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 Radni obradowali w siedzibie Żłobka 
Samorządowego “Raj Maluszka” w Doma-
szowicach. Zdecydowali o realizacji budo-
wy dwóch chodników przy finansowym 
wsparciu z pieniędzy Powiatu Kieleckie-
go. Chodniki powstaną w Woli Kopcowej 
za 400 tys. zł i na trasie Masłów Pierwszy 
- Podklonówka za 150 tys. zł.  Kwoty te sta-
nowią 50 % wkładu do realizacji zadania 
wspólnie z powiatem. Budowa chodnika 
w Woli Kopcowej realizowana będzie w la-
tach 2016/2017. Jest to duża inwestycja, 
która będzie realizowana etapami. Wśród 
przegłosowanych uchwał znalazła się jesz-
cze jedna dotycząca dróg. W planach jest 
projekt chodnika w Masłowie Drugim i Mą-
chocicach Scholasterii.

Finansowe wsparcie

 Nie zabrakło również uchwał wspie-
rających inne samorządy. Rada Gminy po-
stanowiła wesprzeć kwotą 5 tys. zł gminę 
Górno z przeznaczeniem pieniędzy na 
urządzenie i zagospodrowanie kąpieliska 
w Cedzynie, z którego korzystają również 
mieszkańcy naszej gminy. Masłowscy radni 
zdecydowali również o przekazaniu 10 tys. 
zł z budżetu gminy dla Powiatu Kieleckie-
go na realizację projektu dla osób niepeł-
nosprawnych. Będzie on realizowany pod 
hasłem “Powiat Kielce przyjazny dla miesz-
kańców w ograniczaniu skutków niepełno-
sprawności”. Co istotne będą mogli z niego 
skorzystać mieszkańcy powiatu, czyli rów-
nież gminy Masłów, którzy posiadają orze-
czenie o  stopniu niepełnosprawności.

Radni spotkali się w „Raju Maluszka” w Domaszowicach

Rada Gminy
z kolejnymi uchwałami

Podczas lutowej sesji radni podjęli kilka ważnych uchwał. Sprawdźcie, co 
o czym zdecydowali.

Rozpatrzenie skargi

 Radni rozmawiali również na temat 
uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi na 
wójta gminy Masłów. Skarga została uzna-
na częściowo za zasadną. Oznacza to, że 
pobranie opłaty w wysokości 4,50 zł za 
udostępnienie informacji publicznej w po-
staci dziewięciu stron jednostronnej ksero-
kopii protokołu Komisji Rewizyjnej odbyło 
się z naruszeniem prawa. Wójt wycofał się 
z tej opłaty i zwrócił 4,50 zł. W dniu 4 lute-
go br. po złożeniu skutecznego oświadcze-
nia  przez skarżącego przekazano powyż-
szą kwotę na rzecz stowarzyszenia Masłów 
Info. 

Dla uczniów

 Istotne okazały się również uchwa-
ły dotyczące oświaty. Radni zdecydowali 
o zasadach przyjmowania do szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów uczniów spoza 
obwodu szkolnego. Szczegółowo określo-
no m.in. liczbę punktów za każde kryterium 
i potwierdzające je niezbędne dokumenty. 

Zniesienie nazw miejscowości

 Ciekawostką z obrad może być 
uchwała o wystąpienie z wnioskiem do Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
za pośrednictwem wojewody świętokrzy-
skiego w sprawie zniesienie urzędowych 
nazw miejscowości: Cersle, Fundusz-
-Pierzchnica, Piszczelnia, które nie funkcjo-
nują w codziennym obiegu.

Wojciech Purtak

Istotne uchwały:

  budowa chodników w Woli Kopcowej i na trasie ul. Podklonówka 
w Masłowie Pierwszym w stronę Masłowa Drugiego

  projekt budowy chodnika w Mąchociach - Scholasterii i Masłowie 
Drugim

  wsparcie gminy Górno na  urządzenie i zagospodrowanie kąpieli-
ska w Cedzynie

  przekazanie 10 tys. zł z budżetu gminy dla Powiatu Kieleckiego 
na realizację projektu dla osób niepełnosprawnych









Szanowni Mieszkańy
Gminy Masłów, 

Przed nami okres Świąt Wielkanoc-
nych, czas który jednoczy ludzi, 
a przyroda budząca się do życia daje 
nadzieję i radość. Wielkanoc zatrzy-
muje nas w pędzącym codziennym 
życiu i pozwala pomyśleć o sobie 
i rodzinie. Aby być razem, w Wiel-
ką Sobotę, zapraszam wszystkich 
mieszkańców gminy i gości przed 
Dworek Stefana Żeromskiego do 
Ciekot. Tam o godz 11.30 rozpocz-
niemy spotkanie, w trakcie którego 
ks. biskup Marian Florczyk poświę-
ci pokarmy. Wspólnie wysłuchamy 
koncertu “Impresji wielkopostnych” 
Łukasza Mazura z zespołem. Za-
chęcam mieszkańców do przyjścia 
w strojach ludowych. Podkreślimy 
tym szczególne znaczenie naszej 
Małej Ojczyzny.
W Kurierze Masłowskim rozpoczy-
namy cykl artykułów poświęcony 
osobowościom Gminy Masłów. 
Jako pierwszą przedstawiamy znaną 
ze społecznej działalności Dorotę 
Michtę, założycielkę Zespołu Pie-
śni i Tańca Ciekoty, która opowiada 
czytelnikom m.in. o tym, jak spędza 
Wielkanoc.

Z wyrazami szacunku, 
Tomasz Lato

wójt gminy Masłów
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Mieszkańcom, gościom i osobom
związanym z Gminą Masłów 

życzymy
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. 

Niech ten czas napełni Państwa miłością,
wiarą i nadzieją, a pierwsze promienie słońca
dadzą siłę do realizacji planów i zamierzeń. 

Tomasz Lato, wójt gminy Masłów
Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy Masłów

radni Rady Gminy Masłów, sołtysi

Wesołego Alleluja!
„Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno”, kobiety, kierując się 
miłością zdolną pokonać lęk, jako pierwsze dokonują największego 
odkrycia w dziejach religijnej historii ludzkości: grób, w którym zło-
żono ciało Jezusa jest pusty! One odkryją to pierwsze - przed mężczy-
znami pochowanymi ze strachu, przytłoczonymi skutkami upadku 
i śmiertelnej klęski Jezusa  - Syna Bożego. Miłość sprawi, że pierwsze 
staną wobec radosnej nowiny.

Pusty grób i spotkania ze Zmartwychwstałym są istotą wielkanocnego 
orędzia, jakie nosicielki wonnej mirry zaniosły Apostołom i zalęknio-
nemu pierwotnemu Kościołowi.

Od tamtej chwili każdy grób ludzkiej słabości, grzechu, nędzy, spo-
łecznych podziałów, wojen, nieszczęść i zła może stać się pusty. 
Dzięki sakramentalnemu spotkaniu ze Zmartwychwstałym, każdy 
współczesny grób może zostać wypełniony paschalnym orędziem.

