gmina	 Łączna,	 Sitkówka	
-	 Nowiny.	 Najważniejsza	 była	 promocja	
terenów.	 Nic	 więc	 dziwnego,	 że	 każdy	
chcial	zaprezentować	się	jak	najlepiej.	Na	
czele	naszej	reprezentacji	z	zespołem	Kop-
cowianki	 stała	wicewójt	Monika	Doleziń-
ska	 -	 Włodarczyk.	 Specjalną	 prezentację	
zachęcającą	 gości	 do	 odwiedzenia	 gminy	
przedstawiła	 Krystyna	 Nowakowska,	 dy-
rektor	Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu.		
Na	gminnym	stoisku	można	było	otrzymać	
promocyjne	wydawnictwa	oraz	skosztować	
swojskich	wedlin	 i	 pysznych	 ciast.	Warto	
przypomnieć,	że	Warszawski	Klub	Przyja-
ciół	Ziemi	Świętokrzyskiej	od	ponad	20	lat	

Zapraszali do nas gości 

Z gminą Masłów do Warszawy
Specjalna	prezentacja	turystyczo-kulturalna,	swojskie	jedzenie	i	niezwykła	gościnność.	Tak	promowano	gminę	Ma-
słów	podczas	noworocznego	spotkania		Warszawskiego	Klubu	Przyjaciół	Ziemi	Świętokrzyskiej.		

Tak prezentowała się delegacja gminy na czele z wicewójt Moniką Dolezińską-Włodarczyk.

	 Statystki	z	roku	2014	i	2015	pokazują	
tendencję	 pozytywną	 dla	 demografii	 gmi-
ny	Masłów.	Wskaźnik	 dotyczący	 wzrostu	
liczby	mieszkańców	w	2015	 roku	według	
danych	 na	 dzień	 4	 stycznia	 br.	 wyniósł	
83	osoby	na	plus,	co	dało	łącznie	10	622	
mieszkańców	 (10	 539	 w	 2014r.).	 Porów-
nując	 do	 roku	 2014,	w	 którym	w	 gminie	
urodziło	 się	 101	 dzieci,	 znów	 rok	 2015	
okazał	się	lepszy	o	19	urodzeń.	Najczęściej	
nadawane	imiona	dla	dzieci	mieszkających	
w	naszej	gminie	w	2015r.	to:	dziewczynki	–	
Aleksandra,	Zofia,	Hanna,	chłopcy	–	Adam,	
Antoni	 i	 Filip.	W	 roku	 2015	 odnotowano	
również	o	2	zgony	mniej	niż	w	roku	2014.

Sukces i satysfakcja
	 Samorządowcy	 zabiegają	 o	 większą	
liczbę	 mieszkańców.	 Wójt	 mnoży	 pomy-
sły,	 żeby	 przyciągać	 nowych	 osadników.	
Dąży	 do	 tego	 aby	 powstały	 lepsze	 dro-
gi,	 chodniki,	 przedszkola.	 Wzrost	 liczby	
mieszkańców	w	gminie	ma	wpływ	na	wiele	
aspektów	jej	funkcjonowania,	w	tym	także	
na	 budżet.	Napływowa	 ludność	 to	 swego	
rodzaju	 sukces	 dla	 samorządowców	 i	 sa-

	 Wyposażenie	 dworku	 wzbogaciło	
się	 o	 kilka	 haftowanych	 obrazów	 przeka-
zanych	uroczyście	przez	Halinę	Helińską,	
artystką	 pochodzącą	 z	 Brzezinek	 w	 cza-
sie	 samorządowej	wigilii,	 która	odbyła	 się	
w	 Centrum	 Edukacyjnym	 Szklany	 Dom.	
Wśród	niezwykłych	prezentów	szczególne	
zainteresowanie	 wzbudził	 haft	 przedsta-
wiający	ciekocki	dworek.	

WP

Prezent dla Żeromskiego

Piękne hafty
dla dworku

Halina	Helińska	przekazała	swo-
je	prace	na	rzecz	Dworku	Stefana	
Żeromskiego

Artystka przekazała prace na ręce dyrektor Kry-
styny Nowakowskiej. 

Imiona Aleksandra i Adam najpopularniejsze

Jest nas więcej
W	gminie	Masłów	w	ubiegłym	 roku	przybyło	w	 stosunku	do	 roku	2014	
aż	83	osoby	i	jak	widać,	staje	się	ona	coraz	bardziej	atrakcyjnym	miejscem	
dla	napływowej	ludności,	o	czym	świadczą	liczby.	

tysfakcja.	Niestety	jest	również	problem	jaki	
wynika	 z	 migracji	 mieszkańców	 Kielc	 do	
gmin	ościennych.	Wielu	nowych	mieszkań-
ców	nie	melduje	się	w	gminach,	formalnie	
są	oni	wciąż	mieszkańcami	Kielc.	Niestety,	
podatki	 od	 tych	 osób	 nie	 trafiają	 do	 kasy	
gminnej,	tylko	pozostają	w	Kielcach.	Więk-
szy	 dochód	 pozwalałby	 samorządowi	 na	
inwestycje	 tak	 bardzo	 oczekiwane	 przez	
wszystkich	mieszkańców.

Mateusz Fąfara

Gmina Masłów w 2015 roku:

Liczba mieszkańców ogółem – 10 622

- kobiety 5 271

- mężczyźni 5 351

Urodzenia ogółem – 120

- dziewczynki 57

- chłopcy 63

Małżeństwa - 105

Zgony - 77

działa	na	rzecz	promocji	i	wsparcia	regionu.	Tworzą	go	osoby	pochodzące	z	Kielecczyzny,	
ale	mieszkające	i	pracujące	w	Warszawie.	

WP
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	 W	 hali	 sportowej	 w	 Mąchocicach	 -	
Scholasterii	 spotkało	 się	 ponad	 350	 osób,	
które	 swoim	 sercem	 i	 zaangażowaniem	
tworzą	 i	 wspierają	 kulturę	 w	 gminie	 Ma-
słów.	-	Każdego	roku	przybywa	nam	zespo-
łów,	które	budują	kulturę	i	promują	gminę	
w	kraju	 i	poza	granicami.	To	wielki	doro-
bek	gminy	Masłów,	jaki	przez	15	lat	wspie-
rali	 samorządowcy,	 wójtowie:	 Stanisław	
Stachura,	 Włodzimierz	 Korona,	 Ryszard	
Pazera		-	mówił	wójt	Tomasz	Lato,	otwie-
rając	 wydarzenie.	 Pierwszy	 Noworoczny	
Tort	 Kultury	 odbył	 się	 sali	 gimnastycznej	
w	 szkole	 w	Masłowie.	 Z	 każdym	 rokiem	
impreza	rozrastała	się,	by	po	15	latach	stać	
się	 największym	 tego	 typu	 wydarzeniem	
w	 województwie	 świętokrzyskim.	 Na	 te-
renie	naszej	gminy	działa	bowiem	niemal	
20	 grup	 artystycznych	 zarówno	 zespołów	
ludowych,	 grup	muzycznych,	 tanecznych	
jak	i	teatralnych.	

Specjalne wyróżnienia

	 Noworoczny	 Tort	 Kultury	 byl	 oka-
zją	 nie	 tylko	 do	 podsumowania	 działań	
w	2015	roku,	ale	również	szczególnym	mo-
mentem	do	wyróżnień.	Z	rąk	wójta	Toma-
sza	Lato	oraz	Krystyny	Nowakowskiej,	dy-
rektora	Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu	
otrzymali	je:	Kazimiera	Zapałowa,	honoro-
wa	 kustosz	 Dworku	 Stefana	 Żeromskiego	
w	Ciekotach	wraz	z	mężem	Andrzejem	za	
nieustanny	 wkład	 w	 urządzanie	 dworku.	
Wyróżnienie	 otrzymała	 również	 Młodzie-
żowa	Orkiestra	Dęta	za	promowanie	gminy	
zarówno	w	kraju	jak	i	za	granicą.	Specjalne	
podziękowanie	odebrał	kapelmistrz	Marcin	
Stojek.

Tort i życzenia

	 Znakiem	 do	 rozpoczęcia	 zabawy	
było	 symboliczne	 pokrojenie	 wielkiego	
tortu	 oraz	 noworoczne	 życzenia	 płynące	
od	 gości,	 którzy	 licznie	 zjawili	 się	w	Mą-
chocicach	 -	 Scholasterii.	 Życzenia	 skła-
dali	 m.in.	 poseł	 Krzysztof	 Lipiec,	 Piotr	
Żołądek,	 członek	 Zarządu	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	 Czesław	 Gruszewski,	
wiceprezydent	 Kielc,	 	 Andrzej	 Pruś	 -	 wi-
ceprzewodniczący	 Sejmiku	 Wojewódz-
twa	 Świętokrzyskiego,	 Jacek	 Kowalczyk,	
dyrektor	 Departamentu	 Promocji,	 Eduka-
cji,	Kultury,	Sportu	 i	Turystyki	w	Urzędzie	
Marszałkowskim	 Województwa	 Święto-
krzyskiego,	Tomasz	Zbróg,	radny	Sejmiku,	
Henryk	 Milcarz,	 radny	 Sejmiku	 i	 prezes	

W Mąchocicach - Scholasterii spotkało się ponad 300 osób 

Tort Kultury: 15 pięknych lat za nami

Wójt Tomasz Lato poczęstował tortem zaproszonych samorządowców. Od lewej: Marek Kwiecień, 
Józef Szczepańczyk, Piotr Żołądek, Józef Gruszczewski, Henryk Milcarz, Jacek Kowalczyk. 

Lucyna Kozubek i Patrycja Pabis jako pierwsze 
pokroiły pyszny tort. 

Specjalne podziękowania otrzymała Kazimiera 
Zapałowa, honorowa kustosz Dworku Stefana 
Żeromskiego z mężem Andrzejem. 

Za promocję gminy wyróżniona zostala Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta. Podziękowania odebrał ka-
pelmistrz Marcin Stojek. 

Wodociągów	Kieleckich,	Marek	Kwiecień,	
Józef	Szczepańczyk	-	członkowie	Zarządu	
Powiatu	Kieleckiego,	Mirosław	Gębski,	Ma-
rian	Zarzycki,	Zbigniew	Zagdański	–	radni	
powiatowi,	 Dariusz	 Skiba,	 burmistrz	 mia-
sta	 i	 gminy	 Bodzentyn,	 Dariusz	 Sieradzy,	
proboszcz	parafii	Domaszowice,	Zbigniew	
Kądziela,	proboszcz	parafii	w	Brzezinkach.	
Obecni	byli	przedstawiciele	stowarzyszeń,	
Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych,	 dyrekto-
rzy	szkół,	lekarze,	radni	i	sołtysi,	którzy	na	
co	dzień	wspierają	kulturę	gminy	Masłów.

Występy i zabawa

	 Później	już	nadszedł	czas	na	występy	
artystyczne.	 Każdy	 z	 zespołów	 zaprezen-
tował	 kilkuminutowy	 program	 wypełnio-
ny	 swoimi	utworami.	Przed	publicznością	
wystąpili:	 Młodzieżowa	 Orkiestra	 Dęta,	
Andrzej	 i	 Przyjaciele,	 Chór	 Masłowianie,	
Zespół	 Pieśni	 i	 Tańca	 Ciekoty	 i	 Kapela	
Ciekoty,	 Kopcowianki,	 Dąbrowianki,	 Do-
maszowianki,	 Lubrzanka,	 Dolinianki,	 Bar-
czanki,	Klub	Seniora,	Osiedlowy	Klub	Ba-

biniec,	Grupa	Artystyczna	Golica,	Maslów	
Drugi	Nove	 oraz	Żeromszczanki.Na	 finał,	
zgodnie	 z	 tradycją,	 obyła	 się	 zabawa	 ta-
neczna.	Przez	cały	czas	za	stołami	można	
było	 skosztować	 pysznych	 ciast	 przygoto-
wanych	przez	Panie	z	Kół	Gospodyń	i	Ze-
społów.

Wojciech Purtak

To	było	prawdziwe	święto	dla	wszystkich	grup	tworzących	kulturę	w	naszej	gminie.	Jubileuszowy,	bo	już	15.	Nowo-
roczny	Tort	Kultury	przechodzi	do	historii	jako	niezwykle	barwne	widowisko,	któremu	towarzyszyła	niepowtarzalna	
atmosfera.
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W hali sportowej w Mąchocicach - Scholasterii spotkało się ponad 300 osób.

