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 456 zgłoszeń  wpłynęło do Urzędu 
Gminy Masłów od właścicieli nierucho-
mości zainteresowanych wykonaniem na 
i w swoich budynkach instalacji energii od-
nawialnych. To pierwszy krok do udziału 
w projekcie, w którym Gmina Masłów bę-
dzie mogła pozyskać pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej z zakresu odnawialnych źródeł 
energii.

 Trwają przygotowania do złożenia 
wniosku do działania “Wytwarzanie i dys-
trybucja energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Do Urzędu Gminy wpły-
nęło 456 zgłoszeń od właścicieli nierucho-
mości zainteresowanych wykonaniem na 
i w swoich budynkach instalacji energii 
odnawialnych. 286 zgłoszeń dotyczy in-
stalacji fotowoltaicznych, 157 pomp ciepła 
(wśród których dominują gruntowe), a 175 
zgłoszeń na kolektory słoneczne.

O wysokości dofinansowania   

 Teraz każdy wniosek będzie musiał 
przejść ocenę techniczną.  - Materiał z oce-
ny da możliwość przygotowania wniosku 
tak, by była możliwość starania się o pienią-
dze z UE i studium wykonalności. Będzie to 
również materiałem wstępnym do ustalenia  
treści specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, w przetargu na wyłonienie wy-
konawcy tych instalacji. Oczywiście każde 
z działań będzie możliwe po uzyskaniu   
unijnego dofinansowania - mówi Zbigniew 

Odnawialne źródła energii
w gminie Masłów

Zagdański, sekretarz Gminy Masłów, odpo-
wiedzialny za realizację projektu.  Jak na ra-
zie nieznany jest poziom dofinansowania. 
Biorąc pod uwagę propozycje z Urzędu 
Marszałkowskiego możliwe jest to, że bę-
dzie on oscylować w granicach 80 procent 
całości kosztów po rozliczeniu kosztów 
vatu, który jest kosztem niekwalifikowa-
nym. - Gdyby gmina otrzymała dofinanso-
wanie, to środki te pokryją ok. 60 procent 
zadania, a zatem wkład własny właścicieli 
nieruchomości sięgnie ok. 40 procent - za-
znacza  Zbigniew Zagdański.

Uzysk energii

 Termin składania wniosków przez 
gminy to drugi kwartał tego roku. Wiado-
mość o projektach, które będą realizowane 
ma być znana jesienią tego roku. Jeśli w tym 
gronie znajdzie się Gmina Masłów zostanie 
ogłoszony przetarg na wykonania instala-
cji w poszczególnych nieruchomościach 
w systemie zaprojektuj - zbuduj. a realiza-
cja rozpoczęłaby się w połowie 2018 roku. 
Wszystko to są jedynie przewidywania, 
a szczegóły będą znane po ogłoszeniu wy-
ników konkursu wniosków.
 Obecna akcja Urzędu Gminy miała 
na celu rozpoznanie jak duże jest zaintere-
sowanie wśród właścicieli nieruchomości 
z terenu naszej gminy. Liczba zgłoszeń po-
twierdza duże zainteresowanie i możliwość 
spełniania przez gminę minimalnego uzy-
sku energii ze źródeł odnawialnych okre-
ślonego przez marszałka województwa na 
poziomie 0,5 MW.

Wnioski przeglądają wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, sekretarz Zbigniew Zagdański, Da-
riusz Korczyński, kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 

Bardzo dużo chętnych na instalacje fotowoltaiczne.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,

Początek roku to zawsze czas wytężo-
nej pracy i ustalania planów działania 
na kolejne 12 miesięcy. Rada Gminy 
uchwaliła budżet, który gwarantuje 
naszej Gminie wiele ważnych inwe-
stycji, a co a tym idzie nieustanny roz-
wój. Dziękuję radnym za jednogłośne 
przyjęcie uchwały tak ważnej dla całej 
naszej społeczności. W budżecie zna-
lazły się inwestycje, które realizowane 
będą z dużym wsparciem, jakie mamy 
szansę otrzymać  z Unii Europejskiej jak 
i budżetu państwa. To efekt wielu waż-
nych projektów które powstały w na-
szym Urzędzie Gminy. W tym wydaniu 
“Kuriera Masłowskiego” szczegółowo 
przedstawiamy, co znalazło się w bu-
dżecie, który od momentu powstania 
samorządu jest największy w historii. 
Cieszy mnie wielkie zainteresowanie  
odnawialnym źródłami energii. To wy-
raz wielkiej świadomości, ale również 
troski. Niezbędne informacje w tym 
temacie zostaną przekazane w najbliż-
szym czasie. Początek roku to również 
spotkania i życzenia, a tych nie zabrakło 
podczas wielu wydarzeń organizowa-
nych np. z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka oraz Noworocznego Tortu Kultury,  
gdzie po raz pierwszy w takiej formie  
doceniliśmy Mecenasów Kultury, którzy 
wspierają naszą Gminę w działaniach.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato,

wójt gminy Masłów
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Jest jeszcze szansa
 Niebawem po uzyskaniu szczegóło-
wych informacji z Urzędu Marszałkowskie-
go zostanie sformalizowany proces naboru 
chętnych do projektu poprzez zebranie sto-
sownych ankiet i ostatecznych deklaracji. 
Jest jeszcze szansa, by dołączyć do grona 
osób, które już zgłosiły chęć udziału w pro-
jekcie.  Szczegółowe informacje o przy-

Nagroda
Gospodarcza

czeka na
laureatów

 Pierwsza edycja Nagrody Gospodar-
czej była okazją zarówno do nagrodzenia 
i wyróżnienia przedsiębiorców z naszej 
gminy oraz okazją dla integracji środowiska 
biznesowego. Jak podkreśliła Rada Gminy 
w uzasadnieniu uchwały nagroda ma na 
celu uhonorowanie tych przedsiębiorców,  
którzy wnieśli trwały wkład w rozwój spo-
łeczny i gospodarczy gminy Masłów, przy-
czyniając się do jej rozwoju  oraz promocji 
przedsiębiorczości.  Od początku stycznia 
trwa przyjmowanie zgłoszeń osób, które 
będą pretendować do edycji 2017. Co waż-
ne zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub 
osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Ma-
słów. Wszystkie niezbędne informacje, regu-
lamin i formularze można  znaleźć na stronie 
www maslow pl jak i otrzymać osobiście 
w sekretariacie. Gmina Masłów pod wzglę-
dem ilości podmiotów gospodarczych w sto-
sunku do ilości mieszkańców zajmuje czoło-
we miejsce w województwie świętokrzyskim, 
są to w przeważającej mierze osoby fizyczne 
prowadzący jednoosobową działalność go-
spodarczą. Na wszystkie pytania związane 
z konkursem odpowie Mateusz Fąfara, kon-
takt pod numerem telefonu: 41/311-00-74. 
Gala wręczenia Nagrody Gospodarczej 
Gminy Masłów odbędzie się w maju.

RED

Taka statuetka powędruje
do laureata Nagrody Gospodarczej

Gminy Masłów.

Jezcze do końca lutego moż-
na  przesyłać zgłoszenia kandy-
datów do Nagrody Gospodarczej 
Gminy Masłów.

gotowaniach i realizacji  będą na bieżąco 
zamieszczane na stronie www.maslow.pl 
w zakładce “Odnawialne źródła energii”. 
Z osobami, które zadeklarowały lub zade-
klarują udział zostaną zorganizowane spo-
tkania na terenie gminy, na których zostaną 
przedstawione szczegółowe informacje.

Wojciech Purtak

Szanowni Mieszkańcy i właściciele nieruchomości na terenie 
Gminy Masłów,

Prowadzone od połowy grudnia 2016 roku rozpoznanie potwierdziło duże za-
interesowanie właścicieli budynków mieszkalnych wykonaniem  dla własnych 
potrzeb instalacji wykorzystujących energię odnawialną. Do dnia 8 lutego br. 
chęć udziału w projekcie „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych” zgłosiło 470 osób.

Biorąc pod uwagę powyższe podjąłem decyzję o rozpoczęciu właściwych 
prac zmierzających do przygotowania i złożenia wniosku do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie środków finan-
sowych z Unii Europejskiej na realizację na terenie Gminy Masłów projektu 
obejmującego instalacje wykorzystujące odnawialną energię.

Na tym etapie przewidujemy:

• formalne ogłoszenie naboru chętnych do udziału w projekcie,
• zorganizowanie spotkań z chętnymi do udziału w projekcie,
• zebranie ankiet od właścicieli nieruchomości, będących deklaracją udziału 

w projekcie,
• wstępną weryfikację zgłoszonych w ankietach instalacji, z punktu widzenia 

kryteriów oceny wniosków określonych przez Zarząd Województwa Świę-
tokrzyskiego dla tego konkursu,

• wykonanie analizy technicznych możliwości montażu instalacji w/na po-
szczególnych budynkach, które przeszły wstępną weryfikację na podstawie 
ankiet,

• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dotację 
(program funkcjonalno-użytkowy, umowy z uczestnikami projektu o udo-
stępnieniu nieruchomości do celów wykonania instalacji, studium wykonal-
ności),

• przygotowanie i złożenie wniosku o dotację.

Jednocześnie informuję, że poszczególne czynności tego etapu chcemy reali-
zować przy udziale specjalistów w zakresie oceny technicznych możliwości 
wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii oraz przygotowania doku-
mentów i analiz techniczno-ekonomicznych w tym zakresie. Ich wybór odbę-
dzie się przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
i będzie możliwy po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
regulaminu naboru wniosków.

Informacja zawierająca formalne ogłoszenie naboru chętnych do udziału 
w projekcie oraz informacja o terminie i miejscu spotkań, na których omówio-
ne zostaną szczegółowe zasady realizacji projektu zamieszczona zostanie na 
stronie internetowej Gminy Masłów   www.maslow.pl, zakładka Odnawialne 
źródła energii oraz na tablicach ogłoszeń  w poszczególnych sołectwach.  Spo-
tkania zostaną zorganizowane w marcu niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich 
niezbędnych informacji o zasadach naboru i oceny wniosków.

Osoby które zgłosiły już chęć udziału w projekcie o terminie i miejscu spotkań 
zostaną dodatkowo powiadomione telefonicznie.

Wójt Gminy Masłów
/-/ Tomasz Lato
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Sprawdźcie, jakie inwestycje czekają nas w 2017 roku

Ponad 15 mln zł na inwestycje
w tegorocznym budżecie Gminy Masłów

- Od momentu powstania samorządu jest to największy budżet w historii. Związane jest to z pozyskaniem dofinan-
sowań zarówno z budżetu państwa jak i środków Unii Europejskiej - komentuje wójt Tomasz Lato.  Zaglądamy do 
budżetu Gminy Masłów na rok 2017, w którym zmniejszono zadłużenie gminy.

Z unijnym wsparciem
 Bardzo ważną częścią budżetu są inwestycje, które realizo-
wane będą dzięki pozyskaniu dofinansowań.  W ramach działań 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gmina Masłów realizować będzie wielką mo-
dernizację oświetlenia ulicznego. Wymienionych zosta-
nie aż 1076 punktów oświetleniowych na terenie 
wszystkich sołectw, a dowieszonych zostanie 
119 opraw w tych miejscach. Inwestycja 
zakończyć ma się już w połowie 2017 
roku. Wartość projektu to 2,34 mln zł, 
z czego unijne dofinansowanie 
to aż 85 procent kosztów kwali-
fikowanych projektu.  Kolejną 
dużym przedsięwzięciem reali-
zowanym dzięki unijnemu za-
strzykowi w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskie-
go będzie termomodernizacja, 
którą przejdą  Zespół Szkół 
w Masłowie, kompleks szkol-
ny z halą sportową w Mąchoci-
cach - Scholasterii oraz budynek 
Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach 
Kapitulnych. Wartość projektu to 
3 mln 634 tys. zł, z czego dofinanso-
wanie to aż 3,09 mln zł.