Oby Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego stał się dla każ-
dego z nas wczesnym rankiem, nawet jeśli jest jeszcze ciemno, praw-
dziwym świtem, zapowiedzią nowego dnia – z martwych powsta-
niem, prawdziwym: Alleluja, Jezus żyje!

O przyjęcie tych wielkanocnych życzeń proszą duszpasterze dekanatu 
masłowskiego: proboszczowie - ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard 
Zaborek, ks. kan. Piotr Motyka, ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. Sta-
nisław Zieliński, ks. Dariusz Sieradzy, ks. Leszek Struzik, ks. Marcin 
Kałuża; wikariusze - ks. Władysław Świątek, ks. Adrian Buczkowski; 
rezydenci - ks. kan. Józef Żółtak, ks. kan. Tadeusz Wojtasiński, ks. prał. 
Stefan Borowiec, ks. dr Andrzej Drapała, ks. dr Piotr Muszyński.
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 Ten krótki esej jest owocem moich roz-
ważań teologiczno filozoficznych, naukowo 
i historycznie potwierdzonych przykładów 
niezwykłej mocy wybaczania. 
Przeszłość ma zawsze silny wpływ na nasz 
aktualny etap życia. Odwołujemy się do niej 
świadomie – przez wspomnienia, porównania 
lub żale. Kumulujemy to wszystko w swojej 
duszy. Doznania te zarówno pozytywne, jak 
i negatywne już od dzieciństwa zapadają 
w naszą świadomość, by w późniejszym pro-
cesie jakim jest zapominanie przenieść się do 
układu pamięci podświadomej. W tych mro-
kach ludzkiej podświadomości ukrywają się 
najczęściej wspomnienia niechciane, skom-
plikowane i złe, tworząc obraz człowieka, 
którego ogarnia ból blokujący jego zdolność 
do działań pozytywnych. Jednym słowem – 
negatywizm przeszłości. 
 Każdy z nas, bez wyjątku, nosi pew-
ną ilość krzywd, z którymi bardzo trudno się 
uporać, ale owe uporanie się z zadawnionymi 
ranami jest warunkiem podstawowym w do-
konaniu pozytywnych zmian w naszym życiu 
i życiu najbliższych. Konsekwentne zamknię-
cie tego co było, choć jest to szalenie trudne, 
umożliwia i pomaga w świadomym przeży-
waniu teraźniejszości i planowaniu przyszło-
ści. W przeciwnym razie siła negatywnych 
doznań ulokowanych w naszej podświado-
mości bezwzględnie wygra, a my pozostanie-
my w zamkniętym układzie zła i niemożności. 
Gdy chcemy odzyskać pełną kontrolę nad 
swym życiem to podejmijmy się wygaszania 

Moc wybaczania
Niebawem będziemy przeżywać piękne, radosne Święta Wielkanocne. Kościoły zapełnią się wiernymi. Będą tłumy, 
zarówno w pełen ciszy i refleksji Wielki Piątek, jak i w pełną śpiewu i radości Niedzielę Wielkanocną. Świąteczny czas 
to najlepszy moment na chwilę refleksji. Refleksji o … wybaczaniu. 

zapalnych i negatywnych stanów z naszych 
wspomnień. Stanów nawet najbardziej przy-
krych i najboleśniejszych. Uczynić to może-
my jedynie poprzez wybaczenie – sobie, ro-
dzinie, bliższym i dalszym. Bez pierwiastka 
miłości do drugiego człowieka i szczerego 
wybaczenia negatywna przeszłość zachowuje 
swoją moc i żądzę odwetu. Dowiedziono tego 
naukowo, a przykładów z historii i współcze-
snego świata jest aż nadto, że zło wraca do 
czyniącego zło, działając samounicestwiają-
co. Na potwierdzenie tego słynny austriacki 
psychiatra i neurolog, twórca psychoanalizy 
– Zygmund Freud powiedział, „Że osobowość 
złego człowieka marnieje i obumiera, gdyż 
nie ma w niej pierwiastka miłości”. Im bar-
dziej promieniujemy miłością, tym bardziej 
ona spływa na nas ze wszystkich stron. Nie 
ma zatem sensu rozgrzebywanie zła i marno-
trawienie energii na mszczenie się w myślach 
i czynach na swych krzywdzicielach. Jest to 
szalenie skomplikowane z psychologiczne-
go punktu widzenia, gdyż agresja i odwet są 
wpisane w naszą psychikę. Jednak jest możli-
we działanie pozytywne, pod warunkiem, że 
zrozumiemy sens pojęcia dobra. Bo przecież 
w naszym indywidualnym rozrachunku liczy 
się nie to, ze nas ktoś skrzywdził, ale to co my 
uczyniliśmy innym. Według tego rozrachunku 
największą wartością jest miłość, a szczere 
i głębokie wybaczenie jest przedpolem miło-
ści. Znamiennym tego przykładem jest pole-
cenie Jezusa by wybaczyć swemu bratu nie 
7 lecz 77 razy, gdyż głębokie cierpienia nie 

dadzą się usunąć tylko jednym słowem. Są 
one nabrzmiałe goryczą, dlatego wymagają 
silnej miłości z naszej strony, jak to uczynił 
Święty Jan Paweł II wobec swojego oprawcy 
Ali Agcy odwiedzając go w celi więziennej. 
Gdy w pełni wybaczymy sobie i wszystkim do 
których mamy żal ogarnia nas niewyobrażal-
ne piękno chwili. Opada wtedy złość i gniew, 
uspokaja się dusza, jaśnieje umysł, mija chęć 
udręczania się nad sobą. Człowiek staje się 
spokojniejszy, ufniejszy i tolerancyjny. Jego 
zdolność wybaczania powiększa umiejętność 
rozumienia ludzi, i tych złych i tych dobrych. 
Spróbujmy ich więc zrozumieć i … spróbujmy 
im wybaczyć. 

Marian Zarzycki
Radny Powiatu Kieleckiego

Na radosne
Święta Zmartwychwstania Pańskiego  

życzę mieszkańcom gminy Masłów 
dużo zdrowia radości i dobroci

od ludzi. Aby zaduma nad życiem
i śmiercią w czas Wielkanocy
łączyła nas z wiarą, nadzieją

i miłością oraz radosnym
nastrojem wiosennym. 

Marian Zarzycki
Radny Powiatu Kieleckiego

 Na dzieciaki czekała nie lada niespo-
dzianka związana ze świętami. Specjalne 
warsztaty związane z wykonywaniem wiel-
kanocnych ozdób poprowadziła Anna Ga-
win. Maluszki mogły zmierzyć się z zada-
niami, które okazały się być całkiem łatwe 
z pomocą wychowawczyń. W kilka chwil 
powstawały pięknie pisanki, zajączki czy 
kurczaczki. Nie zabrakło oczywiście kolo-
rowych ozdób, które zapewne znają swoje 
miejsce nie tylko w domowych stoikach, 
ale również w koszyczkach ze święconką. 
Nad całością warszatów czuwała dyrektor 
Małgorzata Wolska - Długosz.