Osiedlowy Klub Babiniec Barczanki Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

Dąbrowianki Dolinianki Dolinianki

Grupa Artystyczna Golica Klub Seniora Kopcowianki

Lubrzanka Chór Masłowianie Domaszowianki 

Masłów Drugi Nove Żeromszczanki Andrzej i Przyjaciele
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	 Coraz	bliżej	do	finału	inicjatywy	Społecznego	Komitetu	Bu-
dowy	Pomnika,	która	od	2013	roku	stara	się,	by	w	Masłowie	stanął	
pomnik	św.	Jana	Pawła	II.	Podczas	spotkania	w	Urzędzie	Gminy	
przedstawicieli	komitetu	na	czele	z	przewodniczącym	Wiesławem	
Nowakowskim	oraz	skarbiniczką	Jadwigą	Dudałą	została	podpisa-
na	umowa	pomiędzy	wójtem	Tomaszem	Lato,	a	projektantem	po-
mnika	Michałem	Pronobisem.	To	właśnie	młody,	ale	utytułowany	
rzeźbiarz	 jest	autorem	projektu	przedstawiającego	św.	 Jana	Paw-
ła	 II.	 	Na	swoim	koncie	ma	wiele	prac	wzbudzających	nie	 tylko	
podziw,	ale	 i	wielkie	zainteresowanie	turystów.	Najlepszym	tego	
przykładem	jest	rekonstrukcja	przedwojennego	symbolu	Bydgosz-
czy	czyli	 fontanny	“Potop”,	która	została	przetopiona	na	armaty.	
W	ciągu	pięciu	lat	Pronobis	stworzył	ogromne	rzeźby,	które	dziś	
cieszą	 oko	 turystów	 odwiedzających	 Bydgoszcz.	W	 swojej	 pra-
cowni	w	Radoszycach	tworzy	teraz	rzeźbę	św.	Jana	Pawła	II.

Z wielką dbałością o szczegóły
	 Rzeźba	będzie	miała	2,6	metra	wysokości	 i	w	swojej	kom-
pozycji	nawięzywać	będzie	 to	postaci	papieża	przemawiającego	

Gmina Masłów jako jedna z nielicznych w Polsce została odwiedzona przez papieża

Powstaje pomnik św. Jana Pawła II
Święty	Jan	Paweł	II	w	rozwianych	szatach,	z	wypadającymi	kartkami	homilii	-	tak	będzie	wyglądać	pomnik,	który	sta-
nie	w	Masłowie	już	3	czerwca	i	bezpośrednio	będzie	nawiązywać	po	postaci	papieża	zapamiętanej	z	masłowskiego	
lotniska.	Podpatrywaliśmy	pracę	rzeźbiarza	Michała	Pronobisa.	

Rzeżbiarz Michał Pronobis wiele tygodni spędził nad stworzeniem twarzy 
św. Jana Pawła II. 

	 Jednym	 z	 wydarzenień	 upamiętniają-
cych	wizytę	św.	 Jana	Pawła	 II	w	Masłowie	
będzie	wystawa	pamiątek	związanych	z	tym	
niezwykłym	dniem.	Mimo	że	w	czerwcu	mi-
nie	25	lat	w	wielu	domach	zdjecia,	wycinki	
prasowe	czy	gadżety	towarzące	wizycie	pa-
pieża	zajmują	szczególne	miejsca.	Gminny	
Ośrodek	Kultury	 i	 Sportu	w	Masłowie	 roz-
począł	właśnie	zbieranie	pamiątek.	Liczą	się	
fotografie,	wycinki	prasowe,	plakaty,	ulotki,	
zapiski,	wspomnienia.	Można	 je	 przynosić	
do	Szklanego	Domu	w	Ciekotach	lub	GOKiS	

Przed jubileuszem

Stwórzmy wyjątkową wystawę
Masz	w	swoim	domowym	archiwum	pamiątki	z	pobytu	w	Masłowie	św.	Jana	Pawła	II?	Podziel	się	nimi.	Razem	stwo-
rzymy	wyjątkową	wystawę,	która	zostanie	otwarta	w	galerii	Szklanego	Domu.	

w	Masłowie.	Co	ważne	wszystkie	rzeczy	zo-
staną	zeskanowane	i	oddane	właścicielom.	
Przy	 przekazywaniu	 warto	 mieć	 ze	 sobą	
zgodę	na	wykorzystanie	pamiątek	podczas	
wystawy.	 Kartę	 można	 otrzymać	 na	 miej-
scu	lub	wcześniej	pobrać	ją	ze	strony	www.
maslow.pl.	Pamiątki	w	wersji	elektronicznej	
można	przesłać	również	pocztą	elektronicz-
ną	na	adres:	szklanydom@maslow.pl.	Zbiór-
ka	trwa	do	końca	marca.	Wystawa	zostanie	
otwarta	3	czerwca	w	Szklanym	Domu.	

WP

podczas	mszy	świętej	odprawionej	na	 lotnisku	w	Masłowie.	Nie	
zabraknie	więc	rozwianych	przez	wiatr	szat	liturgicznych	czy	na-
wet	 wypadającyh	 kartek	 homilii.	 Rzeźba	 zostanie	 umieszczona	
na	cokole,	w	który	zostanie	wkomponowana	 istniejąca	 już	 tabli-
ca	przypominająca	o	wizycie	papieża.	Co	ważne	w	kompozycji	
zostaną	użyte	kamienie	z	gołoborza.	Ma	być	to	nawiązaniem	do	
otrzymania	w	Masłowie	przez	św.	Jana	Pawła	II	honorowej	odznaki	
przewodnika	świętokrzyskiego.	Rzeźba	już	teraz	we	wstępnej	fazie	
robi	wielkie	wrażenie.	-	Myślę,	że	takiego	pomnika	papieża	nie	ma	
nigdzie	w	Polsce.	Przy	pracy	nad	twarzą	spędziłem	nawięcej	cza-
su.	Widać	na	niej	nie	tylko	wszystkie	charakterystyczne	znamiona.	
Przyglądałem	się	wielu	zdjęciom	papieża,	 również	 tym	wykona-
nym	podczas	mszy	św.	w	Masłowie	-	opowiada	Michał	Pronobis.
Wrażenie	 robią	 również	 papieskie	 dłonie	 z	 liniami	 papilarnymi	
i	widocznymi	żyłami.	-	Na	kartkach,	które	papież	będzie	trzymał	
umieszczę	fragmenty	homilii	wygłoszonej	w	Masłowie	-	dodaje.	Po	
ukończeniu	rzeźby	zostanie	ona	podzielona	i	we	fragmentach	trafi	
do	miejsca,	w	którym	wykonany	zostanie	odlew.	

Turystyczny potencjał
	 W	postawieniu	pomnika	w	Masłowie	wójt	Tomasz	Lato	upa-
truje	turystycznego	potencjału.	-	Do	tej	pory	nasza	gmina	kojarzyła	
się	ze	Stefanem	Żeromskim,	warto		jednak	przypomnieć,	że	gościł	
u	nas	św.	Jan	Paweł	II.	W	Polsce	bardzo	mało	jest	gmin,	w	których	
przebywał	papież.	Nasze	pokolenie	doskonale	pamięta	tę	wizytę.	
Warto	zwrócić	uwagę,	że	dziś	kamienne	formy	upamiętnienia	wy-
darzeń	są	mało	atrakcyjne	w	przełożeniu	na	zainteresowanie	tury-
stów.	Taki	pomnik	w	miejscu	startu	Szlaku	Papieskiego	i	tuż	przy	
miejscu,	w	którym	modlił	się	papież	będzie	nas	na	pewno	wyróż-
niać	-	dodaje	wójt	Lato.	Istotne	jest	to,	że	z	Urzędu	Gminy	w	Masło-
wie	do	ponad	100	samorzadów	w	województwie	świętokrzyskim	
trafiły	 listy	 z	 prośbą	 o	wsparcie	 budowy	pomnika.	 Każda	 nawet	
najmniejsza	kwota	stanowi	wymierną	część	na	realizację	zadania.	
Pomnik	zostanie	odsłonięty	na	placu	św.	Jana	Pawła	II	dokładnie	
w	25.	rocznicę	wizty	w	Masłowie	papieża	Polaka	już	3	czerwca.	

Wojciech Purtak
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 Wojciech Purtak: Tytuł Kulturysta Roku 
2015 zobowiązuje. Co ujęło Agnieszkę Szy-
dłowską, Agnieszkę Obszańską i Michała No-
gasia,  dziennikarzy radiowej Trójki, tworzą-
cych Radiowy Dom Kultury, że zdecydowali o 
przyznaniu tego tytułu właśnie pani?
	 Iwona	Furmańczyk:	To	nagroda	przyzna-
na	przez	osoby,	które	śledzą	najważniejsze	wy-
darzenia	w	Polsce.	Są	z	kulturą	,w	różnych	jej	
aspektach,	na	co	dzień,	ale	bardzo	istotny	jest	
fakt,	 że	 dostrzegają	 również	 to,	 co	 dzieje	 się	
poza	dużymi	miastami.	Radiowy	Dom	Kultury	
od	ponad	dwóch	lat	śledzi	skrupulatnie	działal-
ność	Fundacji	Korzenie.	Myślę,	że	dziennika-
rzy	ujęła	nasza	praca	z	lokalną	społecznością.	
Fundacja,	jako	organizacja	pozarządowa	musi	
przecież	zdobywać	na	swoją	działalność	pie-
niądze	z	różnych	źródeł.	Podobnych	organiza-
cji	w	Polsce	jest	dużo	i	stąd	także	spora	konku-
rencja	w	ubieganiu	się	o	środki	finansowe.
Fundację Korzenie wyróżnia jednak szcze-
gólny pomysł na pielęgnowanie tradycji Gór 
Świętokrzyskich. 
	 Tak,	ale	warto	pamiętać,	że	w	środowisku	
lokalnych	animatorów	po	prostu	brakuje	osób	
z	wiedzą	na	 temat	 kultury	 tradycyjnej	
i	świadomych	jej	wartości.	Dobrym	
przykładem	 jest	 Tabor	 Kielecki	
pod	Łagowem	tworzony	przez	
osoby	 z	 Warszawy.	 Odby-
wają	się	 tam		m.in.	warsztaty	
poświęcone	 naszej	 niestyli-
zowanej	 muzyce.	 Istotne	 jest	
to,	 że	 nas	 interesuje	 przede	
wszystkim	 tradycja	 żywa	 i	 to,	
co	zachowało	się	sprzed		II	wojny	
światowej.
 Dlaczego?
	 Po	1945	roku	zmieniło	się	wszystko.	Nie	
tylko	 ustrój	 polityczny.	 Przychodziły	 do	 nas	
wzorce	ze	Związku	Radzieckiego,	także	w	sfe-
rze	kultury,	która	miała	być	narzędziem	propa-
gandowym	i	służyć	ideologii	komunizmu.	PRL	
gloryfikował	 klasę	 robotników,	 tworzono	 dla	
nich	wręcz	branżowe	domy	kultury,	np.	dom	
hutnika,	dom	kolejarza	itp.,	a	chłopów,	szcze-
gólnie	tych	posiadających	ziemię,	zwyczajnie	
represjonowano,	zmuszano	do	kolektywizacji	
i	dlatego	powstawały	PGR-y.	Poza	tym		rozwój	
cywilizacyjny	 zmieniał	 obyczajowość	 miesz-
kańców	 wsi.	 Coraz	 powszechniejszy	 dostęp	
do	 radioodbiorników	 i	 telewizorów	z	czasem	
do	 innych	 urządzeń	 grajacych,	 sprawiał	 ,	 że	
zamierał	śpiew	kobiet	podczas	pracy,	przy	ko-
łyskach.
 Próbuje pani odczarować przeszłość 
i przywrócić te tradycyjne formy najbliższe 
źródłom kultury ludowej?
	 Naszym	 zadaniem	 jest	 przywracanie	
tego,	 co	ma	 rację	bytu	 i	 sens,	 aby	współcze-
śnie	funkcjonować.	Chcę		zająć	się	oczepina-

O pasji i planach na przyszłość

Coraz więcej osób chce wracać do tradycji
Iwony	Furmańczyk,	założycielki	Fundacji	Korzenie	w	gminie	Masłów	specjalnie	nie	trzeba	przedstawiać.	Znają	ją	
wszyscy,	dla	których	ważna	jest	siła	tradycji	związanej	z	Górami	Świętokrzyskimi.	Od	lat	z	zaangażowaniem	doku-
mentuje	 i	przywraca	zapomniane	obrzędy,	ale	również	utrwala	towarzyszącą	im	muzykę.	Wskrzeszone	przez	nią	
Kusoki	okazały	się	ogromnym	sukcem.	Za	to	wszystko	radiowa	Trójka	nagrodziła	ją	prestiżowym	tytułem	Kulturysta	
Roku	2015.		