Nowe ścieżki rowerowe
 Z unijnej kasy rozbudowana zostanie również 
sieć ścieżek rowerowych na terenie gminy. Szacowana wartość 
tego projektu to ok. 1 mln 850 tys. złotych, w tym dofinansowanie 
ok. 1 mln 570 tys. zł. Dzięki temu powstanie ścieżka od przeło-
mu  Lubrzanki - od skrzyżowania w Mąchocicach do granicy gmi-
ny w Ciekotach. W 2017 roku powstanie również dokumentacja 

projektowa dotycząca zagospodarowania terenu wokół zalewu 
Cedzyna, leżącego na terenie gminy Masłów. Projekt, który reali-
zowany będzie również dzięki ZIT KOF obejmować będzie m.in. 
budowę ścieżki rowerowej i spacerowej, oświetlenia i parkingu jak 
i stworzenie małej architektury, z której korzystać będą całe rodzi-

ny obserwujące różnorodną przyrodę. Szacowana wartość 
projektu ok 2 mln.590 tys. zł, a dofinansowanie to 

2 mln. 200 tys. zł. To jednak nie wszystko. 

Wyczekiwane zadania
 Najbardziej wyczekiwane przez 

mieszkańców są oczywiście inwe-
stycje, na które zostanie wydane 
dokładnie 15 036 372 zł.  Wśród 
nich znalazły się zarówno te 
wielkie jak i mniejsze, zawsze 
jednak bardzo potrzebne. 
Wykonane zostaną m.in. pro-
jekt sieci kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami w Mąchocicach 
- Scholasterii, odcinek sieci wo-
dociągowej w Wiśniówce wraz 

przypięciem przyłączy wody od 
nr 59 do 74,  budowa ogrodze-

nia budynku gminnego tzw. agro-
nomówka w Mąchocicach Kapitul-

nych, wykonanie klimatyzacji w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Masłów, 

modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Mą-
chocicach Kapitulnych, podłączenie instalacji 

gazociągowej w Żłobku Samorządowym w Domaszo-
wicach, wykonanie projektu i budowa rowu odwadniającego od 
ul. Granicznej w Woli Kopcowej, modernizacja dachu na świetlicy 
w Wiśniówce, odwodnienie w przy świetlicy wiejskiej w Barczy, 
modernizacja elewacji oraz zakup klimatyzacji do Centrum Edu-
kacyjne Szklany Dom w Ciekotach, zakup i montaż trzech masz-

Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów
Od momentu powstania samorządu jest to największy bu-
dżet w historii naszej gminy. Związane jest to z pozyskaniem 
dofinansowań zarówno z budżetu państwa jak i środków 
Unii Europejskiej. Gwarantuje to nie tylko bezpieczne i spo-
kojne dbanie o interesy naszej gminy, ale przede wszystkim 
jej rozwój. Możliwe jest to m.in. dzięki pozyskiwaniu unij-
nych środków i realizacji wielu projektów. Dziękuję za to 
zarówno Radzie Gminy, która jednogłośnie przyjęła budżet 
jak i pracownikom Urzędu Gminy, którzy pracować będą 
nad prawidłową realizacją poszczególnych zadań. Mam 
świadomość, że nie rozwiązuje to wszystkich oczekiwań 
mieszkańców ale wspólnie z Radą Gminy w kolejnych la-
tach będziemy wprowadzać następne inwestycje i zadania.

Budżet 2017
w liczbach

50 584 318 zł
- dochody

52 672 086 zł
- wydatki

2.087.768 zł
- deficyt (zostanie pokryty z kredytu)

7.736.200 zł
- zadłużenie gminy, które w ciągu
ostatnich dwóch lat spadło z kwoty

10.075.266 zł, stanowi 19%
planowanych dochodów

ogółem.
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tów na flagi przy pomniku Jana Pawła II. Zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców wyrażanymi m.in. 
za pomocą funduszu sołeckiego zostaną dopo-
sażone place zabaw w Dolinie Marczakowej, 
w Mąchcociach Kapitulnych, Masłowie Drugim, 
Dąbrowie. Powstaną również siłownie zewnętrzne 
w Wiśniówce, Masłowie Drugim i Mąchocicach - 
Scholasterii.

Inwestycje drogowe
 Gmina kontynuować będzie zadania dotyczą-
ce zarówno budowy dróg, chodników oraz kana-
lizacji.  Ważnym budżetowym zadaniem będzie 
więc opracowanie projektu budowy sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej na granicy Domaszowic 
i Woli Kopcowej oraz przygotowanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej modernizacji drogi powia-
towej w Masłowie Drugim od ul. ks. Józefa Mar-
szałka w kierunku skrzyżowania z drogą krajową 
w Dąbrowie. Powstanie również projekt na budowę 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Mąchociach 
- Scholasterii. W planach jest również zakończenie 
przebudowy ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym 
i Jeziorkowej w Woli Kopcowej oraz ul. Wspólnej, 
łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopco-
wej. Powstanie też projekt na remont drogi w Do-
maszowicach od drogi powiatowej w kierunku 
Cedzyny wraz z odwodnieniem oraz przebudowę 
drogi w Mąchociach Kapitulnych tzw. Zakaniów. 
W 2017 roku ruszy wyczekiwana od dawna budo-
wa parkingu przy skrzyżowaniu dróg gminnej i po-
wiatowej w Brzezinkach.

Sołeckie plany
 W 2017 roku realizowany będzie projekt 
w zakresie odnawialnych źródeł energii. Skorzy-
stać będą mogli z niego chętni mieszkańcy gmi-
ny Masłów, którym zostaną dofinansowane m.in. 
założenie urządzeń fotowoltaicznych. Wiadomo 
już, że  po pozyskaniu środków zewnętrznych roz-
pocznie się  budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Dąbrowie. Najbliższe 
miesiące to również czas, kiedy zlecone zostaną 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne-
go sołectw.

Dofinansowanie transportu
 Bardzo istotną kwestią jest to, że 1 124 609 zł zostanie z bu-
dżetu przeznaczone na prowadzenie lokalnego transportu zbioro-
wego na terenie gminy w formie dotacji m.in. dla ZTM Kielce. To 
wsparcie zapewni płynność kursowania autobusów komunikacji 
miejskiej docierających do miejscowości gminy Masłów.

Na oświatę, kulturę i sport
 Podobnie jak w poprzednich latach największe wydatki są 
związane z oświatą. Gmina na prawidłowe funkcjonowanie pię-
ciu szkół i oddziałów przedszkolnych i świetlic przeznaczy ok. 
21% całego budżetu.  Już od stycznia w gimnazjach w Mąchoci-
cach Kapitulnych  i Masłowie będzie realizowany projekt eduka-
cyjny “Klucz do sukcesu”. Ciekawym projektem skierowanym do 
uczniów korzystających ze wszystkich gminnych świetlic będzie 
“Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu gminy Ma-
słów”. W ramach obu na uczniów czekać będą dodatkowe zajęcia 
m.in. z nauk przyrodniczych i matematyki. W budżecie przewi-
dziano również środki finansowe na wsparcie dla stowarzyszeń 
sportowych: piłka nożna, boks, piłka ręczna, siatkówka, jazda kon-
na. W budżecie przewidziano pożyczkę w kwocie 260 tys. zł dla 
organizacji pozarządowych na realizację zadań inwestycyjnych na 
terenie gminy.

Rządowe wsparcie
 Na pomoc społeczną i pomoc rodzinie w 2017 gmina Ma-
słów przeznaczy dokładnie 12 429 865 zł. W tej kwocie znajdu-
ją się zarówno m.in. świadczenia rodzinne  (ponad 4 mln. zł) jak 
i te pochodzące z rządowego programu Rodzina 500 + (ponad 
7, 7 mln zł.).  Nowością będzie projekt organizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie pod hasłem “Czas na 
aktywność”. Będzie  skierowany on dla osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy.

Dla druhów
 Budżet zakłada również dokładnie 1 104 488 zł na utrzyma-
nie gotowości bojowej dla  jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nej. W tym roku o nowe wozy bojowy wzbogacą się jednostki OSP 
Masłów i OSP Brzezinki. Będzie to możliwe m.in. dzięki unijnej 
dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Masłowscy strażacy ochotnicy zostaną również 
wyposażeni w nowy sprzęt i umundurowanie. Zabezpieczono 
również pieniądze na zakup i montaż przesuwnej  bramy ogrodze-
niowej przy OSP Ciekoty oraz bramy garażowej w OSP Masłów.

Wojciech Purtak

NIEKTÓRE INWESTYCJE Z TEGOROCZNEGO BUDŻETU
OCZEKIWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY MASŁÓW

a Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy Masłów. Wymienio-
nych zostanie aż 1076 punktów oświetleniowych na terenie wszystkich sołectw, 
a dowieszonych zostanie 119 opraw w tych miejscach.

a Budowa sieci ścieżek rowerowych m.in. od przełomu  Lubrzanki - od skrzy-
żowania w Mąchocicach do granicy gminy w Ciekotach.

a Dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu wokół zale-
wu Cedzyna, leżącego na terenie gminy Masłów.

a - Zakończenie II etapu inwestycji - budowa chodnika w Woli Kopcowej.

a Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na grani-
cy Domaszowic i Woli Kopcowej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej modernizacji drogi powiatowej w Masłowie Drugim od ul. ks. Józefa 
Marszałka w kierunku skrzyżowania z drogą krajową w Dąbrowie

a Opracowanie projektu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Mą-
chociach - Scholasterii.

a Termomodernizacja  Zespołu Szkół w Masłowie, kompleksu szkolnego z halą 
sportową w Mąchocicach - Scholasterii oraz budyneku Ośrodka Zdrowia w Mą-
chocicach Kapitulnych.

a Zakup nowych wozów bojowych dla OSP Masłów i OSP Brzezinki.

a Zakończenie przebudowy ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i Jeziorkowej 
w Woli Kopcowej oraz ul. Wspólnej, łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli 
Kopcowej.

a Opracowanie projektu na remont drogi w Domaszowicach od drogi powia-
towej w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem oraz przebudowę drogi w Mą-
chociach Kapitulnych tzw. Zakaniów.

a Start budowy parkingu przy skrzyżowaniu dróg gminnej i powiatowej w Brze-
zinkach.

a Zakup i montaż przesuwnej  bramy ogrodzeniowej przy OSP Ciekoty oraz 
bramy garażowej w OSP Masłów.

a - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie.
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 Wiadomo już do kogo powędrują kolejne unijne pieniądze. 
Tym razem Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował 
o rozdysponowaniu środków dotyczących aktywizacji osób za-
grożonych wykluczeniem. W gminach Baćkowice, Bodzechów, 
Rytwiany, Staszów, Łubnice, Oleśnica, Połaniec, Opatowiec, 
Szydłów i oczywiście Masłów ruszą projekty uznane za 
najlepsze, których realizacja będzie możliwa dzięki 
wsparciu z Unii Europejskiej. W  Szklanym Domu 
w Ciekotach Adam Jarubas, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego w towarzystwie 
Piotra Żołądka podpisywał umowy na reali-
zację poszczególnych projektów.  W imie-
niu Gminy Masłów umowę podpisywały 
Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka 

Wydarzenie o wojewódzkim charakterze w Szklanym Domu

Projekt masłowskiego GOPS-u
z dużym unijnym wsparciem

Ponad 300 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 
w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse 
na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Podpi-
sanie umów z przedstawicielami 11 gmin, które otrzymały wsparcie odbyło się w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom 
w Ciekotach.

W imieniu samorządowców marszałkowi Adamowi Jarubasowi i Piotrowi 
Żołądkowi, członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dziękował 
wójt Tomasz Lato.

Pomocy Społecznej w Masłowie oraz skarbnik Małgorzata Kumór.

Przez dwa lata
 Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 

i zawodowej u osób zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym zamieszkałych na terenie 

gminy Masłów. - Projekt będzie realizowany 
dwuetapowo w latach 2017-2018. W każ-

dym roku w projekcie weźmie udział 15 
osób dla których będą zorganizowane 
kursy i szkolenia zawodowe w tym dla 
10 osób zostaną zorganizowane sta-
że zawodowe trwające trzy miesiące 
- informuje kierownik Aneta Kułak. 
Wartość projektu to: 311 231,25 zł. 
Wkład własny niepieniężny to: 
46 685,00 zł. Co ciekawe  jest to jeden 

z pierwszych projektów konkursowych, 
który uzyskał pozytywną ocenę oraz do-

finansowanie w ramach RPO WŚ na lata 
2014 – 2020.