WP

Powstawaly kolorowe pisanki

Świątecznie w Raju Maluszka
Wielkanocną atmosferę można było już poczuć na tydzień przed świętami w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka“ 
w Domaszowicach. 

Dzieci świetnie współpracowały
ze swoimi rodzicami i dzięki temu

powstały niezwykłe ozdoby
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 Droga krzyżowa sprawowana w Ma-
słowie ma już swoją tradycję i stała się jedną 
z form upamiętnienia wizyty św. Jana Pawła II. 
Po mszy świętej sprawownej pod przewod-
nictwem ks. biskupa Mariana Florczyka wier-
ni ruszyli za wielkim krzyżem. Od stacji do 
stacji nieśli go kolejno przedstawiciele: OSP 

25 LAT PO WIZYCIE ŚW. JANA PAWŁA II

Szli z modlitwą za wielkim krzyżem
W piątek poprzedzający Wielki Tydzień droga krzyżowa przeszła ulicami Masłowa. W jej organizację i przygotowanie 
zaangażowanych było wielu mieszkańców gminy. 

Ministranci dzielnie radzili sobie z utrzymaniem ognia w pochodniach. Na czele szli druhowie. 

Ks. biskup Marian Florczyk przewodniczył mszy świętej i modlił się pod 
każdą ze stacji drogi krzyżowej. 

Wiele osób zabrało ze sobą lampiony. 

W nabożeństwie wzięło udział mnóstwo mieszkaców gminy Masłów. 

Wielki krzyż od stacji do stacji niesiony był 
przez wybranych reprezentantów poszcze-
gólnych grup działających na terenie gminy. 

Brzezinki, Chóru Masłowianie, OSP Ciekoty, 
KG z Dąbrowy, OSP Mąchocice Kapitulne, 
KG Lubrzanka, Klubu Seniora, KG z Masłowa 
Drugiego, OSP Wola Kopcowa, KG z Woli 
Kopcowej, harcerzy, KG z Barczy, OSP Ma-
słów, KG z Ciekot oraz ministranci.  Mimo do-
kuczającego zimnego wiatru w nabożeństwie 
uczestniczyło mnóstwo mieszkaców gminy.
Rozważania przy stacjach
 Przy każdej stacji czytano rozważania po-
święcone Męce Pańskiej, nauce św. Jana Pawła 
II z wieloma odniesiami do współczesności. 
Odpowiadali za nie: Beata Och. Edward Papież, 
Aniela Cedro, Maria Zawadzka, Teresa Stachura, 
Mirosława Cieślińska, Maria Wiśniewska,  Janusz 
Obara, Halina Różyc, Tomasz Januchta, Marta 

Pedrycz, Ignacy Samiczak, Janina Brożyna, Kry-
styna Nowakowska.  Bardzo ważnym elemen-
tem nabożeństwa były pieśni, które wspólnie 
z wykonawcami śpiewali również wierni podą-
żający za krzyżem. W części muzycznej usły-
szeliśmy Koła Gospodyń z Doliny Marczakowej,  
Domaszowic,  Dąbrowy, Mąchocic Kapitulnych, 
z Masłowa Drugiego, zWoli Kopcowej, z Bar-
czy, z Ciekot, Klub Seniora, Domaszowianki oraz 
scholę z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Masłowie. Droga krzyżowa prowadziła ulica-
mi Ogrodową i Spacerową pod tablicę upamięt-
niającą pobyt papieża w Masłowie. Przy ostatniej 
stacji, zgodnie z masłowską, tradycją wszyscy 
razem odśpiewali “Barkę”.

Wojciech Purtak
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 Przygotowania do Wielkanocy w ro-
dzinie Doroty Michty zaczynają się już od 
Popielca. Przez kolejne tygodnie zgodnie 
z tradycją Wielkiego Postu pani Dorota 
uczestniczy m.in. w nabożeństwach dro-
gi krzyżowej czy rekolekcjach. - Co roku 
w sobotę poprzedzającą niedzielę palmo-
wą robimy w domu swoją palmę i później 
święcimy ją w kościele. Nie ma mowy o ku-
powanej - mówi pani Dorota.  W Wielkim 
Tygodniu pieczenie i gotowanie rusza już 
w środę, by ze wszystkim zdążyć na czas. 
- Na świątecznym stole znajdą się u nas ma-
zurki, które zawsze bardzo kolorowo ozda-
biamy. Ważne, żeby były one zrobione na 
mące orzechowej i migdałowej. Lubimy też 
serniki i paschę, którą zawsze robię z sera 
- opowiada. Ciekawostką może być to, że 
koszyczek, z którym pani Dorota udaje się 
do święcenia jest wypiekany z ciasta droż-
dżowego, które jest dodatkowo zaplatane! 
Za wypieki odpowiada córka Iwona, któ-
ra z radością obdarowuje nimi chętnych 
członków rodziny. W koszyczku tradycyj-
nie nie może zabraknąć baranka, chleba, 
chrzanu, soli i pieprzu, wędlin oraz babki. 
- Dbamy o to, żeby jajka były kolorowe. 
Barwimy je zarówno w cebuli jak i farbkach 
- opowiada. 

Ceni sobie przywiązanie do tradycji. W jej koszyczku wypiekanym z ciasta drożdżowego nie może zabraknąć wszyst-
kich symbolicznych składników święconki, a na pięknie przybranym świątecznym stole tortów! Sprawdziliśmy, jak 
wygląda Wielkanoc w domu Doroty Michty, założycielki Zespolu Pieśni i Tańca Ciekoty oraz właścicielki Gospodar-
stwa Agroturystyczego “Nad Wodą” w Ciekotach.

PODSTAWĄ JEST BARSZCZ ROBIONY NA BAZIE ŚWIĘCONKI

Wielkanoc z rodziną przy stole pełnym smakołyków

Zgodnie z tradycją
 Gościom  przy świątecznym stole ser-
wowane są również pyszne domowe wę-
dliny, wędzone i marynowe sprawdzonymi 
domowymi sposobami. - Podstawą każdej 
Wielkanocy jest dla mnie barszcz, który 
zawsze robimy ze święconki. Dodajemy 
do niego to, co w Wielką Sobotę zanosimy 
w koszyczku do święcenia. Moja mama 
zawsze powtarzała mi, że nic ze święconki 
nie może być wyrzucone, nawet skorupki 
z jajek. Bierzemy je więc i zakopujemy na 
polu, żeby zapewnić w ten sposób urodzaj 
i ustrzec się przed szkodnikami- opowiada 

pani Dorota. To jednak nie jedyny wielka-
nocny zwyczaj przekazywany z pokolenia 
na pokolenie, który jest kultywowany w ro-
dzinie. - Jeśli w Wielką Sobotę panie umyją 
twarz w wodzie, w której były gotowane 
jajka do święconki znikną im wszystkie 
niedoskonałości. Myłyśmy i nie mamy pie-
gów - mówi z uśmiechem pani Dorota. Po 
rezurekcji na śniadniu pojawią się nie tyl-
ko pyszne dania, ale też ciasta, ktore są też 
wszechobecne na świątecznym stole, który 
musi być również odpowiednio przybrany. 
Zawsze nakryty jest białym, ręcznie hafto-
wanym obrusem. - Przez Wielki Post ogra-

Rodzina prawie w komplecie. Dorota i Ludwik Michtowie, Iwona i Sandra Nowakowskie
oraz Iwona, Nadia, Aleksy Michtowie. 