mi,	 które	 stały	 się	obecnie	
zbitkiem	tego,	co	widzimy	
w	 filmach	 amerykańskich	
oraz	 miksem	 zwyczajów	
z	 różnych	 krajów	 Europy.	
Moim	 zamierzeniem	 jest	
stworzenie	grupy	obrzędo-
wej,	 która	 chodziłaby	 po	
weselach	 i	 prezentowała	
tradycyjną	 formę	 oczepin.	
To	jednak	dalsze	plany.	
 A bliższe?
	 Mam	 nadzieję,	 że	
będę	mogła	kontynuuować	
“Prządki”,	 które	 po	 raz	
pierwszy	odbyły	się	w	Cie-
kotach	 w	 2014	 roku.	 	 Na	
początku	maja	na	polu	 są-
siada	zasialiśmy	len.	Obse-
rowałam	jak	rośnie,	a	później	czekałam,	aż	się	
wyrosi		na	trawie.	W	tym	czasie	napisałam	pro-
jekt	do	Starostwa	Powiatowego	w	Kielcach	i	In-
stytutu	Pieśni	i	Tańca	w	Warszawie,	na	który	do-
stałam	pieniądze.	Dzięki	temu	mogliśmy	przez	
dwa	weekendy	w	listopadzie	pokazać	z	pania-

mi	ze	Scholasterii	 jak	przędzie	się	 len.	
Chciałabym	wrócić	do	tego	w	przy-
szłym	 roku.	 Natomiast	 tego	 lata	
planuję	 zachęcić	 dzieci	 i	mło-
dzież	terenu	gminy	Masłów	do	
rękodzieła.	Na	naszym	terenie	
prawie	nie	ma	już	osób,	które	
zajmują	się	rękodzielnictwem.	
Wyjątkiem	jest	wikliniarz,	który	
ma	już	ponad	80	lat.	To	właśnie	

młodzi	ludzie	mogą	przejąć	tę	tra-
dycję.	Wiem,	że	mają	talenty	manu-

lane,	które	trzeba	odkryć	i	wykorzystać.	
Obecnie	jestem	w	trakcie	pisania	ofert	i	przygo-
towywania	projektów.	
 Pięlegnowanie tradycji to również za-
trzymywanie muzyki towarzyszącej święto-
krzyskiej wsi w wykonaniu autentycznych mu-
zykantów. Dzięki Fundacji Korzenie możemy 
sięgnąć po płytę nagraną przez Kapelę Cieko-
ty. 
	 Kapela	Ciekoty	to	przykład	tego,	że	mu-
zycy	są	świadomi	swojej	tradycji.	Rodzinna	ka-
pela	gra	już	ponad	20	lat,	a	mimo	to	wcześniej	
nie	 nagrali	 żadnej	 płyty.	 Zmieniliśmy	 to	 dwa	
lata	 temu.	 Kompletując	materiał	 na	 płytę	 się-
gnęlismy	m.in.	po	materiał	źródłowy	z	XIX	wie-
ku	–	tańce	pasterskie.	Pracuję	już	nad	kolejny-
mi	płytami.	Na	dogranie	kilku	utworów	czeka	
materiał	 z	 pieśniami	 pogrzebowymi.	 Szukam	
obecnie	osób	robiących	tzw.	wyprowady,	czyli	
mężczyzn,	 którzy	 odpowiadali	 za	 wyprowa-
dzenie	 zmarłego	 z	 domu,	 po	 wcześniejszym	
trzydniowym	opłakiwaniu	i	pożegnaniu	z	do-
mostwem.	 Planuję	 również	 nagranie	 pieśni	
śpiewanych	w	okresie	adwentu	własnie	w	cza-

sie	 “Prządek”.	Myślę,	 że	uda	nam	 się	wraz	z	
kilkoma	mieszkankami	Mąchocic	-	Scholasterii	
nagrać	je	jesienią	tego	roku.	
 Tegoroczne Kusoki zakończyły się suk-
cesem. Przez dwa dni w Ciekotach bawiło 
się mnóstwo osób, ale również wielu musiało 
odejść z kwitkiem, bo po prostu nie było już 
miejsc. Gdzie można upatrywać sukcesu tej 
imprezy?
	 Coraz	więcej	osób	chce	wracać	do	korze-
ni,	a	nasze	Kusoki	są	tego	przykładem.	Dokład-
nie	 pokazują,	 jak	 dawniej	wyglądała	 zabawa	
na	koniec	karnawału	i	nie	jest	to	inscenizacja.	
Myślę,	 że	 to	 	 jest	 naszym	 sukcesem.	Niestety	
jesteśmy	uzależnieni	od	miejsca,	które	nie	jest	
w	stanie	pomieścić	wszystkich	chętnych.	Tego-
roczne	Kusoki	mogłby	trwać	i	cztery	dni,	ale	to	
bardzo	duży	wysiłek	dla	wszystkich	organizato-
rów.	Co	roku	mamy	coraz	więcej	chętnych	i	z	
bólem	serca	muszę	im	odmawiać.		Prawie	peł-
ną	listę	chętnych	miałam	już	w	listopadzie,	w	
grudniu	zostało	jeszcze	kilka	wolnych	miejsc.		
Wiele	osób	do	nas	wraca	jak	np.	grupa	z	Kra-
kowa,	która	 tym	 razem	przyjechała	z	małymi	
dziećmi.	Cieszę	się,	że	w	tym	roku	bawiła	się	
z	nami	bardzo	silna	grupa	młodych	osób	z	te-
renu	gminy	Masłów.	Chciałabym	w	przyszłości	
zaprosić	ich	do	organizacji	Kusoków.	I	już	dziś	
mogę	ogłosić,	że	będziemy	poszukiwać	chęt-
nych	kawalerów	z	terenu	gminy,	którzy	w	przy-
szłym	roku	włączyliby	się	do	grupy	kusokowej,	
która	będzie	chodzić	po	wsiach,	by	podokazy-
wać	pannom.	
 Na koniec wróćmy jeszcze do nagrody 
Kulturysta Roku. To zobowiązuje?
	 Dla	mnie	to	nie	tylko	satysfakcja,	ale	i	duża	
motywacja	do	działania.	Idąc	na	rozmowy	o	mo-
ich	projektach	będę	się	mogła	legitymować	tym	
tytułem,	 znanym	 przecież	 w	 całej	 Polsce.	 Być	
może	to	otworzy	mi	 jakieś	drzwi.	Mam	też	na-
dzieję,	że	pomoże	mi	znaleźć	pracę	w	Święto-
krzyskiem,	gdzie	chciałabym	osiąść	na	stałe.

Na	
naszym	terenie	

prawie	nie	ma	już	osób,	
które	zajmują	się	rękodzielnic-
twem.	Wyjątkiem	jest	wikliniarz,	
który	ma	już	ponad	80	lat.	To	wła-
śnie	młodzi	ludzie	mogą	przejąć	tę	
tradycję.	Wiem,	że	mają	talenty	
manulane,	które	trzeba	od-

kryć	i	wykorzystać.	

Są powody do radości!
Iwona Furmańczyk podczas tegorocznych Kusoków w tańcu 
z Marianem Olejarczykiem, członkiem Zespołu Pieśni i Tańca 
Ciekoty, już po tradyjnym smoleniu twarzy. 
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	 Noworoczne	 życzenia,	występ	 seminaryjnego	 zespołu	 “Ke-
rygmat”	 oraz	wspólne	 kolędowanie,	 towarzyszyło	 spotkaniu	 no-
worocznemu	 duchownych,	 samorządowców	 oraz	 osób	 współ-
pracujących	 z	 Diecezją	 Kielecką.	 W	 noworocznym	 spotkaniu	
z	 biskupem	 kieleckim	 Janem	 Piotrowskim	 uczestniczyło	 ponad	
50	 samorządowców	 województwa	 świętokrzyskiego	 i	 diecezji	
kieleckiej	w	tym	przedstawiciele	gminy	Masłów.	Spotkanie	rozpo-

Uroczystość w Kielcach

Samorządowcy u biskupa

Przeszły dwa Orszaki Trzech Króli 

Po	raz	pierwszy	do	orszaku	zapro-
szono	 mieszkańców	 Brzezinek.	
Było	 niezwykle	 kolorowo	 i	 rado-
śnie.	Na	 czele	 z	wielką	 gwiazdą	
maszerował	 wójt	 Tomasz	 Lato	
oraz	 ks.	 proboszcz	Zbigniew	Ką-
dziela.	Tuż	za	nim	podążali	Trzej	
Królowie	 czyli	 Andrzej	 Januchta,	
Jan	Koza,	Roman	Kołomański.	Nie	
zabrakło	 również	mnóstwa	 anio-
łów,	 rycerzy	 oraz	 królów	w	 zło-
tych	 koronach.	 Tradycyjnie	 na	
trasie	odgrywano	sceny	tematycz-
ne:	dialog	z	Aniołem	Bożym	czyli	
Stanisławem	 Białowąsem,	 Walkę	
Aniołów	 ze	 Złem	 czy	 scenkę	 na	
dworze	Heroda	czyli	Roberta	For-
tuny.	W	rolę	narratora	wcieliła	się	
Krystyna	Nowakowska.

Drugi	 już	 raz	w	orszaku	wzięli	udział	
parafianie	 z	 Domaszowic.	 W	 role	
Trzech	 Króli	 wcielili	 się:	 Jacek	 Szew-
czyk,	Edward	Sztuchlik,	Jan	Snoch	i	ich	
giermkami	 byli	 Kazimierz	 Rachwał,	
Marek	Piróg,	Zdzisław	Kundera.	Wszy-
scy	wraz	z	 towarzyszącymi	 im	miesz-
kańcami	 przeszli	 do	 kościoła	 p.w.	 bł.	
Wincentego	 Kadłubka.	 Tam	 czekała	
nich	Święta	Rodzina:	Maryja	 -	Małgo-
rzata	Rachwał	i	Józef	-		Stanisław	Boroń.	
Szczególną	 rolę	 w	 orszaku	 ogrywały	
dzieciaki,	 które	 były	 ubrane	 w	 kolo-
rowe	 stroje	 oraz	przebrania	 aniołków,	
królów	 i	 pastuszków.	Uroczystość	 za-
kończyła	msza	 św.	 odprawiona	 przez	
ks.	 proboszcza	 Dariusza	 Sieradzego	
oraz	ks.	dr.	Tomasza	Siemieńca.	Nabo-
żeństwo	śwoim	śpiewem	uświetnił	chór	
parafialny	-	Domaszowianki.	

WP

Wójt	Tomasz	Lato	reprezentował	gminę	Masłów	na	noworocznym	spotkaniu	zorganizowanym	w	Wyższym	Semina-
rium	Duchownym	w	Kielcach	z	biskupem	Janem	Piotrowskim.

czął		występ	seminaryjnego	zespołu	„Kerygmat”.	Uroczystościom	
przewodniczył	 ks.	 biskup	 ordynariusz	 Jan	 Piotrowski,	 który	 	 po-
dziękował	samorządowcom	za	ich	pracę	i	służbę	oraz	złożył	 im	
noworoczne	życzenia.	Spotkanie	było	okazją	nie	tylko	do	złożenia	
życzeń	noworocznych,	ale	także	do	określenia	wspólnych	celów	
i	zadań	w	tym	roku.

MF
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	 Podczas	konkursu	co	roku	spotykają	się	najlepsze	zespoły	z	ca-
łego	województwa	świętokrzyskiego.	Finał	poprzedzają	eliminacje,	
które	 z	powodzeniem	przeszły	dwa	zespoły	działajace	na	 terenie	
gminy	Masłów.	Reprezentowały	nas:	zespół	śpiewaczy	Dąbrowianki	
oraz	zespół	wokalny	Golica.	We	Włoszczowie	o	nagrody	rywalizo-
wało	19	podmiotów	artystycznych	z	różnych	części	województwa.	
Wszystkich	oceniała	Rada	Artystyczna	pod	przewodnictwem	dr.	Je-
rzego	Szczyrby,	muzyka,	kompozytora,	związanego	z	Uniwersyte-
tem	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach.	W	gronie	najlepszych	zespo-
łów	ludowych	autentycznych	znalazła	się	grupa	Dąbrowianki,	która	
zajęła	 trzecie	miejsce.	W	 kategorii	 zespołów	wokalnych	 i	wokal-

Świąteczny sukces we Włoszczowie

Kolędowanie z nagrodami
Nasze	zespoły	Dąbrowianki	i	Golica	z	nagrodami	wróciły	z	XXIII	Świętokrzyskiego	Konkursu	Kolęd	i	Pastorałek	we	
Włoszczowie.

no-instrumentalnych	wyróżnienie	powędrował	do	zespołu	Golica.	
Naszych	reprezentantów	na	miejscu	oklaskiwała	gminna	delgacja	z	
wójtem	Tomaszem	Lato,	radnym	gminnym	Ryszardem	Filipowiczem	
i	radnym	powiatowym	Marianem	Zarzyckim.	Do	Włoszczowy	gru-
py	pojechały	w	składzie	-	Dąbrowianki:	Aniela	Cedro,	Teresa	Ma-
ciejewska,	Dorota	Biskupska,	Maria	Kumór,	Teresa	Osuch,	 Joanna	
Osuch,	Maria	Błońska,	Wiesława	Błońska,	Hanna	Kowalska,	Renata	
Jończyk,	Marta	Gawrońska	–	Golica:	Andrzej	Gołąbek,	Teresa	Gołą-
bek,	Gabriel	Maj,	Małgorzata	Maj,	Joanna	Iwańska,	Marek	Stępień,	
Elżbieta	Mikołajczyk,	Jan	Sobecki.																																																		WP

Dąbrowianki z jurorami i reprezentanami gminy Masłów.