Ważna pomoc
 W imieniu samorządowców marszałkowi Adamowi Jaru-
basowi i Piotrowi Żołądkowi, członkowi Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego dziękował wójt Tomasz Lato. - Realizacja takich 
projektów jak nasz pokazuje, że zawsze warto pomagać osobom, 
które bez wsparcia choćby od gminnych ośrodków pomocy spo-
łecznej czy samorządowców nie poradziłyby sobie ze swoimi pro-
blemami. To również kolejny projekt, jaki realizujemy w Gminie 
Masłów z wykorzystaniem unijnych dotacji z nowego rozdania, co 
jest dla nas bardzo ważne - zaznacza wójt Lato.

Wojciech Purtak

O PROJEKCIE

Projekt będzie realizowany
w latach 2017-2018.

W każdym roku w projekcie weźmie udział 
15 osób dla których będą zorganizowane kur-
sy i szkolenia zawodowe w tym dla 10 osób 

zostaną zorganizowane staże zawodowe 
trwające trzy miesiące.

Wartość projektu to: 311 231,25 zł. 
Wkład własny niepieniężny

 to: 46 685,00 zł.

 11 samotnych osób oraz jedna rodzina tuż przed Wigilią 
otrzymały paczki, w których przygotowanie zaangażowanych było 
wielu mieszkańców naszej gminy. - W paczkach znalazły się m.in. 
produkty spożywcze, chemia gospodarcza i ciepłe koce. Paczki zo-
stały skompletowane dzięki zbiórce produktów przeprowadzonej 
wśród uczniów wszystkich szkół z terenu naszej gminy oraz pra-
cowników GOPS-u i Urzędu Gminy - informuje Aneta Kułak, kie-
rownik GOPS. Kilka dni wcześniej dzięki wsparciu z firmy IT Con-
trol paczki otrzymało ośmioro potrzebujących dzieciaków.

WP

Prezenty dla samotnych 
mieszkańców

Dzień przed Wigilią do potrzebujących osób z gminy 
Masłów trafiły paczki przygotowane dzięki inicjatywie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wicewójt Monika Dolezińska - Włodarczyk oraz Aneta Kułak, kie-
rownik GOPS-u czuwały nad przebiegiem pomocowej akcji.
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Wybory Sołtysa w Dąbrowie
Aniela Cedro ponownie została wybrana sołtysem sołectwa Dąbrowa. Podczas zebrania ustalono również skład rady 
sołeckiej na najbliższe cztery lata.

 W budynku świetlicy w Dąbrowie odby-
ło się zebranie wiejskie, podczas którego 
wybrano sołtysa oraz radę sołecką Dąbro-

 Radni obradowali w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Masłowie. Zdecydo-
wali o podjęciu uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wszystkich sołectw. Jest to efektem przyję-
cia w minionym roku uchwały w sprawie 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego. Pozwoli to 
na rozpoczęcie procedury przetargowej, 
która ma wyłonić wykonawcę. Jego zada-
niem będzie  sporządzenie planów. Ko-
lejna uchwała dotyczyła udzielenia upo-
ważnienia dla kierownika Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Masłów na podpisywa-
nie decyzji administracyjnych w zakresie 
stypendiów szkolnych i dofinansowania 
kosztów kształcenia pracowników młodo-
cianych. Taka uchwała jest konsekwencją 
likwidacji Samorządowego Zespołu Obsłu-
gi Oświaty, a powołanie w to miejsce Cen-
trum Usług Wspólnych, które przejęło jego 
obowiązki.

Zmiany oświatowe
 Kolejna ważna uchwała dotyczyła 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświato-
we. Wszystko wskazuje na to, że w gmi-
nie Masłów reforma będzie wprowadzana 
bez żadnych przeszkód. Dzięki temu, że 
gimnazja mieszczą się w zespołach szkół, 
zostaną one przekształcone automatycz-

Z obrad sesji Rady Gminy Masłów
Podjęcie decyzji dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wszystkich 
sołectw,  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do reformy edukacji oraz zniesienie opłat za przebywanie sześcio-
latków w przedszkolu to najważniejsze uchwały styczniowej sesji Rady Gminy Masłów.

nie w szkoły podstawowe, a nauczyciele 
gimnazjów staną się pracownikami szkół 
podstawowych.  Przyjęta uchwała określa 
również obwody szkół, do których będą 
należały poszczególne miejscowości gminy 
Masłów. Uchwała zostanie przekazana do 
zaopiniowana do Świętokrzyskiego Kurato-
rium Oświaty oraz związków zawodowych 
działających w szkołach. Przypomnijmy, 
że wprowadzona uchwała znosi gimnazja, 
a przywraca osiem klas w szkole podstawo-
wej. Wygaszanie gimnazjów rozpocznie 
się od września tego roku. Podczas sesji 
wywiązała się dyskusja na temat obwodów 
szkolnych. Jednak radni większością gło-
sów przegłosowali zaproponowany projekt 
uchwał, który pozostawia obwody szkół 
w niezmienionych granicach. To jednak 
nie jedna uchwała przyjęta przez radnych, 
która dotyczyła oświaty. Zdecydowano 
też o przyjęciu uchwały w sprawie zasad 
i odpłatności za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w Gminie Masłów. Zmiana 
dotyczy tego, że sześciolatki będą korzystać 
z przedszkola bezpłatnie. Do tej pory wy-
stępowała odpłatność uzależniona od licz-
by godzin, w jakich dziecko przebywało 
w przedszkolu.

Wydali opinię
 Radni przyjęli też uchwałę w spra-
wie nabycia w drodze darowizny dział-
ki  położonej w Masłowie Pierwszym. To 
konsekwencja nieodpłatnego przekazania 

przez mieszkańca Masłowa Pierwszego 
części swojej działki na wykonanie rowu 
odwadniającego. Rada Gminy debatowała 
również nad uchwałą w sprawie wydania 
opinii do projektu planu ochrony środo-
wiska dla Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego. Opina Rady Gminy jest negatywna, 
m.in. ze względu na to, że w przyszłości 
może oznaczać to brak możliwości wpro-
wadzenia nowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową w sołectwie Ciekoty, które 
znajduje się w otulinie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego.

Zmiany w budżecie
 Tak jak na każdej z sesji wprowadzo-
no zmiany w uchwale budżetowej Gminy 
Masłów. W przyjętej uchwale oznacza to 
zmniejszenie wydatków w zakresie oświa-
ty dotyczących wypłaty dodatków wyrów-
nawczych dla nauczycieli.   Wprowadzono 
również uchwałą porządkową dla kwoty 
bazowej ustalającej procent w sprawie za-
sad przysługiwania diet oraz zwrotu kosz-
tów podróży służbowych sołtysom. Podjęta 
uchwała nie wiąże się ze zwiększeniem 
diet dla sołtysów i radnych.  Na zakończe-
nie sesji radni przyjęli sprawozdania z pra-
cy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 
2016 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy wszystkich ko-
misji stałych Rady Gminy Masłów.

Wojciech Purtak

wy. W zebraniu uczestniczyli wójt Tomasz 
Lato, Monika Dolezińska – Włodarczyk, 
zastępca wójta, Zbigniew Zagdański, se-

kretarz gminy, radni sołectwa Stanisław 
Doleziński i Ryszard Filipowicz oraz miesz-
kańcy Dąbrowy. Na sołtysa ponownie i jed-
nogłośnie wybrano Anielę Cedro, która nie 
miała żadnego kontrkandydata.

 Na funkcję członka Rady Sołeckiej 
zgłoszono pięć kandydatur, po przepro-
wadzeniu głosowania tajnego, komisja 
skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów. 
Na członków rady sołeckiej wybrano na-
stępujące osoby: Andrzeja Białka, Ryszarda 
Filipowicza, Zygmunta Kumora, Bogdana 
Otawskiego oraz Józefa Ziernika. Sołtysowi 
oraz radzie sołeckiej serdecznie gratuluje-
my wyboru i życzymy sukcesów w dzia-
łalności społecznej na rzecz mieszkańców 
Dąbrowy.

Mateusz FąfaraSołtys i rada sołecka Dąbrowy w komplecie.



Kurier Masłowski8

O planach i podsumowaniach
Druhowie z OSP Masłów podsumowali swoją działalość w minionym roku.

 W zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie udział wzięli wójt Tomasz 
Lato, Piotr Zegadło, prezes OSP Masłów, st. kpt. Mariusz Stolar-
czyk, przedstawiciel KM PSP Kielce, Henryk Milcarz, prezes Wo-
dociągów Kieleckich, Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP, 
Tomasz Żak, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, 
członkowie OSP Masłów z Małgorzatą Kozubek, wiceprzewodni-
czącą Rady Gminy. Podczas zebrania przedstawiono sprawozda-
nie z działalności OSP Masłów za 2016 rok, sprawozdanie finanso-
we, plan działalności oraz plan finansowy na 2017 rok.  

Odznaczenia dla druhów
 Nie zabrakło również przekazania ważnych wiadomości. 
Wójt Tomasz Lato mówił o zakupie nowego samochodu strażac-
kiego, na który pozyskano dużą unijną dotację, dostosowaniu 
garażu OSP do nowego samochodu oraz planach związanych 

z rewitalizacją centrum Masłowa, które oznaczać będą renowację 
budynku po zatwierdzeniu i pozyskaniu środków na rewitalizację. 
Wójt wspomniał również o bardzo dobrej współpracy z KM PSP 
Kielce. Pozytywnych słów o owocnej współpracy nie szczędził 
również Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, który 
zadeklarował wsparcie dla ochrony przeciwpożarowej i jednostek 
OSP. Prezes Zegadło poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na 
nowy samochód strażacki oraz terminach realizacji. St. kpt Stolar-
czyk przekazał informacje od Komendanta Miejskiego PSP w Kiel-
cach dotyczące m.in. pozytywnej oceny działań OSP Masłów i jej 
miejsca w KSRG. Spotkanie było również okazją do nagrodzenia 
druhów. Daniel Kupis otrzymał brązowy medal za zasługi dla po-
żarnictwa, a Krzysztof Cedro i Dominik Woźniak odznakę wzo-
rowego strażaka. W najbliższym czasie spotkania sprawozdawcze 
odbędą się w jednostkach w Mąchocicach Kapitulnych, Brzezin-
kach, Woli Kopcowej i Ciekotach.

RED

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych druhów oraz organizatorów i gości spotkania. 

Spotkanie sprawdozdawcze odbyło się w GOKiS.

 Okazało się, że konieczne stało się 
zwiększenie przeznaczonych na ten cel 
sum. Wszystkie zadania dotyczą przygo-
towania i opracowania projektów dro-
gowych. Pierwszy to modernizacja drogi 
powiatowej od skrzyżowania z ul. księdza 
Józefa Marszałka w Masłowie Pierwszym 
w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania 
z drogą powiatową. Drugi dotyczy budowy 
chodnika wzdłuż Mąchocic-Scholasterii, 
trzeci remontu drogi w Domaszowicach 
w kierunku Cedzyny wraz z odwodnie-
niem, a czwarty budowy chodnika w Mą-

Radni o bardzo dobrej współpracy
z Powiatem Kieleckim

Po raz pierwszy w tym roku rad-
ni spotkali się podczas sesji Rady 
Gminy zwołanej w trybie nad-
zwyczajnym. Było to związane 
z rozstrzygnięciem przetargów na 
zadania zawarte w tegorocznym 
budżecie.

chocicach Kapitulnych. Radni zdecydowali 
również o przeznaczeniu pieniędzy na 
zadania dotyczące wykonania aktualizacji 
projektu budowlanego pod nazwą “Rozbu-
dowa kompleksu sportowego w Brzezin-
kach.