Dorota Michta przy świątecznym stole z wnuczkami: Nadią Michtą i Sandrą Nowakowską
oraz wnukiem Aleksym Michtą. 

niczamy słodkości, więc w święta możemy 
sobie na nie pozwolić. Zawsze są u nas cia-
sta z kremem i torty - dodaje. 
Bez zajączka
 W Ciekotach obdarowywanie się pre-
zentami z okazji tzw. zajączka nie jest po-
pularne. - W czasie Wielkanocy w naszej 
agroturystyce mamy jednak gości z różnych 
stron Polski, którzy sprawiają sobie takie 
niespodzianki. Rok temu np. dzieci szukały 
po podwórku schowanych przez rodziców 
małych prezencików - mówi pani Dorota. 
Warto wiedzieć, że z racji prowadzenia 
gospodarstwa agroturystycznego święta 
wyprawia również dla swoich gości, pra-
cy jest więc sporo.  Symbolicznie również 
w domu pani Doroty obchodzony jest śmi-
gus-dyngus. Nie ma wielkiego polewania 
czy gonitwy z wiadrami. - Wszystkie potra-
wy i zwyczaje są ważne. Najbardziej cieszę 
się jednak z tego, że do stołu zasiądziemy 
całą rodziną - kończy Dorota Michta. 

Wojciech Purtak

Moja mama zawsze powtarza-
ła mi, że nic ze święconki nie 
może być wyrzucone, nawet 
skorupki z jajek. Bierzemy je 
więc i zakopujemy na polu, 
żeby zapewnić w ten sposób 
urodzaj i ustrzec się przed 
szkodnikami.
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 Złudne były nadzieje, że reforma 
śmieciowa wyeliminuje zwyczaj wywoże-
nia śmieci do lasu czy wyrzucanie śmieci 
przez okno jadącego samochodu na pobo-
cze czy rowu. Dlaczego tak się dzieje? Bo to 
nie kwestia systemu, lecz kultury.  W gminie 
Masłów tylko w tym roku zebrano z pobo-
czy i rowów kilkanaście worków śmieci. 
Wyrzucane jest wszystko, a najczęściej opa-
kowania po spożytych w aucie posiłkach 
z barów szybkiej obsługi pewnych znanych 
firm. Aby ograniczyć to zjawisko apeluje-
my do mieszkańców o zwracanie uwagi na 

Chociaż nie wypada mówić o oczywistych sprawach, to czasami trzeba o nich przypomnieć. Tak jest właśnie z wy-
rzucaniem śmieci do rowu, lasu czy na pobocze drogi.  Niby wiemy, że to niewłaściwe zachowanie, ale wciąż grupa 
interwencyjna natrafia na odpadki leżące w krzakach i przydrożnych rowach.

Apel do mieszkańców 

Nie zaśmiecajmy naszej gminy

osoby działające bezprawnie i ze szkodą 
dla całej gminy.  Samorząd sam nie da rady, 
bez pomocy mieszkańców, zlikwidować 
tego negatywnego zachowania. Apelujemy 
do mieszkańców o zwracanie uwagi na wy-
rzucanie śmieci przez okna samochodu czy 
tworzenie się dzikich wysypisk. Apelujemy 
również o poszanowanie rzeczy służących 
nam wszystkim. Odnotowano ostatnio kilka 
przypadków dewastacji koszy na śmieci.
Zaśmiecanie może być karane mandatem 
w wysokości do 500 zł lub skierowaniem 
wniosku do sądu o ukaranie w przypad-

ku wykrycia sprawcy. Dlatego prosimy 
o zwracanie baczniejszej uwagi na akty 
zaśmiecania lub wandalizmu i zgłaszanie 
zaobserwowanych sytuacji do Urzędu Gmi-
ny lub bezpośrednio na policję. Wszystkim 
natomiast, którzy dbają o porządek i ład 
wokół swoich posesji oraz pielęgnującym 
swoje najbliższe otoczenie bardzo dzięku-
jemy.  Cieszymy się, że są w naszej gminie 
ludzie, którzy dbają i cenią naszą wspólną 
małą ojczyznę oraz chcą aby z każdym 
dniem była ona coraz piękniejsza.

 Mateusz Fąfara

 Kilka lat temu choroba odcięła Zuzię od normalnego życia, 
a lekarska diagnoza brzmiała jak wyrok.  Dysplazja wielonasadowa 
kości sprawiła, że dziewczynka musiała zrezygnować z chodzenia 
do szkoły czy jazdy na rowerze, a świat zaczęła oglądać z okna 
swojego domu. Szczególne bolesne są postępujące przykrucze 
mięśni. Zuzia jest uczennicą IV klasy Szkoły Podstawowej w Ma-
słowie. Nie poddaje się i walczy wraz z rodzicami o lepsze jutro. 
Pomóc można jej wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji 
Słoneczko lub przekazując 1 procent podatku. Podczas rozliczenia 
trzeba wpisać: KRS 0000186434 , a w celu szczegółowym - 467/P 
Zuzanna Pabis. 

WP

1 % podatku
dla Zuzi

Zuzia ma 11 lat i niecałe 120 cm wzrostu. Możemy jej po-
móc przekazując 1 % naszego podatku.

Dziewczynka cierpi na dysplazję 

 „Klasa  ze snu“ to tytuł trwającego nieco ponad dwie minuty 
filmu zrealizowanego przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela 
Daniela Kozłowskiego. Zaskakujące jest to, że uczniowie kręcili go 
zarówno w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach, czyli miejscu w którym uczył się pisarz oraz Szkole Podsta-
wowej w Mąchocicach - Scholasterii, która jak możemy dowie-
dzieć się z filmu była marzeniem Stefana Żeromskiego. Film wziął 
udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Klasa ze 
snów“ zorganizowanym przez portal www.multimediawszkole.pl, 
pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowe.

WP

Sen Żeromskiego

Filmowa przygoda
Na portalu You Tube można obejrzeć film „Klasa ze snu“ nagrany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Mąchocicach - Scholasterii.