Były	warsztaty	z	musztry,	technik	harcerskich,	rajd	na	Radostową	oraz	okolicznościowy	kominek.	170	harcerzy	z	Huf-
ca	Kielce	Powiat	wzięło	udział	w	Biwaku	Zimowym,	za	którego	organizację	odpowiadały	dwie	drużyny	działające	na	
terenie	gminy	Masłów:	50	Drużyna	Harcerska	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Brzezinkach	i		47	Drużyna	Harcerskia	“Iskra”	
z		Zespołu	Szkół	w	Masłowie. 

Zimowy biwak Hufca Kielce Powiat odbył się w Masłowie

Nasi harcerze byli gospodarzami wielkiego biwaku

 Harcerze	 z	 całego	 powiatu	 kieleckiego	 zimowe	 ferie	 roz-
poczęli	w	Masłowie.	To	właśnie	w	Zespole	Szkół	przez	trzy	dni	tr-
wał	Biwak	Zimowy.	-	Gmina	Masłów	jest	dla	nas	bardzo	gościnna.	
Niezmiernie	cieszymy	się	z	zaproszenia.	Tak	jak	podczas	wiosen-
nego	Rajdu	Świętego	Jerzego	i	tym	razem	zachwycaliśmy	się	świet-
nymi	warunkami	do	pieszych	wędrówek	-	opowiada	hm.	Izabela	
Paszowska,	komendantka	Hufca	Kielce	Powiat.	W	biwaku	udział	
wzięli	 druhowie	m.in.	 z	Ćmińska,	 Łącznej,	Daleszyc,	 Pierzchni-
cy,	Sukowa,	Kielc.	Organizatorami	wydarzenia	były	dwie	drużyny	
harcerskie	działające	na	terenie	gminy	Masłów	czyli	50	Drużyna	
Harcerska	z	Brzezinek	z	pwd.	Olgą	Zawodnik-Purtak	i		47	Drużyna	
Harcerskia	“Iskra”	z	Masłowa	z	dh.	Beatą	Nowakowską.	

Kominek z legendami
	 Dla	 wszystkich	 przygotowano	 mnóstwo	 atrakcji.	 Harcerze	
zapoznawali	się	i	poszerzali	swoją	wiedzę	m.in.	z	technik	harcerskich:	
szyfrowania,	musztry	 czy	udzielania	pierwszej	 pomocy	przedmedy-
cznej.	Nie	brakowało	też	czasu	na	zabawę.	Odbyła	się	karnawałowa	
dyskoteka,	a	wszyscy	chętni	mogli	dopingować	przed	telewizorem	mecz	
reprezentacji	Polski	w	siatkarskim	starciu	z	drużyną	Serbii.	Ważnym	
momentem	był	tradycyjny	kominek,	w	czasie	którego	drużyny	zaprez-
entowały	legendy	związane	z	terenem	swojej	działalności.	Gościem	
specjalnym	 był	 wójt	 Tomasz	 Lato,	 który	 wygłosił	 okolicznościową	
gawędę	poświęconą	gminie	Masłów	i	Adasiowi	Żeromskiemu,	synowi	
pisarza,	harcerzowi	nazywanemu	Złotym	Skautem.	

Harcerze z gminy Masłów z gośćmi i kadrą Zimowego Biwaku, którzy przez 
trzy dni odbywał się w Zespole Szkół. 

Aktywnie w Ciekotach
	 Drugi	 dzień	 biwaku	 był	 bardzo	 aktywny.	 Najstarsze	 drużyny	
wyszły	na	trasę	wiodącą	na	Radostową.	Młodsi	mogli	liczyć	na	za-
jęcia	prowadzone	w	Centrum	Edukacyjnym	Szklany	Dom	w	Cieko-
tach.	Oprócz	zwiedzania	Dworku	Stefana	Żeromskiego	odbyła	się	gra	
terenowa,	przedstawienie	zaprezentował	Teatr	Kapitalny,	 a	na	 finał	
wszyscy	wzięli	udział	w	zadaniu	plastycznym,	jakim	było	malowanie	
Żeromszczyzny.	W	ostatnim	dniu	biwaku	druhowie	odśpiewali	“Mod-
litwę	harcerską”	za	zakończenie	mszy	świętej	odprawionej	w	kościele	
p.w.	Przemienia	Pańskiego	w	Masłowie.	Organizacja	biwaku	nie	była	
pierwszym	 i	 na	 pewno	 nie	 ostatnim	wspólnym	działaniem	 drużyn	
z	Brzezinek	i	Masłowa.																																																					Wojciech Purtak

Golica wyśpiewawała wyróżnienie.
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	 Wszystko	zaczęło	się	ponad	20	lat	temu,	kiedy	to	w	Szkole	
Podstawowej	 im.	Stefana	Żeromskiego	w	Mąchocicach	-	Schola-
sterii	 powstał	 dziecięcy	 zespół	 ludowy	 Czerwone	 Jagody.	 Przez	
lata	 działalności	 grupa	mocno	 zaznaczyła	 się	wśród	 tych	 kulty-
wujących	 tradycję	 ludową	 związaną	 z	Górami	 Świętokrzyskimi.	
Nagradzano	m.in.	widowiska	“Gaik	świętokrzyski”,	“Sobótki”	czy	
“Dyngusiorze”.	 Za	 “Na	 pastwisku”	 pokazywane	w	 ramach	Mię-
dzynarodowych	Buskich	Spotkań	z	Folklorem	w	2004	roku	grupa	
zdobyła	Grand	Prix	i	puchar	Ministerstwa	Budownicwa	i	Rozwoju	
Wsi	“Za	kultywowanie	najpiękniejszych	tradycji	ludowych”.	Soli-
ści	Czerwonych	Jagód	m.in.	Marcin	Klimek	i	Kinga	Rydzowska	byli	
również	doceniani	podczas	Dziecięcej	Estrady	Folkloru.	

Od starego scenariusza
	 Największym	 sukcesem	 okazało	 się	 jednak	 kolędowanie,	

które	sprawiło,	że	dziecięca	grupa	z	Mąchocic	
-	Scholasterii	stała	się	znana	w	całej	

Polsce.	 -	 Kolędowanie	 rozpo-
częlismy	 od	 1998	 roku.	 Na	
początku	 konieczne	 było	
przygotowanie	 scenariu-
sza,	 który	 oparłam	 na	
ustnych	 przekazach	
oraz	 “Herodach”	 Józe-
fa	Bysiaka	z	Mąchocic.	
Bardzo	 pomocna	 oka-
zała	 się	 pani	 Dorota	
Michta	z	Zespołem	Pie-
śni	i	Tańca	Ciekoty,	która	
udzieliła	 mi	 wielu	 wska-

zówek	 -	 opowiada	 Jadwiga	
Pedrycz,	polonistka,	która	pro-

Brawa dla dzieciaków i ich wychowawców

Poznajcie naszych „Herodów”
„Herody”	z	podstawówki	w	Mąchocicach	Scholasterii	zajęły	pierwsze	miejsce	podczas	19.	Ogólnopolskich	Spotkań	
Dziecięcych	i	Młodzieżowych	Grup	Kolędniczych	w	Podegrodziu.	Zwycięstwa	są	niemal	wpisane	w	historię	dziecię-
cej	grupy. 

wadzi	zespół	Czerwone	Jagody.		Pomagają	jej	nauczyciele	Ewa	Sta-
szewska	i	Daniel	Kozłowski.	Grupa	z	“Herodami”	dokonała	wręcz	
nieprawdopodobnej	rzeczy,	przez	11	lat	od	2000	roku	nie	miała	
konkurencji	i	plasowała	się	zawsze	na	pierwszym	miejscu	Woje-
wódzkiego	Przeglądu	Zespołów	Kolędniczych!	

Kolejny raz na pierwszym
	 Sukcesy	z	“Herodami”	grupa	święciła	również	w	Podegrodziu	
pod	Starym	Sączem.	Nie	inaczej	było	i		w	tym	roku.	Pod	koniec	
stycznia	zespół	z	Mąchocic	-	Scholasterii	zdobył	pierwsze	miejsce	
w	swojej	kategorii.	Co	ważne	Ogólnopolskie	Spotkania	Dziecię-
cych	i	Młodzieżowych	Grup	Kolędniczych	“Pastuszkowe	Kolędo-
wanie”	w	Podegrodziu	to	prestiżowa	impreza,	w	której	uczestniczą	
grupy	z	południowej	części	Polski,	a	ich	występy	oceniają	specja-
liści	 zwracając	 uwagę	 na	 scenariusz,	 stroje,	 rekwizyty	 i	 oprawę	
muzyczną.	Nagrodą	dla	dzieci	było	więc	nie	tylko	pierwsze	miej-
sce.	Wiele	 radości	przyniosła	 również	 sama	wycieczka	m.in.	do	
pięknych	zakątków	Krynicy	Zdrój.		W	Podegrodziu	grupa	wystąpiła	
w	składzie:	Maksymilin	Bysiak,	Jan	Domagała,	Szymon	Adamiec,	
Krzysztof	Kot,	Seweryn	Stachura,	Mikołaj	Wzorek,	Patryk	Mrozik,	
Antoni	Domagała,	Mateusz	Staszewski,	Kamil	Kmieć.	

Rola tradycji
	 -	Bardzo	lubię	występować	na	scenie.	Na	publiczności	duże	
wrażenie	 robią	 nasze	 kolorowe	 stroje	 -	 opowiada	 Szymon	Ada-
mek,	który	wciela	się	w	postać	Marszałka.	To	własnie	stroje	dzieci	
wzbudzają	wielkie	zainteresowanie.	Okazuje	 się,	że	przechodzą	
one	niemal	z	pokolenia	na	pokolenie.	-	Najstarsze	mają	już	prawie	
20	lat.	Konieczna	więc	okazała	się	ich	odnowa,	bo	się	po	prostu	
zużyły.	Odnowilśmy	je	niedawno	z	wielką	pomocą	uczniów	i	ich	
rodziców	-	opowiada	Jadwiga	Pedrycz.		Wszystkie	przygotowane	
są	z	natrualnych	materiałów	i	pochłaniają	większość	wygrywanych	

Dzieciaki z Mąchocic - Scholasterii świetnie prezentują się podczas “Herodów” promując swoją szkołę. 

Czy 
wiesz, że...

	grupa	Czerwone	Jagody 
działa	od	1999	roku

przez	11	lat	z	rzędu	zdobywała	
pierwsze	miejsce	na	Wojewódzkim	
Przeglądzie	Zespołów	Kolędniczych	

	kolędnikami	są	tylko	chłopcy

założycielką	zespołu	jest	
polonistka	Jadwiga	

Pedrycz
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przez	zespół	nagród	finansowych.	Jednym	ze	strojów,	obok	których	
nie	można	przejść	obojętnie	jest	kostium	diabła.	-	Straszę	swoimi	
widłami	i	muszę	przyznać,	że	się	mnie	boją	-	mówi	z	uśmiechem	
Patryk	Mrozik,	 odgrywający	 rolę	 diabła.	 -	Ostatnio	 nawet	 jakieś	
dziecko	 zaczęło	 płakać	 -	 dodaje.	Chłopcy	 tworzący	 “Herodów”	
bardzo	się	ze	sobą	lubią	i	jak	przyznają	wielu	kolegów	zazdrości	
im	przynależności	 do	 kolędniczej	 grupy.	 -	Mój	 dziadek	Andrzej	
brał	udział	w	starych	“Herodach”	i	czasami	mi	o	tym	opowiada.	
Cieszę	się,	że	i	ja	teraz	mogę	to	robić	-	mówi	Jan	Domagała	odgry-
wający	Króla	Heroda.	Jak	podkreśla	Jadwiga	Pedrycz	najważniejsze	
w	przygotowanym	przez	nią	swoistym	spektaklu	jest	kultywowanie	
tradycji.			-	Przez	lata	zmieniali	się	ci,	którzy	odgrywali	role	Heroda,	
Diabła,	Śmierci,	Ułana,	Turka,	Marszałków,	Żyda	i	Anioła.	Najstarsi	
z	nich	są	już	dziś	ojcami.	Mam	nadzieję,	że	tak	się	stanie,	że	ich	
synowie	będą	kontynuować	tę	tradycję	i	przejmą	te	role.	Nie	mo-
żemy	przecież	zaprzepaścić	naszej	kolędowej	 tradycji.	To	nasze	
bogactwo	-	dodaje	pani	Jadwiga.	

Wojciech Purtak
Stroje to bardzo ważny element całego widowiska. Te najstarsze mają już 
niemal 20 lat!

Mąchocice Kapitulne

Rodzice przedszkolaków w stajence
Wyjątkowe,	ale	i	nietypowe	jasełka	przygotowano	w	przedszkolu	w	Mąchocicach	Kapitulnych.	W	główne	role	wcieie-
li	się	bowiem	rodzice	przedszkolaków!