Kontynuacja sprawdzonej współpracy
 Wśród przegłosowanych uchwał zna-
lazły się również te w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckie-
go. Dotyczy to budowy chodnika od pętli 
autobusowej w Woli Kopcowej do lotniska 
w Masłowie Pierwszym na długości ok. 900 
metrów bieżących oraz również budowy 
chodnika wzdłuż Mąchocic-Scholasterii 
wraz modernizacją rowu na długości ok. 
500 metrów bieżących. Kolejną inwestycją 
realizowaną z Powiatem Kieleckim będzie 
remont kilku przepustów wzdłuż drogi po-
wiatowej czyli ul. Podklonówki w Masłowie 
Pierwszym do skrzyżowania z drogą gmin-

ną w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych). 
Radni zdecydowali też o kontynuowaniu 
współpracy z gminą Górno i przeznaczeniu 
środków na bieżące utrzymania kąpieliska 
w Cedzynie.

W stronę niepełnosprawnych
 Drogowe inwestycje to nie jedyne 
działania podejmowane wraz ze Staro-
stwem Powiatowym. Podczas sesji radni 
podjęli decyzję o współpracy z Powia-
tem Kieleckim we wspólnej realizacji 
projektu “Powiat Kielecki przyjazny dla 
mieszkańców w ograniczaniu skutków 
niepełnosprawności”. Dzięki temu miesz-
kańcy gminy Masłów posiadający orzecze-
nie o niepełnosprawności będą dowożeni 
do Powiatowego Centrum Usług Medycz-
nych w Kielcach. Instytucją koordynującą 
projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Masłowie.  

WP
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 Za nami wielkie kolędowanie w Jędrzejowie z udziałem 
zespołów z naszej gminy. Podczas koncertu, który odbył się na 
scenie Centrum Kultury w Jędrzejowie wystąpiły zespoły i soliści 
z powiatów kieleckiego, staszowskiego, buskiego, kazimierskiego, 
pińczowskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego. Przed Radą 
Artystyczną zaśpiewało blisko 700 osób! Gminę Masłów reprezen-
towało siedem zespołów: Nowe Masłowianki, Zespół Pieśni i Tań-
ca Ciekoty, Dąbrowianki, Chór Masłowianie, Kopcowianki, Grupa 
Artystyczna Golica, Dąbrowianki. W bogatym repertuarze znalazły 
się zarówno znane kolędy jak i mniej znane, ale warte popularyza-
cji, pastorałki.

Nasi w finale

 Ostatecznie jurorzy zdecydowali, że do wielkiego finału XXIV 
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek zakwalifikowały się 

Sukces w Jędrzejowie i Włoszczowie

Brawa dla naszych wszystkich zespołów
Siedem zespołów reprezentowało gminę Masłów podczas eliminacji rejonowych do XXIV Świętokrzyskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek, jakie odbyły się w  Centrum Kultury w Jędrzejowie. W wielkim finale rozegranym we Włoszczowie 
Chór Masłowianie zajął drugie miejsce w swojej kategorii.

Chór Masłowanianie w ostatecznej rozgrywce zajął drugie miejsce. Dąbrowianki odniosły sukces i weszły do finału.

Dąbrowianki i Chór Masłowianie.  Wśród osób oklaskujących wy-
konawców był wójt Tomasz Lato. - Jestem dumy z występu każ-
dego z naszych zespołów i cieszę się z sukcesu reprezentantów, 
którzy pojadą na finał. To piękny dowód na kultywowanie dzie-
dzictwa i tradycji Bożego Narodzenia, które w gminie Masłów są 
szczególnie ważne. Bardzo dobrze, że w każdym z sołectw w okre-
sie świątecznym mogliśmy wspólnie kolędować - mówi wójt. Kil-
ka dni później  w Domu Kultury we Włoszczowie rozegrano finał. 
Reprezentacja naszej gminy wróciła z nagrodą. Chór Masłowianie 
w swojej kategorii uplasował się na drugim miejscu.

WP

 Program ten skierowany  jest do osób, które ukończyły 
60 rok życia i oferuje wsparcie w dostępie do różnych form 
aktywności społecznej, kulturalnej, prozdrowotnej i gospodar-
czej. Karta daje możliwość skorzystania z ulg, rabatów, zniżek 
na bilety lub usługi oferowane przez partnerów projektu. Pro-
jekt rozpoczął się w 2016 roku, obecnie posiada 25 partne-
rów. Uroczyste podpisanie porozumień z nowymi partnerami, 
wśród których znalazł się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Masłowie, odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej w Kielcach z udziałem Adama Jarubasa, marszałka wo-
jewództwa świętokrzyskiego i Jerzego Pyrka, pełnomocnika 
marszałka do spraw seniorów. Umowę uprawniającą seniorów 
do zniżek w masłowskim GOKiS-ie podpisała dyrektor Krysty-
na Nowakowska.

RED

Taniej z Kartą Seniora
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie przystąpił do programu Świętokrzyska Karta Seniora.

Umowę podpisali marszałek Adam Jarubas oraz dyrektor Krystyna No-
wakowska.
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Szkoła Podstawowa
1. Franciszek Dudzik - 2389,20 zł
2.  Piotr Hrabąszcz - 1642,70 zł
3. Alicja Ryś - 1140 zł
4. Gabriela Śledzik - 866,28 zł
5. Dominika Karyś 830,85 zł
6. Wiktoria Jaros - 504,60 zł
7. Wiktoria Krawczyk - 379,85 zł

Rekordowe granie z Wielką Orkiestrą
30 772,84 zł zebrali wolonatriusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze szkoły Mąchocicach Kapitalnych. Pobili 
tym samym swój rekord!

 Już po raz siódmy grupa 40 wolontariuszy 
ze szkoły w Mąchocicach Kapitulnych zagrała 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W tym 
roku uczniowie zbierali na pediatrię i seniorów. 
Kwestujących uczniów można było spotkać m.in. 
w kieleckich galeriach handlowych, przed kościo-
łami w Leszczynach i Brzezinkach, na giełdzie sa-
mochodowej w Miedzianej Górze oraz w Krajnie. 
W tym roku udało się zebrać 30 772,84 złotych, 
co jest rekordem szkoły. Opiekunem wolontariuszy 
była Dorota Malarczyk. Wszystkim zaangażowa-
nym w zbiórkę składamy wielkie gratulacje!

RED

Uczniowie z Mąchocic Kapitulnych grają z Orkiestrą od siedmiu lat.

 Według umowy spełniający wa-
runki mogą korzystać z krytych pły-
walni w Kielcach: Foka (ul.  Barwinek 
31), Delfin (ul. Krakowska 2), Orka 
(ul. Kujawska 18), Mors (ul. Toporow-
skiego 18), Jurajska (ul. Jurajska 7). 
Co ważne każdy członek rodziny 
wielodzietnej  może skorzystać wy-
łącznie z jednego z obiektów mak-
symalnie dwa razy w miesiącu (2x60 
minut/ miesiąc/ osobę  dla basenów: 
Foka, Delfin, Orka, lub  2 x 45 minut/ 
miesiąc/ osobę dla  basenów: Mors, 

W A R T O   P A M I Ę T A Ć
Pływanie za darmo dla dużych rodzin

Jurajska). Po przekroczeniu powyższych 
limitów czasowych, osoba korzystająca z 
uprawnień będzie zobowiązana do dopła-
ty różnicy bezpośrednio w kasie basenu, 
zgodnie z obowiązującym cennikiem. Sau-
na i nauka pływania nie są objęte niniejszą 
Umową i są płatne przez zainteresowanych 
bezpośrednio w kasie basenu, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. Dokumentem 
potwierdzającym uprawnienia członków 
rodzin do korzystania z basenu  i innych 
urządzeń w ramach Programu, będzie oka-
zanie przy wejściu  Karty Dużej Rodziny, 

wydanej przez Wójta Gminy Masłów 
–  pierwsze siedem cyfr numeru Karty to 
identyfikator Gminy Masłów 2604092. 
Korzystanie z uprawnień na podstawie 
Karty możliwe jest wyłącznie z doku-
mentem potwierdzającym tożsamość  
korzystającego. Z oferty można sko-
rzystać do 27 grudnia 2017 r. Wszelkie 
dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu /41/ 311-08-70 
lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Masłowie.

WP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie kontynuuje program dla rodzin wielodzietnych. Również w tym roku 
została podpisana umowa  z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji umożliwiająca bezpłatny wstęp  na basen członkom 
rodzin wielodzietnych czyli takich z  co najmniej trójką  dzieci z terenu Gminy Masłów.

Gimnazjum
1. Patryk Żmuda  -1609,30 zł
2. Dawid Cichoński - 1492,51 zł
3. Dominik Żmuda - 1492 zł
4. Marcelina Janyst - 1492 zł
5. Izabela Staszowska - 1306,50 zł
6. Martina Dorata - 1114,02 zł
7. Julia Mochocka  - 1001 zł

ZEBRALI NAJWIĘCEJ:



Kurier Masłowski 11

 Druhowie z OSP Mąchocice Kapitulne oraz kilku druhów 
z OSP Masłów wiedzą więcej na temat ratownictwa w trudnych, zi-
mowych warunkach. - Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego, 
jakie odbyliśmy składało się z dwóch paneli: teoretycznego i prak-
tycznego. Po teorii przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy w prak-
tyce czyli szkolenie w terenie. Zaplanowaliśmy je na zamarzniętym 
stawie w Ciekotach, który idealnie się do tego nadawał - opowiada 
dh Sylwester Dudzik, naczelnik OSP Mąchocice Kapitulne. Strażacy 
uczyli się jak wydobywać poszkodowanego z wody bez oraz przy 
użyciu odpowiednich sprzętów ratowniczych. - Wszyscy jesteśmy 
chętni do odbywania podobnych szkoleń jak najwięcej, wszystko to 
powoduje, że jesteśmy coraz bardziej skuteczni w działaniach, a to 
przecież jest istotne, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy - dodaje Sylwester Dudzik.

Teoria wykorzystana w praktyce
 W zimowych warunkach sprawdzali się również druhowie 
z jednostki OSP Wola Kopcowa. W 2016 roku jednostka pozyskała 

Sprawdzili umijętności w Ciekotach i Cedzynie

Druhowie ćwiczyli na zamarzniętych zbiornikach
Minusowe temperatury służą organizacji szkoleń z zakresu ratownictwa lodowego. W pierwszych tygodniach stycznia 
odbyli je druhowie z jednostek OSP Mąchocice Kapitulne, OSP Wola Kopcowa i kilku druhów z OSP Masłów.

Ekipa OSP Wola Kopcowa po ćwiczeniach na zbiorniku w Cedzynie.

Druhowie z OSP Mąchocicie Kapitulne po zakończeniu praktycznego szkolenia pozowali do zdjęcia na tafli stawu w Ciekotach.

Była to doskonała okazja do sprawdzenia się na zamarzniętym zbiorniku.

specjalistyczny sprzęt do ratownictwa na zamarzniętych zbiorni-
kach wodnych m.in. pneumatyczne sanie lodowe oraz niezbędny 
sprzęt ochrony osobistej strażaka. - Główną uwagę skupiliśmy na 
zasadach bezpiecznego poruszania się po lodzie, sposobach jakimi 
możemy pomóc, zabezpieczeniu miejsca działań, zastosowaniu 
sprzętu, jaki mamy do dyspozycji. Cała wiedza teoretyczna została 
wykorzystana w ćwiczeniach praktycznych - opowiada dh Paweł 
Kopacz, naczelnik OSP Wola Kopcowa. - Przeanalizowaliśmy 
wiele sytuacji w jakich możemy się znaleźć podczas takich akcji, 
z użyciem sprzętu jak i bez niego. Nad szkoleniem czuwał pra-
cownik Państwowej Straży Pożarnej, który jest również strażakiem 
w naszej jednostce - informuje naczelnik.  Ćwiczenia odbywały się 
na zalewie w Cedzynie, który już wkrótce ma zostać objęty rewi-
talizacją. Towarzyszyło im bardzo duże zainteresowanie zarówno 
ze strony wędkarzy jak i osób spacerujących wokół zbiornika.