Sceny kręcone były w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego 
w Kielcach.
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NIEZBĘDNIK DLA RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RZĄDOWE WSPARCIE

Wszystko, co trzeba wiedzieć o programie 500 +
700 tysięcy złotych miesięcznie będzie trafiać do mieszkanców gminy Masłów w ramach rządowego programu 500 
+. Od 15 marca można już pobierać wnioski o przyznaczenie świadczenia. Zajm się w tym Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  

 Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
wójt wyznaczył  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie do 
realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych „500+”.  Z danych 
Ewidencji Ludności wynika, że na dzień 29 stycznia 2016r. w Gminie 
Masłów zamieszkuje 2.041 dzieci do 18 roku życia. Prognozujemy, że 
o świadczenie wychowawcze będzie się ubiegało około 1000 rodzin, 
a liczba świadczeń wyniesie 1 400. Obecnie zasiłki rodzinne pobiera 
510 rodzin w tym 1 016 świadczeń miesięcznie. Wydatki na program 
„Rodzina 500+” na samą realizację świadczeń wychowawczych wy-
niosą około siedemset tysięcy  złotych miesięcznie, natomiast za 2016r. 
(tj. 9 m-cy) szacuje się na kwotę 6 milionów 300 tys. zł.

Nowi pracownicy
 - Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masło-
wie robimy wszystko aby dobrze przygotować się do realizacji świad-
czenia od 1 kwietnia 2016r. o czym świadczą min.: ogłoszony konkurs 
na dwóch pracowników-referentów ds. świadczeń wychowawczych, 
doposażono stanowiska pracy w meble, biurka, zamówiono: sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie, niezbędne druki. Pracownicy uczest-
niczą w szkoleniach z zakresu realizacji programu „Rodzina 500+” - 

mówi wójt Tomasz Lato. Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia br. 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie na trzech sta-
nowiskach, natomiast druki będzie można dodatkowo pobrać ze strony 
internetowej www.gops-maslow.pl oraz z sekretariatu Urzędu Gminy 
Masłów.  - Sukcesywnie będziemy obserwować liczbę interesantów 
i jeżeli zajdzie potrzeba zostaną uruchomione dodatkowe stanowiska 
przyjmowania wniosków - dodaje wójt. 

Szybciej i wygodniej
 Wnioski i załączniki do wniosków będzie można złożyć drogą 
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzysta-
niem podpisu kwalifikowalnego 

Wnioski można składać tut. urzędzie lub za pośrednictwem 
internetu (E-wniosek o świadczenie wychowawcze składa-
my za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, 
bankowości elektronicznej oraz portalu ePUAP).

Mateusz Fąfara

 Najbardziej interesujący dla przedsiębiorców działających na terenie 
gminy Masłów może być konkurs w ramach działania 2.5. RPO Wsparcie 
inwestycyjne sektora MŚP. O dofinansowanie mogą się w nim starać mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc w ramach konkursu jest udzielana 
w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Ko-
misji Europejskiej. Istotne jest to, że w ramach tego konkursu wsparcie kie-
rowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem 
innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. W ra-
mach tego działania przewiduje się następujące rodzaje projektów: dofi-
nansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wpro-
wadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem 
wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, dokonywanie za-
sadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadcze-
nia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii 
lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. Projekty realizowane przez 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie 
zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzu-
pełniająco zmian marketingowych i lub organizacyjnych. Kwota przezna-

29 marca startuje przyjmowanie wniosków 

Przedsiębiorcy z szansą na spore dofinansowania 
Rusza nabór wniosków dla przedsiębiorców do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.    

 Osobami uprawnionymi do zaszczepienia w 2016 roku są dzieci 
i młodzież urodzone w 2000 roku (szczepienia przeciwko meningoko-
kom grupy  C) oraz w 2013 roku - (szczepienia przeciwko pneumoko-
kom jedną dawką szczepionki). Wszelkie informacje o znaczeniu profi-
laktycznych szczepień i założeniach naszych programów zdrowotnych 

Złóż deklarację do końca marca

Startują programy zdrowotne
Gmina Masłów rozpoczyna przygotowania do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień profilaktycz-
nych, dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C oraz przeciw-
ko bakteriom pneumokokowym.  

znajdują się na stronie internetowej www.szoo.maslow.pl oraz www.
maslow.pl Zawiadomienia dla osób uprawnionych, ustalonych na pod-
stawie ewidencji ludności, wraz z załączonymi drukami deklaracji, zo-
stały wysłane drogą pocztową. Trzeba je dostarczyć nie później niż do 
31 marca do przychodni w Masłowie.                                               MF

czona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 000 000,00 zł. 
Poziom maksymalnej dotacji wynosi 80%. 
Nowe i ulepszone
 Konkursem, który również może zainteresować jest konkurs w ra-
mach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsię-
biorczości. Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych 
efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz 
pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub 
przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi. Dofi-
nansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw służące 
opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów 
produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) - realizowanie badań 
przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmują-
ce dofinansowanie wydatków do momentu stworz enia prototypu i jego 
pierwszej produkcji. Nabór wniosków rusza w środę 29 marca. Więcej 
informacji można uzyskać pod adresem: http://www.2014-2020.rpo-swie-
tokrzyskie.pl                                                                                                WP
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 Konkurs odbywał się bazylice mniejszej pw. Trójcy Świę-
tej w sanktuarium relikwii.  Jury w składzie: dr Maria Zawartko 
i dr Iwona Polak z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
z Wrocławia oraz Michał Stachurski - instruktor z Wojewódzkie-
go Domu Kultury z Kielc mieli bardzo trudne zadanie. Najlepszyh 
wykonawców wybrali z 46 podmiotów wykonawczych, co daje 
wielką liczbę aż 530 osób. W kategorii zespołów wokalnych bez-
konkurencyjna okazał się zespół wokalny Golica z Mąchocic Ka-
pitulnych. Grupa działa w składzie: Andrzej Gołąbek, Teresa Gołą-
bek, Gabriel Maj, Małgorzata Maj, Joanna Iwańska, Marek Stępień, 
Eliza Mikołajczyk, Jan Sobecki. Przypomnijmy, że to już kolejna 
nagroda w odstępie kilku tygodni. Podczas XXIII Świętokrzyskiego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie Golica otrzymała 
wyróżnienie. Pierwsze miejsce dla Golicy to nie jedyny akcent 
związany z gminą Masłów. Akordonista Grzegorz Michta otrzymał 
wyróżnienie za akompaniament zespołu Echo Łysicy.  Nagrody 
wręczono podczas koncertu galowego. 

WP

Gratulujemy artystom

Nasi nagrodzeni na Świętym Krzyżu
Grupa Artystyczna Golica zajęła pierwsze miejsce w kategorii zespołów wokalnych podczas III Regionalnego Przeglą-
du Pieśni Pasyjnej i Pokutnej. 

To już druga nagroda dla Golicy w tym roku. 

 Po raz kolejny w świetlicy wiejskiej w Dolinie 
Marczakowej zorganizowano Dzień Kobiet. Na 
zaproszenie Janusza Obary, sołtysa i radnego Doli-
ny Marczakowej oraz współorganizatorów Leszka 
Walczyka i Roberta Pyka w świetlicy zebrało się 
blisko 70 pań.  Uroczyste popołudnie rozpoczęła 
młodzież z świetlicy pod kierownictwem Anny Ka-
ryś, która zaprezentowała krótki program artystycz-
ny. Nie zabrakło oczywiście ludowego elementu. 
Dla wszystkich zgromadzonych zaśpiewały panie 
z dwóch zespołów: Dolinianki Seniorki oraz Do-

Z uśmiechem, programem artystycznym i kwiatami świętowano Dzień Kobiet w Dolinie Marczakowej.  