	 Pomysł	 jak	i	wykonanie	są	godne	po-
dziwu.	 Tuż	 przed	 Bożym	 Narodzeniem	
z	premierową	odsłoną	jasełek	przed	dziecia-
kami	i	zaproszonymi	goścmi	zaprezentowali	
się	rodzice	przedszkolakow.	Sala	zamienila	
się	w	betlejmską	stajenkę,	zadbano	również	
o	każdy	szczegół	oraz	piękne	kostiumy.	Jak	
podkresla	Wiesława	 Januchta,	 organizator-
ka	i	 reżyserka	przedstawienia	było	ono	nie	
tylko	szansą	na	zintegrowanie	się	rodziców	
i	nauczycieli,	ale	przede	wszystkim		wspa-
niałym	prezentem	dla	dzieci.	W	główne	role	
Maryi	 i	 Józefa	wcielili	 się	Bernadeta	Zęba-
la	i	Tomasz	Granica.	Nie	zabrakło	również	
gwiazd	 betelejemskich	 i	 gwiazdek.	 Ode-
grały	je	Anna	Wzorek,	Justyna	Łysak-Szczo-
dry,	Anna	Noga,	Małgorzata	Waldon,	Anna	
Siudak.	Aniołami	były:	Natalia	Bąk,	Joanna	

Adwent,	 Jolanta	Jaros,	Renata	Kaleta,	Anna	Ła-
komiec,	Barbara	Michta.	W	stajence	nie	zabra-
kło	 również	 tych,	 którzy	 przybyli	 pokłonić	 się	
boskiej	dziecinie	czyli	pastuszków,	których	za-
grali	Marcin	Adwent,	Łukasz	Porębski,	Grzegorz	
Murawski	 oraz	 Trzech	 Króli	 czyli	 Wojciecha	
Wiktora,	Ernesta	Nogi,	Marcina	Zębały.	Zgodnie	
z	jasełkową	tradycyją	w	przedstawieniu	pojawił	
się	też	Herod	w	tej	roli	Krzysztof	Waldon,	dia-
beł	–	Jacek	Kałuża	oraz	śmierć	–	Monika	Jaros.		
Przedstawienie	tak	bardzo	spodobało	się,	że	za-
prezentowano	je	na	bis.	Szansę	na	obejerzenie	
nietypowych	 jasełek	 mieli	 zobaczyć	 wszyscy	
w	Centrum	Edukacyjnym	Szklany	Dom	w	Cie-
kotach.	

Wojciech Purtak

Pamiątkowe zdjęcie tuż po premierze. 

Rodzice zadbali nie tylko o świetny występ, ale również zaskakujące stroje.
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	 Jak	 co	 roku	w	wyjątkowy	 sposób	 świętowano	Dzień	Babci	
i	Dziadka	w	 Brzezinkach.	 To	wydarzenie,	 które	wpisało	 się	 już	
w	tradycję	placówki	i	przyciąga	do	szkoły	mnóstwo	osób.	Jak	pod-
kreśla	 dyrektor	 Zbigniew	 Długosz	 to	 ich	 sztandarowa	 impreza.	
W	sali	gimnastycznej	stanęły	stoły,	za	którymi	zasiadło	ponad	150	
babć	i	dziadków.	Dla	wszystkich	wystąpili	uczniowie	z	jasełkami	
przygotowanymi	przez	katechetę	Pawła	Pauksztełło.	W	przedsta-
wieniu	nie	zabrakło	oczywiście	historii	bibliijnej,	ale	też	odniesień	
do	współczesności.	Bardzo	spodobał	się	program	artystyczny,	na	
który	zaprosili	najmłodsi	uczniowie	oraz	przedszkolaki.	Wypełniły	
go	radosne	piosenki	i	wierszyki,	a	zakończyło	głośne	odśpiewanie	
“Sto	lat”	odegrane	na	keyboardzie	przez	Janka	Jarosa	z	zerówki.	Za	
przygotowanie	dzieci	odpowiadały	panie:	Maria	Fąfara,	Marzena	
Zaborek,	Joanna	Jaros,	Ewa	Błachut,	Anna	Nowacka	-	Kiełbik,	Ma-
rianna	Michta,	Maria	Brzoza,	Alina	Kołodziej.	

To	największa	impreza	środowiskowa	organizowana	w	Szkole	Podstawowej	w	Brzezinkach.	Na	zaproszenie	wnuków	
odpowiedziało	ponad	150	osób.

Mają powody do radości

Babcie i dziadkowie świętowali w Brzezinkach

Sala gimnastyczna pomieściła wszystkich gości. 

Najmłodsi przygotowali dla babć i dziadków nie tylko występ artystyczny, 
ale również upominki.

	 -	Mam	wysoko	postawioną	poprzecz-
kę.	Ośrodek	musi	być	dostępy	i	przyjazny	dla	
osób,	które	wyciągają	rękę	po	pomoc	-	mówi	
Aneta	 Kułak,	 która	 od	 początku	 2016	 roku	
jest	kierownikiem	Gminnego	Ośrodka	Pomo-
cy	Społecznej	w	Masłowie.	

	 Zmiana	 na	 kierowniczym	 stanowi-
sku	 nie	 oznacza	 rewolucji	 w	 zarządzaniu	
GOPS-em.	Nadal	będzie	 to	miejsce,	w	któ-
rym	mieszkancy	gminy	Masłów	będą	mogli	
otrzymać	niezbędną	pomoc.	Nowa	pani	kie-
rownik	to	osoba	znana	i	lubiana	przez	pod-
opiecznych.	W	 GOPS-ie	 pracuje	 od	 ośmiu	
lat.	 Najpierw	 na	 stanowisku	 pełnomocnika	
wójta	 ds.	 profilaktyki	 i	 rozwiązywania	 pro-
blemów	alkoholowych,	a	od	2008	roku	jako	
referent	ds.	świadczeń	rodzinnych.	-	Najważ-
niejsze	w	tym	roku	będą	dla	nas	projekty,	któ-
re	będziemy	mogli	realizować	przy	wsparciu	
unijnym.	 Jeśli	 otrzymamy	 na	 nie	 pieniądze	
mamy	 w	 planach	 uruchomienie	 Masłow-
skiego	 Centrum	 Wsparcia.	 Ruszy	 równiez	
projekt	“Aktywizacja	społeczna	i	zawodowa	
w	gminie	Masłów”	w	ramach,	której	przewi-

Aneta Kułak została kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w którym pracuje od ośmiu lat. 

NOWA OSOBA NA KIEROWNICZYM STANOWISKU

Aneta Kułak
kieruje Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

dzieliśmy	wiele	działań.	Za	wcześnie	jednak,	by	
o	nich	opowiadać	-	mówi	Aneta	Kułak.	

Po pierwsze empatia
	 Obecnie	GOPS	skupia	się	na	swoich	pod-
stawowych	 formach	 pomocy	 m.in.	 przyzna-
wanu	zasiłków.	Wiele	 osób	 korzysta	 również	
z	pomocy	zorganizowanej	wspólnie	z	Bankiem	
Żywności	oraz	Stowarzyszeniem	Rozwoju	Wsi	
Mąchocice	 Scholasteria	 i	 Ciekoty	 “Żeromsz-
czyzna”.	 Dużym	 zainteresowaniem	 miesz-
kańców	cieszy	się	możliwość	uzyskania	bez-
płatnej	 pomocy	 prawnej.	 Prawnik	 urzęduje	
w	każdy	poniedziałek	od	godz.	16.		Koniecz-
ne	 jest	 jednak	wcześniejsze	umówienie	 ter-
minu	i	konkretnej	godziny	porady.		-	W	mojej	
pracy	 najważniejsza	 jest	 empatia.	 Musimy	
pomóc	 osobom	 znajdujących	 się	 w	 trud-
nej	 sytuacji	 i	 przede	wszystkim	 zrozumieć	
ich	problemy	i	potrzeby	-	dodaje.	A	jak	nowa	pani	
kierownik	relaksuje	się	po	pracy?	-	Z	wykształcenia	
jestem	chemikiem,	więc	czasami	lubię	rozwiązywać	
chemiczne	zadania.	Kiedy	tylko	pozwala	mi	czas	lu-
bię	sięgnąć	po	dobrą	powieść	-	mówi	Aneta	Kułak.

Wojciech Purtak

Karate i prezenty
	 Niespodzianką	 była	 prezentacja	 karate	 sekcji	 Brzezinki	 oraz	
uroczyste	 przekazanie	 dyrektorowi	 Długoszowi	 pucharu	 za	 zaję-
cie	drugiego	miejsca	w	Turnieju	Mikołajkowym	w	Świętokrzyskim	
Klubie	Kyokushin,	który	odbył	się	w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	
w	Kielcach.	Brawami	nagrodzono	również	gościa	specjalnego	spo-
tkania	wójta	Tomasza	Lato,	który	dofinansował	poduchy	do	ćwiczeń	
dla	małych	zawodników.	Na	zakończenie	oficjalnej	części	spotkania	
dzieciaki	wręczyły	swoim	babciom	i	dziadkom	piękne	laurki	i	upo-
minki,	które	wcześniej	przygotowywały	na	zajęciach.	Później	wszy-
scy	 zostali	 zaproszeni	 na	 poczęstunek	 przygotowany	 przez	 Radę	
Rodziców	na	czele	z	przewodniczącą	Marzeną	Brzozą	-	Rojek.	

Wojciech Purtak
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Tak minęły ferie zimowe
W Szklanych Domu przygotowano mnóstwo atrakcji. Były m.in. zajęcia z Ewą Lubacz, aktorką z Teatru 
Lalki i Aktora “Kubuś”, przedstawicielami Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zajęcia plastyczne m.in. 

wyczarowywanie lalek z wielkich pudeł. Dzieci poszły 
również w IV Zimowym Rajdzie Tropami Dzikich Zwierząt 
zorganizowanym w okolicach Ciekot. 

       W Placówce Dziennego Wsparcia “Promyczek” w Woli Kopcowej działo się wiele. Pieczono mufinki oraz głośno 
śpiewano w konkursie karaoke. Dużą atrakcją był  wyjazd do bawialni i kręgielni w Kielcach. Wiele emocji towarzyszło 
dzieciakom w czasie wizyty na stadionie
Korony Kielce. Wszyscy mogli obejrzeć
z bliska loże dla VIPów oraz szatnie piłkarzy
na co dzień niedostępne. 

W świetlicy wiejskiej 
w Wiśniówce odbyło się spotkanie 

z treserkami psów pod hasłem “Kochajmy 
mądrze nasze zwierzaki”. Dzieci mogły nie tylko 
przypatrzeć się z bliska niezwykłym sztuczkom, 

ale również pogłaskać psy. Największym 
powodzeniem cieszył się pies o 

imieniu Gandalf. 
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	 Kwestowanie	 dla	
WOŚP	 trwa	w	placów-
ce	 już	 od	 sześciu	 lat.	
Uczniowie	co	roku	mo-
blizują	swoje	siły	i	osią-
gają	 imponujące	 wy-
niki.	 Nie	 inaczej	 było	
podczas	 tegorocznego	
finału.	 Z	 puszkami	 po-
jawiło	się	49	wolonata-
riuszy,	 którzy	 uzbierali	
dokładnie	23	120,00zł!	
Najwięcej	zebrała	Mar-
celina	 Janyst,	 	uczenni-
ca	 II	 klasy	 gimnazjum,	
która	w	 puszce	miała	 1348	 zł.	Drugi	 pod	względem	 zebranych	
pieniędzy	 był	 Filip	Dudzik	 -	 1021,30	 zł,	 uczeń	 III	 klasy	 gimna-
zjum.	Na	podium	najlepszych	wolonatariuszy	znalazła	się	Elżbieta	
Szczabuła,	uczennica	III	klasy	gimnazjum,	która	uzbierała	922,30	
zł	 i	10,89	euro.	Bardzo	dobre	wyniki	uzyskali	 również	Anita	Ci-

	 Niezwykli	goście	przyjechali	do	Woli	
Kopcowej	na	początku	stycznia.	Wszystko	
to	w	ramach	projektu	„Kids	Speak”	organi-
zowanego	przez	AIESEC.	Była	to	doskonała	
okazja	przede	wszystkim	do	poznania	kul-
tury	krajów	gości,	ale	 również	porozumie-
wania	się	w	języku	angielskim.	-	Uczniowie,	
początkowo	niepewni	swoich	umiejętności	
językowych,	 stopniowo	 otwierali	 się	 na	
nowe	 informacje,	 zarażali	 się	 otwartością	
i	energią	jaka	płynęła	od	wolontariuszy.	Oni	
natomiast,	 dzięki	 rodzinom	 goszczącym,	
poznali	nasze	zwyczaje,	kuchnię,	zobaczy-
li	naszą	piękną	miejscowość	oraz		Kielce	-	
mówi	Janina	Dyamentowska,	dyrektor	Szko-
ły	Podstawowej	w	Woli	Kopcowej.	-	Bardzo	
podobała	 im	 się	 nasza	 polska	 gościnność,	
kultura	i	czystość	w	naszym	kraju.		-	dodaje.	
Goście	byli	pod	wrażeniem	Centrum	Edu-
kacyjnego	 Szklany	 Dom,	 Dworku	 Stefana	
Żeromskiego	oraz	Samorządowego	Żłobka	
w	Domaszowicach.	