RED
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Z Dworku Żeromskich

Jest to jeden z najważniejszych mebli we 
dworze i był pierwszym własnym, podaro-
wanym przez mojego męża Andrzeja i mnie, 
w zainicjowane przez Krystynę Nowakow-
ską „Imieniny Stefana” na Żeromszczyźnie 
– 2 września 2011 roku (warto przypomnieć, 
że ówczesne wyposażenie dworu Żerom-
skich stanowiło kilkanaście mebli bezpłatnie, 
czasowo użyczonych przez Muzeum Naro-
dowe w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej).
To dziewiętnastowieczna dębowa, polska, 
dwudrzwiowa szafa biblioteczna o bardzo 
ładnym półłukowym układzie oszkleń drzwi, 
które wzmocnione są dekoracyjnymi pozio-
mymi i pionowymi listwami. Drzwi zawie-
szono na bocznych węgarach, ozdobionych 
tzw. kanelami (czyli żłobkowaniem). Szafa 
posiada klasyczny, wysunięty na zewnątrz, 
szeroki, profilowany gzyms górny z cofnię-
tym, zaokrąglonym do wnętrza szczytem.
Pochodzi z okolic Strawczyna. Użytkowana 
była w odległej przeszłości przez właścicieli 
czy possesorów któregoś z okolicznych dwo-
rów sąsiadujących z Żeromskimi (rodzice 
Stefana – jak wiadomo – mieszkali w Straw-
czynie w latach 1858-1865), później odku-
piona przez miejscowego młynarza podzie-
liła los wielu takich podworskich sprzętów: 
użytkowano ją póki była ładna i cała, później 
odstawiono gdzieś do piwnicy czy lamusa. 
Dalsza droga (bez sentymentów) mogła pro-
wadzić już tylko do pieca.
Uratował ten mebel zaprzyjaźniony z nami 
Zbigniewa Szustak – pracownik Muzeum Na-
rodowego, bardzo pomocny w wielu moich 
działaniach na rzecz ciekockiego dworku. Na 
naszą prośbę zajął się koniecznymi zabiega-
mi konserwatorsko – renowacyjnymi. 

W przeddzień „Imienin Stefana” szafę biblio-
teczną ustawiliśmy w pokoju Matki – najbar-
dziej odpowiednim miejscu we dworze – bo 
pani Żeromska lubiła czytać książki, miała 
swój, pochodzący z rodzinnego domu w Tyń-
cu, księgozbiór wzbogacany z pewnością we 
wcześniejszych małżeńskich latach zakupa-
mi i otrzymywanymi prezentami, później 
zakupami syna (gdy był uczniem kieleckiego 
gimnazjum). Wszak Stefan w „Dziennikach” 
zanotował: „Jak zawsze lubiłem czytać 
książki!... To ma jedyna zabawa od dzieciń-
stwa”, czy o „Panu Tadeuszu”: „Pamiętam 
z miłością to wydanie paryskie, ilustrowane, 
na którym uczyłem się czytać u nóg matki” 
lub: „Od lat ośmiu wieku mojego zapamięta-
łem treść >>Córy Piastów<<, którą matka 
czytała.”
O książkach, które Stefan poznawał w latach 
ciekocko-kieleckich, o wrażeniach z lektur, 
znajdujemy liczne zadania w jego młodzień-
czych „Dziennikach”. Na tej podstawie two-
rzymy biblioteczkę domową Żeromskich, 
półki zapełniamy dziewiętnastowiecznymi 
tomami kupowanymi w antykwariatach i na 
internetowych aukcjach, wydobywanymi 
z bibliotek domowych „po przodkach” przez 
nas i naszych przyjaciół, krewnych, znajo-
mych, którym bliskie są sprawy ciekockiej 
Żeromszczyzny. Darczyńcami do dworskiej 
biblioteki w minionych sześciu latach byli: 
Jerzy Bruzda, Cecylia Mazurowa, Renata, Łu-
kasz i Kuba Mazurowie, Tomasz Migoń, Kry-
styna i Kazimierz Skowronowie, Jan Stawow-
czyk, Irena Stolarczyk, Jacek Szurek oraz 
Anna i Jerzy Zapałowie. Liczymy na dalszych.
Niektóre z książek wymagają koniecznej kon-
serwacji, inne już cieszą odzyskaną urodą. 
Mamy między innymi: kilkanaście utworów 
J.I. Kraszewskiego wydanych w  latach sie-
demdziesiątych XIX wieku, „Dzieła” Sewery-
na Goszczyńskiego z 1870 roku, pierwodruk 
„Pana Tadeusza”, „Konrada Wallenroda” 
i  tom I „Poezyi” Adama Mickiewicza z  ży-
ciorysem napisanym przez Piotra Chmie-
lowskiego, „Główne prądy literatury XIX w.” 
Georga Brandesa z 1882 r., prace Henryka 
Struvego, „Listy z Krakowa” Józefa Kreme-
ra wydane w Wilnie w 1855 r., tom „Polska 
i Rossya w 1872 r.” Kazimierza Krzywickiego 
opublikowany w Dreźnie w 1872 r., mono-
grafię Ludwika van Beethovena autorstwa 
Adolfa Marxa wydaną w Berlinie w  1863 r. 
najstarszą książką z 1802 roku jest francu-
ski, bogato ilustrowany poradnik z dziedziny 
rolnictwa wydany w Paryżu. Mamy także 
niezwykle w XIX wieku popularną publikację 
Sebastiana Kneippa „Moje leczenie wodą” 
powstałą w Kempten w 1882 r. oraz wieloto-
mowe „Dzieje powszechne ilustrowane”.
Szczególny rarytas w ciekockiej bibliotecznej 
szafie to doktorska praca Franciszka Makól-
skiego – wuja i chrzestnego ojca pani Józe-

BIBLIOTEKA 
DWORSKA

fy Żeromskiej, zatytułowana „ROSPRAWA 
o AEROLITACH czyli DESZCZU KAMIENNYM” 
wydana w 1820 roku w kieleckiej drukarni 
Jana Nepomucena Wodziczki w niewielkim, 
bo liczącym 100 egzemplarzy, nakładzie, 
sumptem autora. Jest to pierwszy polski 
doktorat poświęcony meteorytom, a drugi 
europejski. Ustalił w nim Makólski skład che-
miczny owego „deszczu kamiennego” i przy-
bliżony ciężar, częstotliwość i topografię wy-
stępowania zjawiska itp. (więcej informacji 
o  autorze, jego wszechstronnych zaintere-
sowaniach, pasjach, pracach w mojej książ-
ce „Rodzina Stefana Żeromskiego w Święto-
krzyskiem”). Przypuszczam, że pani Józefa 
Żeromska, która doceniała znaczenie nauki, 
sama dużo czytała i gromadziła książki, mo-
gła mieć ten mały tomik autorstwa ulubio-
nego wuja wśród drogich rodzinnych pamią-
tek. Dlatego poczyniłam mnóstwo starań, 
by indywidualnie wykonany reprint pracy 
Makólskiego znalazł się w Ciekotach. 
Gdy spoglądam na skromną jeszcze, liczącą 
kilkadziesiąt woluminów, zawartość stylowej 
szafy bibliotecznej we dworze Żeromskich 
marzę, by młodzi pracownicy Centrum Edu-
kacyjnego „Szklany Dom” – Dworek Stefa-
na Żeromskiego myśleli w przyszłości o jej 
ubogacaniu. Wiele dziewiętnastowiecznych 
wydań klasyki wypływa na antykwaryczny 
rynek. Warto, by pozyskał je dwór w Cie-
kotach, gdzie książka jest traktowana (że 
użyję Stefanowych słów), jak: „powietrze, 
zdrojowa woda, oddech zdrowych płuc (…). 
Książka jest miarą człowieka. Patrz jak ją kto 
czyta i poznasz kto zacz…”

Kazimiera ZapałowaSzafka biblioteczna

Okładka pracy Franciszka Makólskiego „RO-
SPRAWA o AEROLITACH czyli DESZCZU KA-
MIENNYM”
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 Wszystkich artystów oraz przybyłą publiczność ciepło powitał ksiądz proboszcz 
Dariusz Sieradzy, który mówił, że gorąco pragnie, aby kolejny koncert odbył się kilka 
metrów dalej w budowanym kościele, który pięknieje z dnia na dzień. Po przywitaniu 
licznie przybyłych gości wśród których byli m.in. Jacek Kowalczyk, dyrektor Depar-
tamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim 
oraz wicewójt Monika Dolezińska – Włodarczyk, rozbrzmiały pierwsze melodie 
wyczekiwanego koncertu. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki wykonały: Dą-
browianki, Zespół Furmani z Bodzentyna, Zespół Śpiewaczy z Woli Szczygiełkowej, 
Grupa Artystyczna „Golica” z Mąchocic Kapitulnych oraz gospodynie koncertu Do-
maszowianki.
Zachwycił wszystkich
 - Wszystkie zespoły zaprezentowały 
po kilka utworów w bardzo ciekawych 
aranżacjach. Cały trwający blisko dwie 
godziny koncert stał na bardzo wysokim 
poziomie – chwalił artystów jeden z orga-
nizatorów koncertu, Edward Papież. Jed-
nak największe brawa i owację na stojąco 
otrzymał występujący na samym końcu 
Grześ Stachera, który brawurowo wy-
konał utwór którym oczarował zgroma-
dzoną publiczność. Na koniec wszyscy 
zebrani wspólnie zaśpiewali kolędę „Na-
rodził się Bóg dziecina…”, którą podobno 
było słychać w całych Kielcach i okolicz-
nych gminach. Organizatorzy zapowiada-
ją już kolejny koncert, który mają nadzieje 
zgodnie z marzeniem ks. proboszcza od-
będzie się już w nowym kościele. Tego im 
właśnie gorąco życzymy.

Mateusz Fąfara

Noworoczny koncert
kolęd i pastorałek w Domaszowicach

Wszyscy uczestnicy koncertu pozowali do pamiątkowego zdjęcia, które pewnie przejdzie do historii Domaszowic.

Ks. Dariusz Sieradzy z młodym bohaterem kon-
certu Grzesiem Stacherą.

Kaplica była wypełniona wiernymi.

Ołtarz domaszowickiej kaplicy  parafii bł. Wincentego Kadłubka zamienił 
się w scenę na której wystąpiło sześć zespołów. Noworoczny koncert kolęd 
i pastorałek był bardzo udany.
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 Już od przekroczenia progu parkietu hali sportowej moż-
na było zauważyć zmiany, jaki czekały na uczestników wyda-
rzenia. Po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali nie tylko 
na zmianę ustawienia stołów, ale również na postawienie du-
żej sceny. Dzięki temu wszystko, co działo się na niej było do-
skonale widoczne z każdego miejsca. Było to możliwe dzięki 
wsparciu z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Za sto-
łami zasiedli przedstawiciele gminnych zespołów, zaproszeni 
goście,  przedstawiciele stowarzyszeń, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, dyrektorzy szkół, lekarze, radni i sołtysi. Wszyst-
kich przywitali gospodarze: wójt Tomasz Lato oraz Krystyna 
Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Masłowie.  W krótkiej formie podsumowali najważniejsze 
działania kulturalne, jakie w minionych 12 miesiącach miały 
miejsce na terenie gminy. A działo się wiele!