Miłe spotkanie w Dolinie Marczakowej

Kobiety poczuły się docenione

linianki. Co ciekawe towarzyszyły im naj-
młodsze dziewczynki, które pewnie już 
wkrótce dołączą do składu zespołu. Miłym 
momentem było oczywiście składanie ży-
czeń. Sylwester Wojtyna, przewodniczący 
Rady Gminy oraz wójt Tomasz Lato składali 
je w towarzystwie panów obecnych na uro-
czystości. Dla każdej z pań mieli w prezen-
cie zółtego tulipana oraz słodkości. Później 
już przy filiżance herbaty, kawy i pysznych 
ciastach panie spędziły miłe popołudnie 
i wieczór, które były kolejną okazją do inte-
gracji mieszkańców sołectwa. 

MF

Dolininaki zaśpiewały ze swoimi następczy-
niami. 

To było święto dla mieszkanek Doliny Marczkowej.
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 Tak jak w innych jednostkach OSP 
na terenie gminy również w Mąchociach  
Kapitulnych podsumowano pięcioletnią 
kadencję podczas zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego, które odbyło się 
w Centrum Szkolenia MDP. Ważne było 
również wyznaczenie sobie planów na 
najbliższą kadencję. Najważniejszy cel to 
zakup pontonu, dzięki któremu jednostka 
będzie mogła przygotowywać się do szko-
leń i ćwiczeń z zakresu ratownictwa wod-
nego. Strażacy ochotnicy chcą również 
wyremontować salę szkoleniową i garaże. 
W czasie zebrania ustępujący zarząd otrzy-
mał absolutorium. Wybrano również nowe 
władze. Na czele jednostki stanął Tomasz 
Kmieć. Miłym akcentem było wręczenie 
Brązowych Medali Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa. Odznaczenia otrzymali: Katarzy-
na Bugajska, Magdalena Kaleta, Tomasz 
Osełka. Gośćmi spotkania byli:  mł. bryg. 
mgr Sławomir Karwat, zastępca Komen-
danta Miejskiej Straży Pożarnej, Piotr Ze-
gadło, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Masłowie, Sylwester Dudzik, komendant 
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Tomasz Żak, komendant Gminny Ochrony 
Przeciwpożarowej, wójt Tomasz Lato. 

Mateusz Fąfara

Zarząd OSP Mąchocice Kapitulne:
Tomasz Kmieć - prezes, Zbigniew Bujak - wiceprezes,
Sylwester Dudzik - naczelik, Wojciech Kundera - zastępca
naczelnika, Katarzyna Bugajska  - skarbnik,
Łukasz Kupis - sekretarz, Mirosław Kupis - członek zarządu, 
Przemysław Dudzik - gospodarz, Mateusz Łakomiec - kronikarz

W OSP Mąchocice Kapitulne

Wybory i plany
Tomasz Kmieć został wybrany na prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych.  

Podczas spotkania wręczono odznaczenia Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz dyplomy 
dla druhów, dzięki którym jednostka wygrała defibrylator. 

 Studium to ważny dokument, na pod-
stawie, którego można rozpocząć sporzą-
dzanie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla poszczególnych 
sołectw. Od tego zależy m.in. jakiego typu 
zabudowania będą mozliwe na danym te-
renie, a co za tym idzie jaki rodzaj inwesty-
cji tam może być realizowany.
Nowa ustawa
 Już w styczniu tego roku gmina Ma-
słów posiadała kompletną dokumentację 
gotową  do wyłożenia do publicznego 
wglądu. Do tego jednak nie doszło, bo 
zmiana przepisów po raz kolejny opóźni-
ła wdrożenie dokumentów planistycznych. 
W dniu 18 listopada 2015 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewi-
talizacji, która wprowadziła istotne zmiany 
do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w szczególności w zakresie wymogów 
jakie powinno zawierać Studium gmin. - 
W związku z tym, że ustawa o rewitalizacji 

Trwa dostosowanie do obowiązujących przepisów

Przed kolejnym etapem prac nad Studium
Prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów zbliżają się do koń-
ca. Zanim jednak nastąpi ich finał konieczne jest dostosowanie do nowo wprowadzonych przepisów. 

Na temat Studium będą mogli wypowiedzieć się 
mieszkańcy gminy Masłów

nie zawiera przepisów przejściowych dla 
wszczętych i niezakończonych procedur 
planistycznych z zakresu sporządzania stu-
dium oraz planów miejscowych należy sto-
sować przepisy ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w nowym 
brzmieniu, nadanym ustawą o rewitalizacji. 
O zaistniałych zmianach gminy zostały 
również powiadomione przez wojewodę 
świętokrzyskiego pismem w styczniu tego 

roku - informuje  Dariusz Korczyński, kie-
rownik Referatu Budownictwa i Gospodar-
ki Przestrzennej Urzędu Gminy Masłów.
Nowe przepisy
 W praktyce oznacza to, że projekt 
Studium, którego uchwalenie przewidywa-
no na I kwartał tego roku trzeba dostoso-
wać do przepisów obowiązujących teraz, 
a wynikających z obowiązujących zmian. 
Konieczne jest również powtórzenie proce-
dury planistycznej w zakresie opiniowania 
i uzgadniania.Projekt Studium uwzględnia-
jący wprowadzone zmiany został wysłany 
pod koniec lutego do ponownego opinio-
wania i uzgadniania. Oznacza to, że po 
zakończeniu tej procedury dokumenty zo-
staną przedstawione mieszkańcom, którzy 
będą mogli zgłaszać do niego uwagi i pro-
testy. Dokumenty zostaną opublikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie www.maslow.pl.

WP
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 Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego pod-
sumowano ostatnie pięć lat działalnośći OSP Wola Kopco-
wa. Druhowie przedstawili niezbędne sprawozdania, a za-
rząd otrzymał absolutorium. Najważniejszym momentem 
był wybór nowego zarządu, który będzie podejmować de-
cyzje przez najbliższe pięć lat. Z funkcji prezesa po latach 

pracy na tym stanowisku odszedł 
Kazimierz Stachura. Nowym 

prezesem został wybrany 
Grzegorz Mazur, któ-

ry wraz z sześcioma 
druhami tworzyć 

będzie Zarząd 
OSP Wola Kop-
cowa. Druhowie 
z Woli Kopcowej 
wybrali również delegatów na Zjazd Gminny. Zostali nimi: Jacek Rzędowski, Michał Bu-
gajski, Wojciech Niechaj oraz Wojciech Bednarski. Przedstawicielami do Zarządu Gmin-
nego zostali: prezes Grzegorz Mazur oraz wiceprezes naczelnik- Paweł Kopacz. Podczas 

zebrania obecni byli: wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło, prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Masłowie,  Sylwester Dudzik - komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Tomasz Żak - komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Henryk Milcarz, prezes Wo-
dociągów Kieleckich oraz radni z Woli Kopcowej. W tym roku druhów z naszej gminy czeka 

Zjazd Gminny OSP. W czasie jego trwania podsumowana zostanie działalność wszystkich Jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Wybrani zostaną rownież nowi członkowie 

Zarządu Gminnego ZOSP RP w Masłowie.
WP

Na pięć lat 

Zmiany w OSP w Woli Kopcowej

Zarząd
OSP Wola Kopcowa:

Grzegorz Mazur -  prezes,
Paweł Kopacz 

- wiceprezes naczelnik,
Wojciech Niechaj - wiceprezes,

Michał Bugajski - zastępca naczelnika, 
Janusz Cedro - skarbnik,

Jacek Rzędowski - sekretarz,
Wojciech Bednarski - członek

Druhowie OSP Wola Kopcowa z zaproszonymi gośćmi. 