Laurki na pożegnanie
	 Podczas	spotkania	podsumowującego	
pobyt	 studentów	 spotkali	 się	 z	 nimi:	wójt	

Poznawali nasze zwyczaje

Tydzień z wyjątkowymi gośćmi
Studenci	z	Indii	i	Kirgistanu	gościli	w	Szkole	Podstawowej	w	Woli	Kopcowej.	Przez	kilka	dni	prowadzili	warszataty	
i	prezentacje	w	języku	angielelskim	we	wszystkich	klasach.

Dziękujemy wolonatariuszom

Uzbieraliśmy mnóstwo pieniędzy dla Orkiestry
Ponad	23	 tysiące	złotych	zebrano	podczas	24.	Finału	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy	w	gminie	Masłów.	
Ogromna	w	tym	zasługa	wolonatiuszy	z	Zespołu	Szkół	w	Mąchocicach	Kapitulnych.

Zajęcia z wolontariuszami były dla dzieci niezapomnianą przygodą.

Tomasz	Lato,	wicewójt	Monika	Dolezińska-Włodarczyk,	radni	z	Woli	Kopcowej:		Andrzej	
Pedrycz	i	Teodora	Jagiełło,	Kazimierz	Stachura,	prezes	OSP,	Halina	Różyc,	przewodniczą-
ca	Koła	Gospodyń	Wiejskich,	Edward	Mazur,	sołtys	Woli	Kopcowej,	Agnieszka	Ławicka,	
przewodnicząca	Rady	Rodziców,	 Justyna	Pedrycz,	koordynator	projektu	oraz	nauczycie-
le	i	pracownicy	szkoły.	Goście	z	zagranicy	podczas	pobytu	w	gminie	Masłów	przebywali	
w	domach:	Andrzeja	Pedrycza,		Tomasza	Wiecha,	Elżbiety	Siudak.		Na	pożegnanie	studenci	
otrzymali	od	dzieci	własnoręcznie	wykonane	laurki	i	pamiątkowe	zdjęcie	z	41	serduszkami.	

Wojciech Purtak

chońska	-	825	zł	i	2	euro	
oraz	 Patrycja	 Bysiak	 -	
765,50	 zł.	 Dzielnie	 pie-
niądze	 zbierali	 również	
uczniowie	 szkoły	 pod-
stawowej.	 Najwięcej,	
bo	657	zł	uzbierała	Julia	
Gołąbek.	 Izabela	 Sta-
szowska	miała	w	puszce	
626,60	zł	i	1	euro,	Kata-
rzyna	 Bujak-	 590,80	 zł,	
Marta	Śledzik		479,30	zł,	
Oliwia	Kowali	441,40	zł,	
Kornelia	Dziecic	400,50	
zł.	 Koordynatorką	 pracy	

wolonatiuszy	była	wicedyrektor	Dorota	Malarczyk.	Dochód	z	te-
gorocznego	24.	Finału	WOŚP	zostanie	przekazany	na	zakup	urzą-
dzeń	medycznych	dla	oddziałów	pediatrycznych	oraz	dla	zapew-
nienia	godnej	opieki	medycznej	seniorów.	

WP

W tegoroczny 24. Finał WOŚP w gminie Masłów było zaangażowanych 49 wolonatiuszy.
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Fundacja Korzenie zaprosiła gości

Kusoki: Były tańce na „pnioku” i świetna zabawa
Przez	dwa	wieczory	w	Ciekotach	żegnano	karnawał.	Kolejna	edycja	Kusoków	Świętokrzyskich	zakończyła	się	sukce-
sem.		

	 Kusoki	Świętokrzyskie	mają	 już	swoją	markę	 i	wiernych	 fa-
nów.	 Tradycyjna	 impreza	 w	 ludowych	 klimatach	 organizowana	
jest	na	zakończenie	karnawału.	W	Izbie	Biesiadnej	Gospodarstwa	
Agroturystycznego	„Nad	wodą”	w	Ciekotach	bawiło	się	kilkadzie-
siąt	osób.	Świętokrzyskie	poleczki,	obertasy	i	walczyki	królowały	
podczas	całego	wieczoru.	Gościom	Kusoków	przygrywała	jak	za-
wsze	Kapela	Ciekoty.

Pniok i sadzenie
	 Zgodnie	 z	 dawnymi	 ludowymi	 zwyczajami	 zatańczono	 na	
„pnioku”,	a	żadna	panienka	nie	uchroniła	się	przed	„sadzeniem”	

O pyszne jedzenie zadbało KGW Ciekoty. 

Odważni mogli spróbować tańców na „pnioku”.

Tradycyjnie już nie zabrakło obrzędu „sadzenia” panien czyli malowania 
twarzy węglem. 

czyli	malowaniem	kobietom	 twarzy,	którym	nie	 śpieszno	do	za-
mążpójścia.
	 Iwona	Furmańczyk	od	lat	dba	o	zachowanie	ludowej	kultury	
i	tradycji	w	naszym	regionie.	Za	swoją	działalność	otrzymała	tytuł	
„Kulturysty	Roku	2015”,	przyznawany	przez	radiową	Trójkę.	(Pole-
camy	rozmowę	na	stronie	11).
	 O	żołądki	przybyłych	gości	 zadbały	 ciekockie	 	 gospodynie	
serwując	przepyszne	 	dania	 regionalne	m.	 in.	pierogi,	 bigos	 czy	
chleb	ze	smalcem.	Wszyscy	bawili	się	wyśmienicie	tańcząc	na	de-
chach	do	białego	rana.	Wśród	gości	znaleźli	się	m.in.	Agata	Wojty-
szek,	wojewoda	świętokrzyski	i	wójt	Tomasz	Lato.	

Mateusz Fąfara
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	 Wybory	sołeckie	zorganizowano	w	Świetlicy	Wiejskiej	w	Wi-
śniówce	podczas	zebrania	wiejskiego.	Mieszkańcy	mogli	oddawać	
głosy	na	kandydatów	na	sołtysa	i	do	Rady	Sołeckiej.	Po	podliczeniu	
głosów	okazało	 się,	 że	zmiany	na	 stanowisku	 sołtysa	nie	będzie	
i	przez	kolejne	lata	zajmować	się	sprawami	sołectwa	będzie:	Ma-
ria	Bysiak.	Na	94	oddanych	ważnych	głosów	zagłosowało	na	nią	
71	osób.	Zdecydowano	również	o	nowym	składzie	Rady	Sołeckiej.	
Od	14	 lutego	2015	roku	 tworzą	 ją:	Marek	 Jabłoński,	Regina	Ko-
walska,	Tadeusz	Kumański,	Halina	Marcyś,	Agnieszka	Pisarczyk,	
Milena	Zagnińska.

WP

Gratulujemy nowo wybranym

Wybory sołeckie
w Wiśniówce 

	 Impreza	wystartuje	w	sobotę	9	kwietnia	ze	Szklanego	Domu	
w	Ciekotach	już	o	godz.	6.00.		Do	przejścia	będzie	pętla	o	długości	
75	kilometrów	na	trasie:	Ciekoty–G.	Radostowa	–G.	Wymyślona	–	
Święta	Katarzyna	–	G.	Łysica	–	Kakonin	
–	Huta	 Szklana	 –Święty	 Krzyż	 –Nowa	 Słupia	 -	Hucisko	 –	Wola	
Szczygiełkowa	
–	Bodzentyn	–	Psary	Podlesie	–	Bukowa	Góra	–	Klonów	–Brzezinki	
-	Mąchocice	Scholasteria	–Masłów	Drugi		–G.	Klonówka	–Diabel-
ski	Kamień	–	G.	Dąbrówka	
–	Ameliówka		-	Ciekoty.	Trasa	przebiega	przez	znakowane	szlaki	
turystyczne	oraz		odcinki	oznakowane	przez	organizatorów.		Na	jej	
przejście	wszyscy	będą	mieli	limit	18	godzin.	Okazało	się,	że	chęt-
nych	na	maraton	było	bardzo	wielu,	a	ich	rejestracja	trwała	zale-

dwie	kilka	godzin.	Jak	informuje	organizator	
maratonu	 Paweł	Milewicz	 ze	 Szklanego	
Domu	niewykluczone,	że	limit	75	osób	
zostanie	podniesiony.	Wiąże	się	to	jed-
nak	 z	 ustaleniami	 ze	 Świętokrzyskim	
Parkiem	 Narodowym,	 trasa	 bowiem	
będzie	wiodła	po	niedostępnych	na	co	
dzień	miejscach.		Koszt	uczestnictwa	to	
50	 zł.	 Uroczyste	 zakończenie	 imprezy	
wraz	z	wręczeniem	medali	zaplanowa-
no	na	10	kwietnia	w	niedzielę	o	godz.	
9.30	w	Szklanym	Domu.	

WP

Wyprawa dla śmiałków

Przejdą 75 kilometrów po 
naszych górach

To	było	niezwykle	ważne	święto.	Po	raz	pierwszy	w	historii	Żłobka	Samorządowego	„Raj	Maluszka”	w	Domaszowi-
cach	na	wspólne	świętowanie	zaproszono	babcie	i	dziadków.			

Radosne święto w Domaszowicach 

Babcie i dziadkowie gościli w żłobku

	 Na	specjalnych	gości	czekało	wiele	atrakcji.	Oprócz	zwiedza-
nia	żłobka	przygotowano	okolicznościowy	film.	Babcie	i	dziadkowie	
mogli	obejrzeć,	w	jaki	sposób	ich	pociechy	spędzają	czas	w	nowej	
placówce.	Niespodzianką	okazał	się	film	prezentujący	wszystkich	
małych	podopiecznych.	Nie	zabrakło	oczywiście	najlepszych	ży-

W tym dniu dzieciaki przyszły do żłobka odświętnie ubrane. Wiele babć i dziadków w nowym żłobku gościło po raz pierwszy. 

czeń,	które	składała	Małgorzata	Wolska	-	Długosz,	dyrektor	żłobka	
oraz	pięknych	prezentów	dla	gości.	Babcie	i	dziadkowie	otrzymali	
laurki	wykonane	przez	wnuki	z	pomocą	pań	opiekunek.	Później	był	
już	czas	na	wspólne	zabawy	oraz	słodki	poczęstunek.	

WP

Takiego	rajdu	jeszcze	nie	było.	Rejstracja	chętnych	do	
udziału		Maratonie	Pieszym	“Przedwiośnie”	zakończy-
ła	się	w	ciągu	kilku	godzin.

Nie	ma	zmian	na	stanowisku	sołtysa	Wiśniówki.	Przez	
kolejną	kadencję	za	sprawy	sołectwa	odpowiadać	bę-
dzie	Maria	Bysiak.

Sołtys i Rada Sołecka Wiśniówce tuż po ogłoszeniu wyników wyborów.

Taki medal otrzyma każdy, 
kto ukończy 75 kilometrowy 
maraton.
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	 Jeśli	jesteś	mieszkańcem	gminy	Masłów	i	na	dzień	31	grud-
nia	roku	podatkowego	jest	ona	miejscem	Twojego	zamieszkania,	
bez	względu	na	adres	zameldowania,	składając	roczne	zeznanie	
o	wysokości	osiągniętego	dochodu	(PIT)	do	Urzędu	Skarbowego,	
w	 części	 „dane	 identyfikacyjne”	PIT-u	wskaż	miejsce,	w	 którym	
mieszkasz	wpisz	po	prostu	-	gmina	Masłów.	Nie	musisz	dokony-
wać	formalności	meldunkowych	i	zmieniać	miejsca	stałego	zamel-
dowania!!!	Udział	Gminy	we	wpływach	z	podatku	dochodowego	
od	osób	fizycznych	(na	podstawie	rocznych	deklaracji	PIT	złożo-

By żyło się lepiej

Wpisz gminę w rozliczeniu PIT
Przed	nami	okres	rozliczenia	z	fiskusem.	Wypełniając	zeznanie	nie	zapomnij	wpisać	miejsca,	w	którym	mieszkasz.	
Dzięki	czemu	Twoje	podatki	wrócą	do	Ciebie.	

nych	przez	mieszkańców)	wynosi	 39,34%,	 tzn.,	 że	prawie	40%	
zapłaconych	przez	Ciebie	podatków	może	trafić	do	budżetu	gminy	
w	której	mieszkasz.	Pozwala	to	na	lepszą	realizację	zadań	gminy.	
Można	je	przeznaczyć	na	poprawę	Twojego	otoczenia	i	finanso-
wanie	usług	publicznych,	z	których	na	co	dzień	korzystasz.	Twoje	
podatki	wrócą	do	Ciebie,	jeśli	w	zeznaniu	podatkowym	wskażesz	
jako	miejsce	zamieszkania	gminę	Masłów.