Turystyczne i kulturalne serce
 Dzięki wspólnym działaniom z kustosz honorową Kazi-
mierą Zapałową kompletnie wyposażony został dwór Stefa-
na Żeromskiego, który 
przez cały rok odwie-
dziło 15 tysięcy tury-
stów. Żeromszczyzna 
jako turystyczne serce 
gminy cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem 
również podczas wielu 
wydarzeń m.in. święce-
nia pokarmów w Wiel-
ką Sobotę, Biesiady Ma-
słowskiej oraz Imienin 
Stefana. Podczas Imienin 
swoją premierę miała 
płyta będąca podsumo-
waniem projektu łączą-
cego muzykę ludową 
z jazzową. Nad „Impre-
sjami świętokrzyskimi“ 
wspólnie pracowali mu-

Noworoczny Tort Kultury 2017:
Ważne podsumowania i barwna zabawa

Tegoroczny Tort Kultury przebiegał pod hasłem „Gmina Masłów kulturalnie poruszona“. O tym, że tak jest można było 
się przekonać podczas sobotniego wydarzenia, w czasie którego nie tylko podsumowano kulturalne działania  i wy-
różniono osoby i instytucje zaangażowane w jej tworzenie. W hali sportowej w Mąchocicach - Scholasterii spotkało 
się blisko 400 osób.

zyk Łukasz Mazur i jego trio oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty. 
Tradycyjnie już zorganizowano 
kajakowy spływ Lubrzanką. Nie 
zabrakło również nowych inicja-
tyw. Turyści z całej Polski wzię-
li udział w Maratonie Pieszym 
Przedwiośnie. Na  Żeromszczyź-
nie zainaugurowano niedzielne 
majówki. Nad brzegiem stawu 
przed kapliczką gminne zespoły 
śpiewały m.in. pieśni maryjne. 
W ciekockim amfiteatrze odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Pio-
senki Turystycznej.

Z okazji jubileuszów
 Miniony rok to również ju-
bileusze i istotne wydarzenia. 50 
lat działalności obchodziły Kop-

cowianki oraz KGW Brzezinki. 95-lecie istnienia Chór 
Masłowianie uczcił nagraniem dwupłytowego albumu. 
Z okazji 25. rocznicy pobytu papieża św. Jana Pawła II 
w Masłowie odsłonięto jego pomnik dłuta Michała Pro-
nobisa. Było to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu społeczności gminy Masłów oraz sponsorów, którzy 
każdą złotówką wspierali tę inicjatywę specjalnie powo-
łanego komitetu.

Kulturalne poruszenie
 Bardzo ważnym wydarzeniem integrujących 
mieszkańców okazał się projekt „Kulturalnie poruszeni“ 
dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury i Mi-
nisterstwo Kultury. Dzięki niemu zrealizowano sześć naj-
lepszych gminnych inicjatyw w Domaszowicach, Woli 
Kopcowej, Dąbrowie, Wiśniówce, Brzezinkach, Mącho-
cicach Kapitulnych. Powstały ciekawe wystawy nawiązu-

Publiczność rozśpiewała Grupa Artystyczna Golica z przebojem 
„Przez twe oczy zielone“.

Połączone siły zespołów ludowych z naszej gminy: Kopcowianki,

Dąbrowianki, Barczanki.

Goścmi imprezy byli Ukraińcy z miasta Nowojaworowsk z zespołem Horlica. 
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jące do historii miejscowości, były warsztaty i koncert z Piotrem 
„Kubą“ Kubowiczem z Piwnicy pod Baranami, spektakl „Romeo 
i Julia“, film dokumentalny o jubilatach obchodzących Złote Gody 
czy pikniki rodzinne. Przedstawiciele wszystkich grup inicjatyw-
nych, podczas Tortu Kultury, otrzymali pamiątkowe podziękowa-
nia oraz zostali zaproszeni do pokrojenia tortu z napisem „Gmina 
Masłów kulturalnie poruszona“.

Mecenasi Kultury
 Nie były to jedyne wyróżnienia, jakie wręczali wójt Tomasz 
Lato, Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy oraz dy-
rektor Krystyna Nowakowska.  Przyznano również tytuły Mecenas 
Kultury. W kategorii samorząd otrzymał go Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego. Dyplom w imieniu marszałka 
Adama Jarubasa odebrał Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Świętokrzyskiego. W kategorii osoba pry-
watna wyróżniono  Kazimierę Zapałową, honorową kustosz dworu 
Stefana Żeromskiego oraz jej męża Andrzeja Zapałę. W kategorii 
firma nagrodzono Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. na czele z pre-
zesem Henrykiem Milcarzem.  Podziękowania za zaangażowanie 
w organizację Tortu Kultury trafiły do Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Kielcach, Marka Banasika z firmy Polfol oraz Bogdana Obary.

Wiele życzeń
 Wśród gości Tortu Kultury byli m.in. senator Krzysztof Słoń, 
Czesław Gruszewski, wiceprezydent Kielc, Jacek Kowalczyk, dy-
rektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, 
Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich,  
Marek Gos, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, Alojzy Sobura, wicedyrektor Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach, radni powiatowi: Mirosław 
Gębski, Marian Zarzycki, Zbigniew Zagdański, Włodzimierz Ko-
rona, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Stani-
sław Stachura, były wójt Masłowa. Wójt Tomasz Lato dziękował 
wszystkim za owocną współpracę zarówno z samorządowcami 
jak i osobami wspierającymi rozwój gminy. Wśród gości znalazła 
się również delegacja z ukraińskiego miasta Nowojaworowsk na  
czele z burmistrzem Vasylem Muravelem. Ukraińscy przyjaciele 
przyjechali do gminy Masłów ze specjalnym prezentem, jakim był 
występ zespołu Horlica.  Po części oficjalnej na scenie pojawiły 
się zespoły z naszej gminy.  Świetna zabawa w ludowych rytmach 
szybko przeniosła się zza stołów zastawionymi m.in. ciastami upie-
czonymi przez gospodynie, pod scenę, gdzie jeszcze długo trwały 
radosne i kolorowe tańce.

Wojciech Purtak

Lubrzanka z Mąchocic Kapitulnych bardzo podobała się publiczności.

Tytuł Mecenasa Kultury wójt Tomasz Lato wręczył Kazimierze i An-
dzejowi Zapałom, dzięki którym dwór Stefana Żeromskiego został 
w pełni wyposażony. Zabawa była znakomita!

W tym roku nowością było nie tylko zmiana ustawienia stołów, ale 
również postawienie profesjonalnej sceny.

Tort pokroiły panie reprezeprezentujace grupy inicjatywne projektów 
w ramach akcji „Kulturalnie poruszeni“.



Kurier Masłowski16

Za nami Festiwal Podróżniczy “W Azji”. Do Szklanego Domu w Ciekotach przyjechało wiele osób zainteresowanych 
tajemnicami Tybetu, Indonezji i Indii. 

Fascyjnujące podróżnicze opowieści

 Goścmi specjalnymi wydarzenia byli 
Tomasz Tułak oraz Ewa Kucińska. 
 - Azja to mój drugi dom od wielu lat. 
Kontakt z kulturami Azji daje mi poczucie 
bycia w zupełnie innym, wyjątkowym świe-
cie. Azja to przede wszystkim przyjacielscy, 
otwarci ludzie. Dzięki nim każda podróż 
jest niezapomniana i wyjątkowa. Przez 
długie lata miałem przyjemność pozna-
wać Azję na własną rękę i z przyjaciółmi. 
Teraz organizujemy wyprawy w ramach 
klubu podróży Om Tramping. Podróżuje-
my w małych,,,rodzinnych’’ grupach - opo-
wiada Tomasz Tułak, który w Ciekotach nie 
tylko opowiadał o swoich podróżach, ale 
również zaprezentował wykonane w czasie 
ich trwania fotografie, a na nich m.in.: Hi-
malaje, Indie, Indochiny, Syberia.  Wystawę 
będzie można oglądać  do końca marca. 
Ewa Kucińska  opowiedziała o wyprawie na 
Indonezję i wyspę Celebes (Sulawesi), gdzie 
przenikają się kultury oraz zwyczaje. 

WP Tomasz Tułak opowiadał o Azji i prezentował swoje zdjęcia. 

Dokarmiali ptaki

 Dzieci wraz z wy-
chowawcami udały się 
na spacer wokół szkoły, 
aby rozwiesić dla swo-
ich “małych przyjaciół” 
słoninę, a także uzupeł-
nić karmniki  ziarnami 
zbóż. Wcześniej jednak 
dzieci na spotkaniu edu-
kacyjnym uczestniczyły 
w pogadance na temat 
„Jesteśmy przyjaciółmi 
ptaków”. Dzieci uczyły 
się rozróżniać gatunki 
ptaków oraz przypo-
mniały sobie i utrwaliły 
niezbędne zasady do-
karmiania ptaków.

RED

Dzieci przyniosły
pokarm dla ptaków.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej w ramach Koła Ekologicznego pod opieką pani Jolanty Kozub 
postanowili zadbać o swoich skrzydlatych przyjaciół.
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 Wiele radości przyniosły publiczno-
ści  jasełka, jakie pokazano w Ciekotach. 
Widownia wypełniła się niemal do ostat-
niego miejsca nie tylko rodzicami małych 
artystów, ale również babciami i dziadka-
mi, którzy w miniony weekend obchodzili 
swoje święto. Nie były to jednak tradycyjne 
jasełka, ale powiązane ze sobą scenki zwią-
zane z Bożym Narodzeniem, w których 
dzieci mogły wykazać się znajomością języ-
ka angielskiego. Mimo to większość przed-
stawienia została przygotowana w języku 
polskim. Na finał młodzi artyści zaprosili 
do wspólnego kolędowania. Publiczność 
nagrodziła ich wielkimi brawami, a bardzo 
udanego przedstawienia gratulowała im 
Monika Dolezińska-Włodarczyk, wicewójt 
gminy Masłów. Po jasełkach wszyscy zosta-
li zaproszeni na słodki poczęstunek.

Dwa razy w tygodniu

 - To już nasz kolejny występ, do któ-
rego dzieci podchodzą z wielkim zaanga-
żowaniem. Zadbaliśmy o kostiumy i rekwi-
zyty. Jasełka sprawdziły się już w ubiegłym 
roku, więc zachęceni sukcesem postanowi-
liśmy je wystawić również teraz - opowiada 

Kolejne przedstawienie z językiem angielskim
Ponad 30 dzieci uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, 
wystąpiło na scenie Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach. Specjalne polsko-angielskie jasełka dedyko-
wane były babciom i dziadkom.

Dzieciaki nie tylko uczą się języka angielskiego, ale też lubią ze soba przebywać, co można było doskonale zauważyć podczas występu.

Nie zabrakło również angielskich piosenek bożonardzeniowych.

Justyna Smuga, nauczycielka języka angielskiego. - Zajęcia z języka angielskiego odby-
wają się regularnie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie w każdą środę 
i czwartek po południu. Obecnie mamy siedem grup podzielonych ze względu na wiek 
i poziom umiejętności - informuje Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Masłowie.

WP
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 Stan ludności gminy Masłów wyniósł na koniec grudnia 2016 r. 
dokładnie 10655, w tym mieszkańcy stali 10519 osób, a 136 czaso-
wi. Co ciekawie w tym gronie więcej jest mężczyzn (5373) niż kobiet  
(5282). W 2016 roku zmarło 89 osób z czego 47 mężczyzn i 42 ko-
biety. Urodziło się 91 dzieci: 45 chłopców i  46 dziewczynek. Podob-
nie jak w ostatnich latach liczba urodzin wzrosła. Związek małżeński 
zawarło 115 mieszkańców gminy: 57 kobiet i 58 mężczyzn. 

Z kalendarza
 Sprawdziliśmy również, jakie imiona najchętniej nadawali swo-
im dzieciom mieszkańcy gminy Masłów. Wśród dziewczynek najpo-
pularniejsze były Aniela, Alicja, Iga, Maja, Nadia. Rodzice decydowa-
li się również nadać swoim córeczkom imiona takie jak: Aleksandra, 
Hanna, Lena, Natalia, Nela, Oliwia, Zuzanna.  Jeśli chodzi o chłop-
ców to zdecydowanie najpopularniejsze było imię Antoni. W tym gro-
nie znalazły się również imiona: Filip, Aleksander, Alan, Franciszek, 
Wojciech, Adam, Dominik, Igor, Jakub, Nikodem, Paweł, Piotr, Stani-
sław.