Grzegorz Mazur został prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kopcowej. Druhowie za lata pracy na tym sta-
nowisku podziękowali Kazimierzowi Stachurze.  

Rozmawiali m.in. o nowym samochodzie

Wybory i sprawozdania w OSP Masłów
Piotr Zegadło został wybrany prezesem OSP Masłów podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Masłowie. 

 Tak jak podczas podobnych spotkań w innych jednostkach, 
druhowie z Masłowa podsumowali okres minonych pięciu lat 
i przedstawili specjalne sprawozdania. Od swoich kolegów zarząd 
otrzymał absolutorium. Najważniejszym punktem były wybory 
nowego zarządu, na którego czele stanął Piotr Zegadło. Zebranie 
było również okazją do rozmowy na temat średniego samochodu 
bojowego dla OSP Masłów, którego zakup może być sfinanso-
waney w większości z unijnych środków Regionalnego Progamu 
Operacyjnego. Wśród gości zebrania byli m.in. Sylwester Dudzik, 

Nowy zarząd OSP Masłów:

Piotr Zegadło, prezes,

Grzegorz Bandrowski, wiceprezes, naczelnik,

Paweł Brzoza, zastępca naczelnika,

Paweł Moskal, skarbnik,

Małgorzata Kozubek, sekretarz,

Wojciech Ksel, członek,

Krzysztof Cedro - gospodarz 

komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,  Tomasz Żak, 
komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Ireneusz Żak, 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, wójt 
Tomasz Lato wraz z masłowskimi radnymi. St. bryg. Robert Sabat, 
komendant Miejski PSP w swoim przemowieniu mówił o wyso-
kich statystykach wyjazdów druhów 
z OSP Masłów. (107 wyjazdów 
jednostki do działań). Szcze-
gólną uwagę zwracał 
na uczulanie miesz-
kańców na kwestię 
wypalania traw na 
wiosnę, ponieważ 
gmina Masłów 
jest na pierwszym 
niechlubnym miej-
scu w powiecie 
kieleckim pod 
względem inter-
wencji gaszenia traw 
i nieużytków rolnych 
według danych z 2015 
roku.

Wojciech Purtak

Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie.
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 Strzalem w dziesiątkę okazał się muzyczny prezent dla wszyst-
kich pań z naszej gminy. Tym razem był to koncert grupy Alegrija. 
Okazało się, że nie zabrakło wielbicieli klasycznego grania. Wszyst-
kie miejsca na widowni zostały zajęte, a nawet konieczne okazało się 
ustawienie dostawek.  Zespół składający się z muzyków Filharmonii 
Świętokrzyskiej zachwycił publiczność swoimi wykonaniami m.in. 
popularnych tang oraz utworów znanych z filmów m.in. „Frantic“ 

Radosne świętowanie w Szklanym Domu

Dzień Kobiet z tangiem i tulipanami
Panie były zachwycone koncertem kwartetu Alegrija, ale również męskim chórem, który spontanicznie odśpiewał im 
„100 lat“. W Szklanym Domu w Ciekotach odbyły się gminne obchody Dnia Kobiet. 

czy „Zapach kobiety“. Muzykom na scenie towarzyszył gościnnie 
na akordeonie Grzegorz Michta, doskonale znany w gminie Masłów 
muzyk grający m.in. w Kapeli Ciekoty.  Jego pojawienie się na scenie 
wywołało falę braw.  Po zakończeniu koncertu artyści zostali nagro-
dzeni owacjami na stojąco.  To jednak nie był jedyny artystyczny 
akcent. Dowcipne wierszyki o kobietach, ale i mężczyznach zapre-
zentowało małżeństwo Jadwiga i Stanisława Wasikowie.

W Ciekotach pojawiły się panie z reaktywowanego właśnie zespołu Brzezinanki.

Na scenie z zespołem Alegrija wystąpił gościnnie Grzegorz Michta. Na widowni przeważały panie, którym dopisywały świetne humory.
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Męski chór odśpiewał „100 lat“ wszystkim paniom.

 Wystawa zdjęć Janusza Buczkowskiego przyciągnęła do 
Szklanego Domu nie tylko pasjonatów fotografii, ale również wiel-
bicieli tradcyjnego świętokrzyskiego krajobrazu, w który wpisują 
się malownicze pasiaki pól. Wszystkie fotografie są czarno-białe, 
co jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość utrwalanych terenów 
i wydobywa z nich artystyczne ujęcie, które  zwykle umyka ob-
serującym pola. Co ciekawe zdjęcia wykonywane były w latach 
60-tych i 70-tych w różnych porach, co doskonale oddaje ich 
róźnorodność. Janusz Buczkowski to znany i szanowany kielecki 
fotografik, współzałożyciel Kieleckiej Szkoły Krajobrazu uważany 
przez wielu na wzór i świetnego nauczyciela, jest autorem książ-
ki: “Przygody z fotografią. Wspomnienie nestora kieleckich foto-
grafików (trochę na poważnie, trochę na wesoło)”. Fotografik nie 
mógł jednak wziąć udziału w wernisażu w Ciekotach. Na otwar-
ciu wystawy wszyscy mogli obejrzeć film ”W obiektywie kielec-
kiej Szkoły Krajobrazu” w reż. Michała Sierleckiego, specjalnie 
użyczony  z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Narodowego 
w Kielcach. 

Wojciech Purtak

Uciekające piękno naszej ziemi

Świętokrzyskie pejzaże w Szklanym Domu
Zdjęcia Janusza Buczkowskiego przedstawiajace świętokrzyskie pola można oglądać w galerii Szklanego Domu jesz-
cze do końca marca. Później zawisną w korytarzu Urzędu Gminy Masłów. 

Wystawę otwierają Monika Dolezińska - Włodarczyk, wicewójt, Krystyna 
Nowakowska, dyrektor GOKiS, Grzegorz Piwko, przewodnik świętokrzyski. 