MF

	 Według	 danych	 z	 środy	 17	 lutego	
2016	r.	termin	ważności	dowodu	osobistego	
upłynął	285	mieszkańcom	gminy	Masłów.	
W	ciągu	miesiąca	 ta	 liczba	powiększy	 się	
do	239	osób,	a	w	ciągu	60	dni	do	418	osób.	
Apel	wójta	Tomasza	Lato	o	wymianę	dowo-
dów	skierowany	jest	do	mieszkańców	całej	
gminy,	 ale	 szczególnie	 do	 osób	 mieszka-
jących	w	Masłowie	Pierwszym	i	Masłowie	
Drugim.	Tam	w	2006	roku	zostały	wprowa-

Dokumenty tracą ważność

Wymień swój dowód osobisty

Datę ważności dowodu osobistego można 
sprawdzić w jego prawym dolnym rogu.

dzane	nazwy	ulic,	co	wiązało	się	z	koniecz-
nością	wyrobienia	nowego	dowodu	osobi-
stego.	Jego	ważność	trwa	10	lat.	Istotne	jest	
to,	 że	 informacja	 o	 tym,	 że	 dowód	 stracił	
ważność	 trafia	 bezpośrednio	 do	 	 Systemu	
Informacyjnego	Schengen,	co	oznacza,	że	
jego	właściciel	może	mieć	problemy	np.	z	
przekroczeniem	granicy.	Kłopoty	mogą	się	
też	pojawić	podczas	codziennego	posługi-
wania	się	dokumentem	np.	w	banku,	na	po-

Sprawdźcie	 ważność	 swoich	 dowodów	 osobistych.	Wielu	 mieszkańców	
gminy	Masłów	posługuje	się	już	nieważnym	dokumentem.	Wniosek	o	wy-
mianę	dowodu	można	złożyć	w	Urzędzie	Gminy.

czcie	czy	innych	urzędach.	Wniosek	o	wy-
mianę	dowodu	osobistego	trzeba	złożyć	w	
Urzędzie	Gminy	w	Masłowie	w	godzinach	
pracy	urzędu:	w	poniedziałki	od	godz.	9	do	
17,	a	od	wtorku	do	piątku	w	godz.	od	7.20	
do	15.20.	Nowy	dowód	zostanie	wydany	
w	ciągu	30	dni	od	daty	złożenia	wniosku.

WP

	 W	każdy	wtorek	 i	 czwartek	w	godz.	
od	12.00	do	15.00	w	Urzędzie	Gminy	bez-
płatnych	porad	prawnych	dla	mieszkańców	
Gminy	 Masłów	 udzielał	 będzie	 adwo-
kat	 	Konrad	Kamiński.	W	celu	umówienia	
na	w/w	porady	prosimy	osoby	zaintereso-
wane	o	wcześniejszy	 kontakt	 telefoniczny	
pod	nr.	telefonu:	41-	311-00-	60	(sekretariat	
UG	 Masłów).	 Natomiast	 w	 każdy	 ponie-
działek	w	godz.	od	15.00	do	17.00	w	siedzi-
bie	Gminnego	Ośrodka	 Pomocy	 Społecz-
nej,	Masłów	Pierwszy,	ul.	 Jana	Pawła	II	5, 
26-001	Masłów,	będą	udzielane	bezpłatne	

Warto zapamiętać

Bezpłatne porady u prawników,
psychoterapeuty i dyżury dzielnicowego

Poniedziałek,	wtorek,	czwartek	to	dni,	w	które	można	uzyskać	bezpłatne	porady	prawne.		Dyżury	pełnią	oprócz	praw-
ników		również	dzielnicowy	i	psychoterapeuta.

porady	prawne	przez	adwokata	Jakuba	Si-
korę.	W	celu	umówienia	na	porady	prosi-
my	 osoby	 zainteresowane	 o	wcześniejszy	
kontakt	 telefoniczny	 lub	 osobisty	 z	 pra-
cownikiem	 socjalnym	 pod	 nr.	 telefonu: 
41-	311-08-70.

Dzielnicowy i psychoterapeuta
	 Przypominamy	 również	 o	 dy-
żurach		Dzielnicowego	I	Komisariatu	Policji	
w	Kielcach,	Os.	Na	Stoku	63B,	który	pełni	
dyżur	 jeden	dzień	w	tygodniu	 tj.	w	każdy	
poniedziałek	w	godz.	15:30	-	16:30	w	sie-

dzibie	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 w	 Masłowie,	 ul.	 Jana	 Pawła	 II	 5,	
26-	001	Masłów	 (parter,	 sala	 konferencyj-
na).	Konsultacje	psychoterapeuty	w	GOPS	
Masłów	(w	zakresie	przemocy,	problemów	
opiekuńczo-wychowawczych,	 konfliktów	
rodzinnych)	 odbywają	 się	w	 każdy	 piątek	
od	godz.	8:00	do	12:00;	w	pierwszy	i	trzeci	
piątek	miesiąca	od	12:00	do	14:00;		w	dru-
gi	 i	 czwarty	 piątek	miesiąca	 od	 15:30	 do	
17:30	(psychoterapeuta	w	zakresie	proble-
mów	alkoholowych,	narkomanii).

Mateusz Fąfara

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

Masłowska Liga Futsalu za nami

	 Drużyna	Gas	Monkey	Team	po	emocjonującym	pojedynku,	
którego	losy	ważyły	się	do	samego	końca	zremisowała	z	ekipą	Ho-
tel	Przedwiośnie	5	-5.	Remis	ten	zapewnił	tej	drużynie	drugie	miej-
sce	w	turnieju.	Równie	zacięta	rywalizacja	toczyła	się	o	tytuł	króla	
strzelców.	Bohdan	Halyk	oraz	Łukasz	Kmieć	–	obydwaj	z	drużyny	
Hotel	Przedwiośnie	w	lidze	zdobyli	po	22	bramki.	Dopiero	seria	
rzutów	karnych	rozstrzygnęła,	że	królem	strzelców	został	Łukasz	
Kmieć.	Tytuł	najlepszego	zawodnika	otrzymał	–	Michał	Staszew-
ski	z	Ambrozji	Catering	Cedzyna	II.	Najlepszy	bramkarz	to	Tomasz	
Januchta	z	Gas	Monkey	Team.

Nagrody i puchary
	 Kolejnym	punktem	był	pokazowy	mecz	drużyny	VIP	–	przy-
jaciele	gminy	Masłów	z	Gwiazdami	MLF.	Na	boisku	pokazali	się	
byli	zawodnicy	Korony	Kielce,	 trenerzy,	duchowni	oraz	czołowi	

Lider	tabeli	Amborja	Catering	II	zwycięstwem	na	drużyną	Hydras	FC	Doma	przypieczętował	zdobycie	tytułu	mistrza	
ligi.	Drużyna	ta	jako	jedyna	nie	poniosła	żadnej	porażki	w	całych	rozgrywkach.	Znakomitą	passę	kontynuowała	ekipa	
z	Krajna.	Kolejne	zwycięstwo	dało	jej	piąte	miejsce	w	końcowej	klasyfikacji.	Największe	emocje	były	w	derbowym	
pojedynku	ekip	z	terenu	gminy	Masłów.	

zawodnicy	z	tereny	województwa.	Rodzynkiem	w	tej	ekipie	była	
reprezentantka	Masłowa	 Aleksandra	 Kuternoga.	 Licznie	 zgroma-
dzona	 publiczność	 z	 zapartym	 tchem	 oglądała	 spotkanie,	 które	
toczone	było	na	wysokim	poziomie.	Zwycięsko	z	tego	spotkania	
wyszła	 drużyna	 VIP,	 która	 pokonała	Gwiazdy	MLF	 5:2.	 Po	 tym	
spotkaniu	 nastąpiło	 rozdanie	 nagród	 i	 pucharów	 dla	wszystkich	
drużyn	 oraz	 dla	 wyróżnionych	 zawodników.	 Nagrody	 wręczali	
Henryk	Milcarz	 –	 prezes	Wodociągów	Kieleckich,	 Jacek	Kowal-
czyk	–	dyrektor	Departamentu	Promocji,	Edukacji,	Kultury,	Sportu	
i	Turystyki	Urzędu	Marszałkowskiego	w	Kielcach,	Sylwester	Wojty-
na	–	przewodniczący	Rady	Gminy	Masłów	oraz	wójt	Tomasz	Lato.	
Po	rozdaniu	nagród	zawodnicy,	zaproszeni	goście	i	kibice	udali	się	
na	poczęstunek	przygotowany	przez	Firmę	Ambrozja	Catering	oraz	
Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Masłowie.

RED

	 Badania	mammograficzne	wykonane	były	przez	NZOZ	Me-
dica,	 który	 realizuje	 świadczenia	 zdrowotne	w	 	 ramach	 umowy	
z	 Narodowym	 Funduszem	 Zdrowia	 w	 zakresie	 profilaktyki	 raka	
piersi.	Program	skierowany	jest	do	kobiet	w	wieku	od	50	do	69	roku	
życia,	które	w	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	nie	korzystały	z	bezpłat-
nej	mammografii.	Kobietom	spoza	grupy	refundowanej	oferowane	
były	badania	odpłatnie.	Rak	piersi	 jest	najczęściej	występującym	
nowotworem	złośliwym	u	kobiet.	Co	roku	u	13	tysięcy	Polek	dia-
gnozuje	się	raka	piersi.	Badania	profilaktyczne	to	najskuteczniejsza	
forma	wykrycia	stanów	chorobowych	we	wczesnym	stadium	roz-
woju,	co	pozwala	podjąć	skuteczną	terapię	i	daje	szansę	powrotu	
do	zdrowia.	Kolejna	okazja	do	wykonania	badania	w	mobilnym	
mammobusie	na	parkingu	przy	Urzędzie	Gminy	będzie	możliwa	
we	wtorek	7	czerwca.	

Mateusz Fąfara

Kolejna szansa w czerwcu

Duże zainteresowanie badaniami
40	pań	z	naszej	gminy	skorzystało	z	badań	profilaktycznych	w	mammobusie,	który	stacjonował	przez	jeden	dzień	
przed	Urzędem	Gminy.	 

Panie Maria i Anna z Masłowa, Barbara z Dąbrowy, Małogorzata z Kielc 
skorzystały z bezpłatnych badań profilaktycznych.



Kurier Masłowski 23

	 Świetny	początek	roku	zaliczyła	Sara	Do-
magała.	 Dobra	 passa	 zaczęła	 się	 od	 występu	
podczas	 Gali	 Bokserskiej	 w	 Moszczenicy.	 Za-
wodniczka	po	raz	pierwszy	startowała	w	nowej	

 Agnieszka Olech:Jak wyglądało Pana życie przed wypadkiem? 
Wiem, że było intensywne, żył Pan bardzo aktywnie.
 Andrzej Janowski:	 Zarówno	 moje	 dzieciństwo	 jak	 i	 dorosłe	 życie	
stale	było	związane	ze	sportem.	W	czasach	szkolnych	przez	dziesięć	 lat	
trenowałem	wyczynowo	 pływanie	w	 “Tęczy	 Kielce”	 odnosząc	mniejsze	
i	większe	sukcesy	na	arenie	wojewódzkiej	oraz	okręgowej.	Później	zafascy-
nował	mnie	badminton	dając	mi	satysfakcję	zarówno	z	samej	gry,	jak	i	ze	
zwycięstw	na	turniejach	ogólnopolskich.
 Aż do dnia, kiedy czternastoletnią przygodę z tą dyscypliną sportu 
przerwał wypadek…
	 Tak,	wypadek	 zmienił	wszystko.	 Zdarzył	 się	w	 2010	 roku	 na	 nar-
tach	w	Austrii.	Dzięki	szybkiej	i	skutecznej	akcji	ratunkowej	żyję.	Jednak	

na	 skutek	 uszkodzenia	 rdzenia	 krę-
gowego	 w	 odcinku	 szyjnym	 mam	
sparaliżowane	ręce,	nogi	oraz	tułów.	
Wypadek	odmienił	moje	życie	o	180	
stopni.	 Pierwsze	 osiem	miesięcy	 po	
wypadku	 spędziłem	 w	 szpitalach	
w	 Konstancinie,	 Czerwonej	 Górze	
oraz	na	Kardiologii	w	Kielcach.	Dia-
gnozy	lekarzy	nie	były	zbyt	optymi-
styczne	 i	 uświadomiły	mi,	 że	mogę	
resztę	życia	 spędzić	w	 łóżku	całko-
wicie	 skazany	 na	 pomoc	 innych.	
Na	szczęście	w	tych	trudnych	chwi-
lach	 wspierała	 mnie	 rodzina	 oraz	
znajomi.	 Dzięki	 nim	 uwierzyłem,	
że	 to	 jeszcze	 nie	 koniec,	 że	 warto	
żyć	 i	 walczyć	 choćby	 o	 częściowe	
usprawnienie.	 Dlatego	 intensywnie	
ćwiczę	 a	 od	 roku	 próbuję	 również	
swoich	sił	w	sporcie	-	uprawiam	dys-
cyplinę	paraolimpijską	-	boccia.
 Na czym polega boccia, skąd 
wzięła się ta pasja i co Panu daje?
	 Boccia	 polega	 na	 wyrzucaniu	
bil,	 czyli	 skórzanych	 piłeczek	 i	 do-