WP

Rośnie liczba
mieszkańców naszej gminy

Zaglądamy do danych dotyczących ewidencji ludno-
ści w gminie Masłów. Sprawdźcie m.in. jakie imiona 
dla dzieci wybierano w minionym roku najchętniej. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Masłowie zaprasza wszystkie szkoły do 
udziału w IV GMINNYM KONKURSIE 
RECYTATORSKIM . Konkurs organizo-
wany jest w związku z odbywającym się 
w dniach 13-18. marca 2017 r. XXV Ty-
godniem Kultury Języka w województwie 
świętokrzyskim. Hasło Tygodnia: Kto czy-
ta, błądzi mądrze i z refleksją. Finał kon-
kursu odbędzie się w Centrum Edukacyj-
nym Szklany Dom w Ciekotach 17 marca 
o godz. 9:00.
Regulamin do pobrania na stronie
gokis@maslow.pl
oraz szklanydom@maslow.pl 

Tuwimoczytanie to kolejna akcja pro-
mująca czytelnictwo wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. Wójt Gminy 
Masłów Pan Tomasz Lato będzie czytał 
przedszkolakom wiersze Juliana Tuwi-
ma. Zapraszamy przedszkola do ustalania 
terminów od 27 lutego do 8 marca. Pod-
sumowanie Tuwimoczytania będzie mia-
ło miejsce podczas Finału IV Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego w Ciekotach.

Wiosenny Piknik Profilaktyczny 
– 21 marca zapraszamy klasy V-VI ze 
Szkół Podstawowych oraz Gimnazja 
z Gminy Masłów. Już tradycyjnie profi-
laktycznie witamy wiosnę w CE Szklany 
Dom w Ciekotach.

GOKiS w Masłowie
zaprasza 

Polecamy
kulturalne wydarzenia, 

które czekają nas
już w najbliższym czasie

Ogromne zainteresowanie 
„Przedwiośniem”

 Przed nami kolejna odsłona imprezy turystycznej, która już 
na samym starcie cieszy się ogromnym powodzeniem. Po jej ubie-
głorocznej edycji nie tylko naturalna okazała się kontynuacja, ale 
przede wszystkim rozwój. Zapisy na kwietniowe wydarzenie trwa-
ły zaledwie 5,5 minuty. Tyle zajęło wypełnienie wszystkich 190 
dostępnych miejsc!  - Nasz maraton to długodystansowa impreza 

dla piechurów i biegaczy na 76 km po naj-
piękniejszych szlakach turystycznych i za-
kątkach Gór Świętokrzyskich. Trasa impre-
zy ma charakter pętli i zarówno meta jak 
i start ulokowane są w Centrum Edukacyj-
nym „Szklany Dom” w Ciekotach - opo-
wiada Paweł Milewicz, instruktor do spraw 
turystyki w Szklanym Domu, koordynator 
wydarzenia.  Piechurzy przejdą szlakami, 
które zdobywał Stefan Żeromskie. - Do 
zdobycia jest góra domowa Żeromskiego 

czyli Radostowa, królowa Łysogór – Łysica, do zobaczenia Puszcza 
Jodłowa a widoki zaspokoi Krajeński Grzbiet – najpiękniejsza pa-
norama w Górach Świętokrzyskich. Pokonanie przez uczestników 
trasy maratonu jest nie lada wyzwaniem, ale każdego kto zmierzy 
się z całym dystansem czekają ręcznie wykonane szklane medale - 
dodaje Paweł Milewicz.  Jak zapewnie to idealna okazja by w prze-
ciągu 18 godzin wchłonąć magię Gór Świętokrzyskich i poznać 
największe atrakcje tego regionu. Zapraszamy na oficjalną stronę  
maratonu www.maratonprzedwiosnie.pl

WP

5,5 minuty trwała rejestracja uczestników na drugą 
edycję Maratonu Pieszego „Przedwiośnie”. W dniach 
1 - 2 kwietnia w imprezie weźmie udział 190 osób! 
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W tym roku ferie w gminnych świetlicach i „Szklanym Domu” przebiegły 
niezwykle intensywnie.

Ferie nie były nudne!

Tradycyjnie już „Szklany Dom” w Cie-

kotach stał się miejscem startu i zakoń-

czenia dla uczestników Rajdu Tropami 

Dzikich Zwierząt. W tym roku Rajd 

odbył się po raz piąty i jak zwykle 

zgromadził szeroką rzeszę „tropicieli” 

z najbliższego sąsiedztwa oraz dziecia-

ków z Kielc, dla których spacer piękny-

mi szlakami naszej gminy jest nie lada 

atrakcją. Rajd, jak co roku,  poprowa-

dzili pracownicy Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego, zaś bardzo sympa-

tyczną relację z niego nagrała Tv Kielce.
W świetlicach gminnych odbywało się w tym czasie wiele zajęć dostosowanych do grupy wiekowej ich by-walców. W Świetlicy w Dąbrowie dzieci  brały udział w zabawach integracyjnych a także zajęciach plastycz-nych i manualnych , gdzie miały okazję wykazać się swoimi uzdolnieniami tworząc piękne maski karnawa-łowe. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia z origami.   Nie zapominając o potrzebie promocji książki wśród najmłodszych, zorganizowany został „Dzień baśni”. Po zapoznaniu z utworami H.Ch. An-dersena dzieci rysowały ilustracje do wybranych baśni. Najwięcej radości przyniosły jednak zajęcia kulinarne, w czasie których dzieci zrobiły przepyszne kajmaki.

W świetlicy w Wiśniówce i Domaszowicach odbyły się warsztaty filmowe, których uczestnicy podjęli am-bitne wezwanie  zrealizowania zdjęć do filmu w ciągu kilku warsztatowych spotkań.  Poprowadził je Domi-nik Rakoczy, reżyser, dokumentalista, twórca cykli dokumentalnych i programów telewizyjnych, miesz-kaniec Masłowa. Dwie grupy i dwa różne  pomysły na film. W Domaszowicach powstała króciutka etiu-dę fabularną, w której dzieci z Domaszowic (i jedna mama)  wystąpiły jako aktorzy. Na planie filmowym nie mogło zabraknąć i  oczywiście operatora , w tej roli najstarszy uczestnik warsztatów Mikołaj Rzędowski, reżysera i kierownika produkcji – instruktorki „Szkla-nego Domu’ i kilkuosobowej grupy mam, które bar-dzo aktywnie brały udział we wszystkich działaniach związanych kulisami powstawania filmowego dzieła. 

W Wiśniówce powstał  film dokumentalny opowiadający o historii, ale też współczesności osiedla. W jego 

realizację zaangażowała się młodzież – bywalcy osiedlowej świetlicy prowadzonej przez GoKiS. Sami 

wybrali temat filmu, aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu scenariusza,wcielili się w rolę operatorów, 

reżyserów i narratorów opowiadających o miejscu z którego pochodzą. Tutaj czas ferii minął bardzo in-

tensywnie.  „Szmaragdowe miejsce” to tytuł czekającego właśnie na montaż filmu, ale jest to również tytuł 

piosenki, którą jeden z uczestników warsztatów Jakub Surma- napisał i nagrał w masłowskim studiu B-ton  

w ramach filmowej przygody. W nagraniu Kuba ujawnił swój niewątpliwy talent. Utworu można posłuchać 

na facebook’owym profilu „Szklanego Domu” do czego serdecznie zachęcamy. Oba filmy aktualnie cze-

kają na montaż, po czym na pewno zostaną uroczyście zaprezentowane w Wiśniówce, Domaszowicach 

oraz udostępnione w internecie.

W świetlicach w Ciekotach, Barczy i Dolinie Marczako-wej dzieci projektowały i wykonywały wielkoformatowe puzzle i proste zabawki: kolorowe bączki ,gniotki,ru-chome papierowe pajacyki. Były też poranki z bajkami i zajęcia kulinarne.

Nową feryjną inicjatywą „Szklanego Domu”  był bal 

karnawałowy dla dzieci. Propozycja skierowana do 

najmłodszych, gdzie prócz wspaniałej zabawy w rytm 

dziecięcych piosenek w wykonaniu sympatycznej cza-

rownicy spod Łysicy, chcieliśmy też  zachęcić  dzieci  

do działalności artystycznej. Z tego powodu podczas 

balu zaprezentował się działający przy centrum dzie-

cięcy zespół tańca nowoczesnego Tup tup Dance.

W „Szklanym Domu” zaczęliśmy od dramy. 

Cykl trzech spotkań dla młodzieży w  wieku 

13 -15 lat w niezwykle dynamiczny i ciekawy 

sposób poprowadziła Izabela Kaleta, certyfi-

kowany trener dramy z Centrum Drama Way 

w Warszawie, na co dzień polonistka w Ze-

spole Szkół w Woli Jachowej. Na zajęciach - 

choć były to warsztaty otwarte - pojawili się, 

przede wszystkim, aktualni i byli członkowie 

Teatru Kapitalnego, obyci ze sceną i aktorskimi 

wyzwaniami, przez co grupa bardzo sprawnie 

i lekko przechodziła kolejne stopnie dramowe-

go wtajemniczenia…
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Tak świetowały babcie i dziadkowie
Dzień Babci i Dziadka to w przedszkolach i szkołach gminy Masłów wielkie wydarzenie. Sprawdziliśmy, jak święto-
wano w naszych placówkach.

Brzezinki
 W Szkole Podstawowej w Brzezinkach Dzień Babci i Dziadka to naj-
ważniejsze święto w ciągu całego roku, które przyciąga do sali gimnastycz-
nej całe pokolenia. Nie inaczej było w tym roku. Przedszkolaki oraz ucznio-
wie klas II i III przygotowali piękny program artystyczny dedykowany seniorom. 

Nie zabrakło wzru-
szeń i oczywiście 
prezentów dla babć 
i dziadków.  Specjal-
ne życzenia składali 
im też ks. proboszcz 
Zbigniew Kądziela 
oraz wójt Tomasz 
Lato. Słodki poczę-
stunek przygotowali rodzice z Rady Rodziców.  Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści uroczystości jeszcze długo trwały rozmowy przy stołach zastawionymi 
słodkościami.

Masłów
 Świętowanie w masłowskim przedszkolu to już tradycja. Babcie i dziadkowie, którzy przyjęli zaproszenie od swoich wnuków 
mogli przekonać się, jak wiele nauczyły się ich pociechy podczas przedszkolnych zajęć. Dzieciaki przygotowały bożonarodzeniowe 

jasełka z dbałością o każdy szczegół przedstawienia na strojach za-
czynając, na scenografii kończąc. Wiele radości przyniosły zarówno 
piękne laurki podarowane seniorom, jak i wspólny poczęstunek.

Mąchocice - Scholasteria
 Uczniowie najmłodszych oddziałów Szkoły Podsta-
wowej w Mąchocicach-Scholasterii przygotowali niespo-
dziankę dla swoich babć i dziadków. Specjalnie dla nich 

zaprezentowali okolicznościowe wierszyki oraz radosne tańce, które 
z wielką radością oraz podziwem zostały przyjęte przez gości wyda-
rzenia. Nie zabrakło oczywiście prezentów: kolorowych laurek i zło-
tych rybek spełniających życzenia.  Życzliwe słowa w kierunku babć 
i dziadków skierował również wójt Tomasz Lato.Na finał dzieciaki za-
prosiły gości do swoich sal, gdzie przygotowano dla nich słodkości oraz 
gorącą herbatę.
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Wola Kopcowa
 W Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej babcie 
i dziadkowie obejrzeli jasełka “Maleńka miłość” przygo-
towane zarówno przez uczniów jak i ich rodziców oraz 
oczywiście nauczycieli. Przedstawienie zostało przyjęte 
ogromnymi brawami, a pomysł zaangażowania do udzia-
łu w występie osób dorosłych sprawdził się po raz ko-
lejny. O muzyczną oprawę zadbał zespół Kopcowianki, 
który zaprezentował również koncert kolęd i pastorałek.

Z najlepszymi życzeniami 
pospieszyli m.in. wójt Tomasz Lato, radni Teodora Jagiełło i Andrzej 
Pedrycz oraz sołtys Edward Mazur. Za zakończenie wszyscy zostali za-
proszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

WP

Mąchocice Kapitulne
 Na sali gimnastycznej szczelnie wypełnionej przez gości 
oraz oczywiście babcie i dziadków wystapiły zarówno przed-
szkolaki jak i klasy I - III.  Dzieciaki prezentowały się znako-
micie wywołując zarówno uśmiech na twarzy seniorów jak 
i łzy wzruszenia. Niespodzianką okazał się występ rodziców, 
którzy zaprezentowali “Rzepkę” i “Kaczkę Dziwaczkę” oraz 
widowiskowy pokaz karate. Na zakończenie wszyscy zostali 
zaproszeni na wspólny poczęstunek.