Marzy o wyjeździe na igrzyska do Rio de Janeiro

Boccia daje mi nową jakość życia
Bardzo	aktywne	życie,	zwycięstwa	na	turniejach,	stabilizacja	rodzinna	i	zawodowa	–	wszystko	zmienił	fatalny	w	skut-
kach	wypadek.	O	tym	dlaczego	się	nie	poddał	i	co	mobilizuje	go	do	podejmowanych	działań	pomimo	ograniczeń,	
jakie	stawia	mu	jego	własne	ciało	opowiada	Andrzej	Janowski,	mieszkaniec	Dąbrowy	w	gminie	Masłów. 

rzucaniu	do	białej	bili.	To	połączenie	kręgli	z	bilardem,	a	nawet	carlingiem.	
Sport	ten	wymaga	zaangażowania	umysłowego	i	opracowywania	pewnych	
kombinacji.	To	naprawdę	ciekawa	dyscyplina	dla	każdego.	Dla	mnie	jest	
doskonałą	formą	rehabilitacji	dająca	jednocześnie	mnóstwo	radości.	Dzięki	
boccia	na	nowo	czuję,	że	żyję.	Zrozumiałem,	że	pomimo	mojej	niepełno-
sprawności,	nie	muszę	leżeć	w	łóżku	i	patrzeć	w	sufit.	Tu	wielkie	podzię-
kowania	należą	się	mojej	żonie,	która	nieustannie	wspiera	mnie	w	moich	
działaniach.
 Uprawia Pan boccia krótko, bo dopiero od roku, a ku zdziwieniu 
wszystkich sukcesy przyszły bardzo szybko. Proszę o nich opowiedzieć.
	 Mijający	rok	był	dla	mnie	bardzo	intensywny.	W	marcu	zwyciężyłem	
w	Ogólnopolskim	Turnieju	Bocci	w	Radomiu.	W	kwietniu	zająłem	pierw-
sze	miejsce	w	Eliminacjach	do	Mistrzostw	Polski	w	Zielonej	Górze	oraz	
wywalczyłem	Puchar	Polski	w	Zamościu.	W	maju	zdobyłem	pierwsze	miej-
sce	w	Eliminacjach	do	Mistrzostw	Polski	w	Pucku	i	awansowałem	na	pierw-
sze	miejsce	w	rankingu	krajowym.	W	czerwcu	powołano	mnie	do	Kadry	
Narodowej	i	na	Mistrzostwa	Świata.	Również	w	czerwcu	uzyskałem	Mię-
dzynarodową	Klasyfikację	BC4.	Wziąłem	też	udział	w	Mistrzostwach	Świa-
ta,	gdzie	uplasowałem	się	na	dwudziestym	piątym	miejscu	 i	 tym	samym	
awansowałem	na	sześćdziesiąte	pierwsze	miejsce	w	Rankingu	Światowym.	
W	październiku	odniosłem	zwycięstwo	w	Wojewódzkich	Zawodach	Bocci	
w	Kielcach.	Zwyciężyłem	także	w	Ogólnopolskim	Turnieju	Bocci	w	Głogo-
wie.	W	listopadzie	natomiast	zająłem	pierwsze	miejsce	na	Mistrzostwach	
Polski	w	Wągrowcu.
 To był rzeczywiście bardzo intensywny czas. Jakie ma Pan plany na 
nowy, 2016 rok?
	 Pierwszym,	priorytetowym	założeniem	jest	znalezienie	sali	na	treningi	
i	pozyskanie	środków	na	dojazdy.	To	dla	mnie	bardzo	ważne,	bo	chciałbym	
wziąć	udział	w	zawodach	międzynarodowych.	Aby	móc	 skonfrontować	
się	z	najlepszymi	zawodnikami	na	świecie	muszę	nieustannie	doskonalić	
swoje	umiejętności.
 Czego Panu życzyć?
	 Chciałbym	zakwalifikować	się	na	igrzyska	paraolimpijskie	do	Rio	de	
Janeiro	oraz	“zarazić”	tą	dyscypliną	sportu	inne	osoby	na	wózkach	by	mo-
gły	poczuć,że	nadal	są	sprawni	choć	może	w	innej	formie	niż	dotychczas.
 W takim razie trzymam za to kciuki. Życzę kolejnych, wielkich suk-
cesów i niezłomnego hartu ducha.

Świetny start w Moszczenicy

„Skalnik” z kolejnymi sukcesami
Sara	Domagała	i	Dawid	Budzisz	-	młodzi	bokserzy	z	Klubu	Sportowego	“Skalnik”	Wiśniówka	trenowani	przez	Janusza	
Domagałę	mogą	cieszyć	się	ze	swoich	sukcesów.	

kategorii	wiekowej	-	seniorki.	Sara	nie	tylko	wy-
grała	pojedynek	ze	starszą	od	siebie	zawodnicz-
ką	 Legiii	Warszawa,	 ale	 również	 została	 uzna-
na	 za	 najlepszą	 zawodniczkę	 całego	 turnieju!	
Sarę	docenili	 również	czytelnicy	Echa	Dnia.	W	
plebiscycie	 wyłaniajacym	 najpopulanieszych	
sportowców	 województwa	 świętokrzyskiego	
znalazła	się	na	drugim	miejscu	w	powiecie	kie-
leckim,	pierwszy	był	lekkoatleta	Łukasz	Woźniak	
ze	Strawczyna.	Poza	podium	znalażli	się	 trener	
Janusz	Domagała	i	Aleksandra	Linek.
Brawa dla naszych
	 W	Moszczency	swój	udział	mocno	zaak-
centowali	również	dwaj	zawodnicy	z	KS	“Skal-
nik”.	Dawid	Budzisz	wygrał	pojedynek	2:1.	który	
trener	Janusz	Domagała	ocenia	jako	bardzo	do-
bry	i	zacięty.	Trzecim	zawodnikiem	z	gminy	Ma-
słów,	który	zaprezentował	się	na	Gali	Bokserskiej		

był	 Jakub	Surma,	który	przed	walkami	 turniejo-
wymi	 stoczył	walkę	 pokazową.	Zakończyła	 się	
ona	remisem.	

WP
Sara Domagała została uznana najlepszą zawod-
niczką turnieju. 

Dawid Budzisz stoczył zacięty pojedynek. 

Andrzej Janowski, cieszy się z ko-
lejnego pucharu. 



	 W	tym	roku	do	udziału	w	Turnieju	za-
prosili	10	drużyn:	Przedwiośnie	z	Masłowa,	
Rabarbar	z	Kielc,	Becher	z	Kielc,	Catering	
Ambrozję	z	Cedzyny,	Gieksę	z	Górna,	Ra-
dlin,	 ZPUH	Matuszczyk	 Pińczów,	 Volturi	
Piotrów,	FC	P.E.S	Zajączków	oraz	Veronę	

IV Turniej Sami Sobie

Rywalizowali w hali w Masłowie
Pasja	do	piłki	nożnej	połączyła	dwóch	młodych	ludzi,	mieszkańców	gminy	Masłów	i	od	czterech	lat	organizują	Tur-
niej	„Sami	Sobie”	w	hali	sportowej	w	Masłowie.	Mowa	o	Karolu	Janickim,	który	na	co	dzień	jest	trenerem	drużyny	
seniorskiej	Nida	Sobków	i	drużyny	juniorów	Orląt	Kielce	oraz	Marku	Cedro,	który	jest	sędzią	piłkarskim	zrzeszonym	
w	Świętokrzyskim	Związku	Piłki	Nożnej.	

Wójt Tomasz Lato, Marian Zarzycki, radny po-
wiatowy, Karol Janicki, współorganizator turnieju 
gratulują Michałowi Ciesielskiemu, najlepszemu 
bramkarzowi.



Masłów.	 	 Drużyny	 zostały	 podzielone	 na	
dwie	 grupy.	 Do	 rundy	 finałowej	 wycho-
dziły	 po	 dwa	 najlepsze	 zespoły	 z	 grupy.	
Rozgrywki	 toczyły	się	na	bardzo	wysokim	
poziomie	oraz	w	duchu	fair	–	play,	ponie-
waż	w	ciągu	całego	turnieju	pokazano	tyl-
ko	trzy	kartki	(dwie	żółte	i	jedną	czerwoną).	
W	ogólnym	rozrachunku	rozgrywki	zakoń-
czyły	się	zwycięstwem	drużyny	z	Pińczowa	
–	ZPUH	Matuszczyk	Pińczów.	Drugie	miej-
sce	przypadło	zespołowi	Rabarbar	z	Kielc,	
trzecie	 powędrowało	 do	 Bechera	 także	
z	Kielc,	natomiast	na	czwartym	uplasowała	
się	Verona	Masłów.	

Wyróżnienia i puchary
	 Nagrody	dla	najlepszej	czwórki	wrę-
czył	 wójt	 Tomasz	 Lato,	 który	 dopingował	
co	 prawda	 swoje	 drużyny,	 ale	 serdecz-
nie	 pogratulował	 i	 podziękował	 za	 udział	
wszystkim,	którzy	przyjęli	zaproszenie.	Tor-
by	z	herbem	gminy	Masłów	powędrowały	
do	 wszystkich	 zawodników	 zwycięskiej	
drużyny.	 Sędziami	 Turnieju	 byli:	 Damian	

Niebudek	 –	 mieszkaniec	 gminy	 Masłów	
i	 Dominik	 Wrona,	 natomiast	 opiekę	 me-
dyczną	 sprawował	 Dominik	 Pasek.	 Orga-
nizatorzy	dziękują	sponsorom,	bez	których	
odbycie	 się	 Turnieju	 byłoby	 niemożliwe:	
wójtowi	 Tomaszowi	 Lato,	 Marianowi	 Za-
rzyckiemu	–	radnemu	powiatowem,	preze-
sowi	Masłowskiego	Stowarzyszenia	Sporto-
wego,	Firmie	Budowlanej	Becher,	Rafałowi	
Iwanowi,	właścicielowi	Verony	Pizza	i	Pa-
intball	Extreme	oraz	Sklepowi	Sportowemu	
Soccer	City.	

RED





Najlepszy	strzelec
–	Marcin	Supierz	–	Verona	
Masłów

Najlepszy	zawodnik
–	Dominik	Sobczyk	-	ZPUH	
Matuszczyk	Pińczów

Najlepszy	bramkarz
–	Michał	Ciesielski	-	ZPUH
Matuszczyk	Pińczów

	 W	 dwudniowej	 imprezie	 	 wzięło	
udział	ponad	90-ciu	zawodników	z	sześciu	
zespołów:	 Korona	Kielce	 I,	 Korona	Kielce	
II,	Beniaminek	Krosno,	APN	Piotrków	Try-
bunalski,	 BKS	 Lublin	 oraz	MSS	Klonówka	

Medale i nagrody

Wygrali wszyscy!
Już	po	raz	trzeci	klub	KKP	Korona	
Kielce	wspólnie	z	wójtem	gminy	
Masłów	Tomaszem	Lato	zorgani-
zowali	w	hali	w	Masłowie	Turniej	
Piłkarski	dla	dzieci	“Korona	Cup”	
z	rocznika	2006.	

Masłów.	Mecze	w	turnieju	rozegrano	towa-
rzysko	w	systemie	 ‘’każdy	z	każdym’’	bez	
wpisywania	wyników,	 tak	 aby	dzieci	 sku-
piały	się	na	poprawnej	grze	i	rozwijały	swo-
je	umiejętności.	W	ten	sposób	wszyscy	byli	
zwycięzcami.			Poziom	rozgrywek	był	wy-
soki.	Bardzo	dobrze	zaprezentowali	się	nasi	
chłopcy		z	drużyny	MSS	Klonówka	Masłów.	
Po	zakończeniu	turnieju	wójt	Tomasz	Lato	
wraz	 z	 Iloną	 Niebudek,	 dyrektor	 Zespołu	
Szkół	 im.	 Jana	 Pawła	 II	w	Masłowie	wrę-
czyli	 dzieciom	 pamiątkowe	 medale	 i	 dy-

plomy,	a	najlepsi	zawodnicy	zostali	nagro-
dzeni	 nagrodami	 rzeczowymi.	 Zmagania	
młodych	piłkarzy	obserwowali	prezes	KKP	
Korona	Kielce	Robert	Stachura	i	koordyna-
tor	 grup	młodzieżowych	Marcin	Gawron.	
Z	ramienia	Urzędu	Gminy	turniej	współor-
ganizował	 i	prowadził	Piotr	Kaczmarczyk.	
Wszyscy	uczestnicy,	ich	rodzice	i	trenerzy	
byli	bardzo	zadowoleni	z	formuły,	przebie-
gu	oraz	organizacji	imprezy	i	wyrazili	chęć	
uczestniczenia	w	kolejnej	edycji	turnieju.	

RED
Drużyna MSS Klonówka Masłów z trenerem To-
maszem Zarychtą. 

Uczestnicy turnieju spotkali się w hali w Masłowie. 
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