Domaszowice
 Wzruszająca uroczystość odbyła się w Samorządowym Żłobku “Raj Maluszka” w Domaszowicach. Goście wydarzenia mogli 
obejrzeć specjalnie przygotowany filmik, w którym dzieciaki wypowiadały się o swoich babciach i dziadkach. Było wiele uśmie-
chu, ale również i wzruszeń, bo nie zabrakło zaskakujących odpowiedzi. Później wszyscy zostali zaproszeni na wspólny, słodki 
poczęstunek. Wśród uczestników spotkania była wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. 



Kurier Masłowski22

 Do popularnych form uzależnień m.in. od 
alkoholu czy nikotyny coraz częściej dołącza 
teraz hazard.  - Dostrzegając powagę sprawy 
Komisariat Policji I w Kielcach pragnie zwrócić 
uwagę mieszkańców Gminy Masłów na negatyw-
ne, często dramatyczne konsekwencje płynące 
z tego typu uzależnienia. Dotykają one nie tylko 
osób uzależnionych, ale mają poważny wpływ na 
funkcjonowanie całej rodziny - informuje st. sierż. 
Joanna Woźniak - Krześ z Wydziału Prewencji 
I Komisariatu Policji w Kielcach. - To zagrożenie 
może dosięgnąć  każdą grupę społeczną, za-
mieszkałą zarówno w dużych aglomeracjach, jak 
i mieszańców małych miejscowości. Niepokojący 
jest fakt że uzależnienia dotyczą także grup mło-
dych ludzi, również w wieku szkolnym. Problemu 
związanego z uzależnieniem od hazardu nie moż-
na lekceważyć, ponieważ niesie ono bardzo po-
ważne konsekwencje, oraz nierzadko podatność 
na inne zagrożenia takie jak zażywanie substan-
cji psychoaktywnych  np.  dopalaczy - zaznacza 
st. sierż. Woźniak - Krześ.

Do końca roku szkolnego
 Co istotne na terenie Gminy Masłów na 
zlecenie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Narko-
manii prowadzone będą  pozalekcyjne zajęcia 
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania pro-
blemom uzależnień skierowane do wszystkich 
dzieci i młodzieży. Rozpoczęły się już w pierwszy 
dzień po feriach zimowych 13 lutego i potrwają 
do 23 czerwca tego roku. Programy profilaktyczne 
prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych 
nauczycieli zatrudnionych w danej placówce 
oświatowej stanowią uzupełnienie programu wy-
chowawczego szkoły.

Bez nałogów
 Obejmują one m.in. ukazanie sposobów 
zdrowego, aktywnego spędzania wolnego cza-
su bez nałogów, propagowanie wiedzy na temat 
szkodliwości uzależnień czy podnoszenie świa-
domości dzieci i młodzieży na temat negatywnych 
konsekwencji wynikających z używania środków 
psychoaktywnych, w szczególności narkotyków 
i dopalaczy. W Masłowie odbywać będą się m.in. 
zajęcia zapobiegania narkomanii z elementami 
papieroplastyki i rękodzieła, szachowe czy spor-
towe, w Mąchocicach - Kapitulnych m.in. sporto-
wo-ruchowe, warsztaty teatralne, w Brzezinkach 
m.in. teatralne, rekreacyjno-sportowe, w Woli 
Kopcowej m.in. taneczne i świetlicowe, w Mą-
chocicach-Scholasterii m.in. sportowe i teatralne. 
W każdej ze szkół realizowany będzie również 
ciekawy program z zajęciami “Spójrz inaczej”. 
Szczegóły dotyczące godzin realizacji zajęć moż-
na uzyskać u dyrektorów szkół.

WP

Hazard coraz bardziej niebezpieczny

Startują ciekawe zajęcia profilaktyczne
W ostatnich latach więcej pułapek czeka na dzieci i młodzież. Jak informują policjanci coraz częściej można uzależnić się od ha-
zardu. Od nowego semestru na zlecenie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
we wszystkich szkołach prowadzone będą  pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania problemom uzależnień 
skierowane do wszystkich dzieci i młodzieży.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
PROWADZONE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY MASŁÓW:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie:
- zajęcia „Spójrz Inaczej”
- zapobieganie narkomanii z elementami papieroplastyki i rękodzieła
- zajęcia sportowe - piłka ręczna
- zajęcia szachowe

Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
- zajęcia „Spójrz Inaczej”
- zajęcia sportowo - rekreacyjne
- zajęcia świetlicowe
- warsztaty teatralne
- veto wobec przemocy, alkoholu i narkomanii

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Schola-
sterii
- zajęcia „Spójrz Inaczej”
- zajęcia sportowe (piłka nożna, badminton, piłka siatkowa, gry rekre-
acyjno – sportowe)

Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
- zajęcia „Spójrz Inaczej”
- zajęcia rekreacyjno – sportowe
- przeciwdziałanie narkomanii 
- zajęcia teatralne

Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
- zajęcia „Spójrz Inaczej”
- zajęcia taneczne
- zajęcia świetlicowe

Informacje na temat terminów oraz godzin realizacji zajęć można uzy-
skać u dyrektorów szkół.

Ostatnie zajęcia profilaktyczne organizowane były przy okazji podsumowa-
nia konkursu pn. “Kolorowy świat wolny od uzależnień”, który rozstrzygnięto 
w grudniu.
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 Od lat siłownia w Brzezinkach jest miejscem, w którym spo-
tykają się mieszkańcy gminy Masłów dbający o kondycję fizyczną. 
Obecnie korzysta z niej 70 osób, głównie z Brzezinek, Barczy, Cie-
kot, Mąchcocic Kapitulnych i Masłowa. Wśród nich są zarówno 
osoby dorosłe jak i dzieci i młodzież. Korzystanie z siłowni jest bez-
płatne, a nad bezpieczeństwem osób przebywających w niej czuwa 
dwóch instuktorów. Podczas zajeć z dziećmi i młodzieżą opieku-
nem jest Wojciech Haba, a z dorosłymi Marcin Wiktor.  Wszyst-
kich obowiązuje regulamin korzystania z urządzeń. W przypadku 
zajęć z dziećmi i młodzieżą opiekun dba o to, by wykonywane 
ćwiczenia były odpowiednio dobrane do ich możliwości.

Zachęcamy do aktywności fizycznej

Siłownia w Brzezinkach z nowymi sprzętami
Siłownia działająca w budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach kilka tygodni temu wzbogaciła się o nowy sprzęt.

Do korzystania z siłowni zapraszają Zbiigniew Dlugosz, dyrektor SP w Brzezinkach oraz Wojciech 
Haba, opiekun podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Siłownia to jedno z najbardziej popularnych 
miejsc w naszej gminie.

Kinga Pietrzak z Woli Kopcowej może pochwalić się 
swoim sukcesem wokalnym.

Brawa dla Kingi

 Podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek „Gloria”, który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Kielcach reprezentantka naszej gminy znalazła się w gronie 
laureatów. Kinga Pietrzak uczennica trzeciej klasy Szkoły Pod-
stawowej w Woli Kopcowej wyśpiewała sobie trzecie miejsce 
w konkursie w którym wystąpili wokaliści z całego kraju. Naszą 
młodą wokalistkę do konkursu przygotowywała pani Renata 
Szwaczka. Serdecznie gratulujemy Kindze i życzymy jej kolej-
nych artystyczno-wokalnych sukcesów.

Mateusz Fąfara

Kinga wróciła z konkursu z piękną statuetką.

Będą zakupy

 - Pod koniec minionego roku zakupili-
śmy dwa nowe przyrządy czyli bieżnię oraz 
wioślarza, a kolejne zakupy planowane są 
już na ten rok dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców, którzy z funduszu sołeckiego, 
przeznaczyli pieniądze na nowy rower oraz 
orbitrek - informuje Zbigniew Długosz, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. 
Siłownia czynna jest w poniedziałki, wtorki, 
czwartki w godzinach od 15 do 18.

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

 Niedzielnym spotkaniom w halach sportowych w Masłowie 
i Mąchocicach - Scholasterii towarzyszyło wiele piłkarskich emo-
cji. Do końca rozgrywek toczył się pojedynek o miejsca na po-
dium Masłowskiej Ligi Futsalu. Spokojna mogła być tylko druży-
na z Masłowa, Gas Monkey Team, która mistrzostwo wywalczyła 
już w styczniowych pojedynkach. Ostatnia kolejka wyjaśniła już 
wszystko. Drugie miejsce zajęła drużyna MMW Szalunki Kielce, 
natomiast trzecie miejsce wywalczyła drużyna Hydras FC Doma. 
Najlepszym strzelcem okazał się Piotr Frańczak z Gas Monkey 
Team, który zdobył 29 goli. Tytuł najlepszego zawodnika otrzy-
mał Mateusz Łukasiewicz z MMW Szalunki Kielce, natomiast naj-
lepszym bramkarzem okazał się Tomasz Januchta również z Gas 
Monkey Team. Drużyny, które zajęły miejsca na podium oraz wy-
różnieni zawodnicy otrzymali z rąk wójta Tomasza Lato,  Krystyny 
Nowakowskiej dyrektor GOKiS, Ilony Niebudek, dyrektor Zespo-
łu Szkół w Masłowie oraz zaproszonych gości Henryka Milcarza, 
prezesa Wodociągów Kieleckich i  Jacka Kowalczyka, dyrektora 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz 
Bogdana Gawrona, członka Zarządu Masłowskiego Stowarzysze-
nia Sportowego  puchary, statuetki oraz nagrody. Wójt podzięko-
wał i pogratulował wszystkim drużynom, które brały udział w roz-
grywkach, zarówno tym z Masłowa jak i naszym gościom z gmin 
ościennych i już dziś zaprosił do wzięcia udziału w kolejnej edycji 
Masłowskiej Ligi Futsalu.
 Dodatkowo na profilu facebookowym Masłowskiej Ligi Fut-
salu w grudniu ubiegłego roku został ogłoszony konkurs na najlep-
szego Typera MLF. Najlepiej i najtrafniej typującym wyniki naszych 
rozgrywek okazał się Marcin Chaba z Radlina. Z tego tytułu to w 
jego ręce trafił dyplom wraz z  nagrodą- bonem wymiennym na 
sprzęt sportowy. Za prowadzenie profilu serdecznie dziękujemy 
Łukaszowi Kmieciowi i Dominice Biskupskiej. 

Mistrzostwo dla Gas Monkey Team
Dobiegła końca II edycja Masłowskiej Ligi Futsalu. W rozgrywkach, które rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku 
wzięło udział 14 drużyn: z Masłowa, Górna, Bielin i Kielc. Najlepsza okazała się  drużyna Gas Monkey Team z Ma-
słowa.

 Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli w przeprowadzeniu rozgrywek ligowych m.in. 
sędziom, opiece medycznej. Specjalne podziękowanie kierujemy 
do  sponsorów: firmy Soccer City, Wodociągów Kieleckich oraz 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dostar-
czenie nam wszystkim radości, pozytywnych emocji i zadowole-
nia.

RED

Nagrodzeni zawodnicy wraz z organizatorami ligi i zaproszonymi gośćmi.

Mistrz tegorocznej edycji MLF, drużyna Gas Monkey Team.

Skład mistrzowskiej drużyny
- Gas Monkey Team:

1. Ernest Supierz
2. Marcin Supierz
3. Piotr Frańczak
– najlepszy strzelec
4. Tomasz Januchta
– najlepszy bramkarz
5. Bartłomiej Janicki
6. Wojciech Redlica
7. Łukasz Piotrowski
8. Jacek Zieliński
9. Bartłomiej Kołomański
10. Karol Kołomański
11. Cezary Zarzycki