Tulipan dla każdej pani

 Nie oznaczało to jednak końca niespodzianek tego popołu-
dnia. Z wielkimi koszami żółtych tulipanów przyszli wójt Tomasz 
Lato oraz Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy Ma-
słów, którzy zaprosili na scenę wszystkich panów obecnych na 
sali. W takim składzie spotanicznie i chóralnie odśpiewali głośne 
„100 lat“, po czym zgodnie ruszyli na widownię Szklanego Domu, 

by każda z pań otrzymała tulipana.  Co ciekawe po raz pierwszy 
wśród publiczności zasiadły panie z zespołu Brzezinianki z Brze-
zinek, które postanowiły reaktywować zespół po przerwie. Wyróż-
niały ich kolorowe, ludowe chusty. Po częsci oficjalnej  panie, ale 
również panowie zostali zaproszeni do sali wystawowej. Tam cze-
kał już słodki poczęstunek. Wszyscy jeszcze długo rozmawiali przy 
pysznych ciastach oraz kawie i herbacie.

Wojciech Purtak
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 Kurier Masłowski: Miody z pana pasieki tak zasmakowały 
wNiemczech, że do Mąchocic Kapitulnych wrócił pan z ważną 
nagrodą.
 Ryszard Szymczuch: Międzynarodowe Targi Rolne w Plauen 
to jedne z największych odbywających się na tym terenie, na które 
przyjeżdżają wystawy i odwiedzający z różnych krajów. Byliśmy 
już tam kolejny raz dzięki zaproszeniu ze Starostwa Powiatowe-
go w Kielcach. Wystawialiśmy się na ich stoisku obok jeszcze in-
nych produktów z naszego województwa m.in. soków z Bielin czy 
serów z Chmielnika oraz stoiska mięsnego firmy WiR Łopuszno. 
W minionych latach nasze miody również brały udział w konkur-
sie, ale nie udało nam się zająć żadnego miejsca na podium, choć 
było bardzo blisko. Teraz jurom oceniającym i smakującym różne 
produkty regionalne szczególnie zasmakował nasz miód spadzio-
wy i to on zdobył najwięcej punktów.  To duża radość, że spośród 
wszystkich postawili właśnie na miody. 
 Gdzie można upatrywać tegorocznego sukcesu?
 Sukces trzeba zawdzięczać pszczołom (śmiech). Pierwsze 
miejsce to dla nas spore wyróżnienie, tym bardziej, że w minionym 
roku znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych certyfikatem “Święto-
krzyska Kuźnia Smaków”. Nasze gospodarstwo pasieczne zostało 
uznane za miejsce wytwarzania i sprzedaży produktów tradycyj-
nych i lokalnych charakterystycznych dla województwa świętokrzy-
skiego. Wcześniej zostaliśmy wpisani do sieci “Dziedzictwo Kuli-
narne Świętokrzyskie”, która ma promować produkty regionalne. 
 Jakie znaczenie mają dla pana te wyróżnienia?
 Bardziej niż dyplomy cieszy mnie to, że nasze miody doce-
niane są przez klientów. Wracają do nas, by kupić taki miód, jaki 
już mieli i który im smakował. Wtedy rzeczywiście radość i satys-
fakcja jest największa. 
 Po które miody wracają najczęściej?
 To zależy od klienta, który wyczuwa poszczególne walory 
smakowe. Miody różnią się innymi składami, witaminami oraz mi-
kroelementami. Każdy przecież szuka w miodach czegoś dla sie-
bie. Świętokrzyskie słynie z lasów, a nasi klienci szukają przede 
wszystkim ciemnego miodu czyli leśnego spadziowego. 
 W folderacch promujących pana pasiekę powraca temat 
właśnie świętokrzyskich lasów. Jakie to ma znaczenia dla smaku 
miodów?
 Nasze pasieki znajdują się w rejonie Puszczy Świętokrzyskiej. 
Trzeba pamiętać, że jesteśmy jedną z trzech puszczy w Europie. 

70 PROCENT PASIEKI TO ULE SŁOMIANE NAZWIĄZUJĄCE DO HODOWLI TRADYCYJNEJ

Sukces trzeba zawdzięczać pszczołom

Miody z Gospodarstwa Pasiecznego „Ryś” Ryszarda Szymczucha z Mąchocic Kapitulnych zachwyciły zagranicznych 
jurorów. Podczas XXI Targów Rolnych w niemieckim Plauen zostały uznane za najlepszy produkt tradycyjny i nagro-
dzone złotym medalem. Z Ryszardem Szymczuchem rozmawiamy o miodzie, smakach i podejściu do nagród.

Mamy tu wyjątkowy mikroklimat. Glony osadzające się na jodłach 
dają oliwikowo-zielony kolor spadzi. Nie bez znaczenia jest to też, 
że 70 procent pasieki to ule słomiane. Dziś już bardzo rzadko spoty-
kane, ale najwiązujące do hodowli tradycyjnej, a nie prowadzonej 
w ulach styropianowych, które są pochodne od ropy. To wszystko 
przechodzi do miodu i ma wpływ na jego smak. Nasze ule są m.in. 
w Ameliówce, Ciekotach w gminie Masłów czy w Orzechówce już 
w gminie Bodzentyn.
 Powoli idzie wiosna. Pszczoły już się obudziły po zimie?
 Zaczynają się własnie budzić. Trzeba teraz oszczacować za-
pas pokarmu. Sezon rozpoczyna się w maju. Pierwsze pyłki zbie-
rane są z orzecha laskowego, później z bazi, wierzby wąskolistnej, 
olchy, podbiału, kwiatów. Mamy wiele rodzajów miodu zarów-
no ten najpopularniejszy wielokwiatowy jak i np. dla alergików 
z wierzby wąskolistnej rosnącej u nas wzdłuż przełomu Lubrzan-
ki. Zbieramy również m.in. miód lipowy, gryczany, malinowy, 
spadziowo z drzew iglastych czy nawłociowy. Niektóre z nich są 
trudne do pozyskania jak np. miód z mniszka lekarskiego. Zawsze 
wszystko uzależnione jest od pogody. Nie bez znaczenia jest to, 
że pasieka prowadzona jest na ulach wielokorupusowych na tzw. 
niskiej ramie, dzięki czemu można zbierać miód z danej rośliny 
zanim zmiesza się z inną odmianą.
 Który to już miodowy sezon przed panem?
 W zawodzie jestem już od 35 lat. Zaczęło się, kiedy miałem 
9 lat i bardzo podobało mi na pasiece, którą prowadził wujek. Nie-
raz byłem oczywiście pożądlony przez pszczoły, ale nie zraziło 
mnie to (śmiech). Być może już wkrótce pracować bedzie ze mną 
mój syn Bartosz, który obecnie uczy się w Technikim Pszczelarskim 
w Pszczelej Woli koło Lublina.  

Rozmawiał Wojciech Purtak

Violetta i Ryszard Szymczuchowie z dyplomem przy swoim stoisku na  XXI 
Targach Rolnych w niemieckim Plauen.

Pasieka prowadzona jest na ulach wielokorupusowych na tzw. niskiej ra-
mie, dzięki czemu można zbierać miód z danej rośliny zanim zmiesza się 
z inną odmianą.

“Bardziej niż dyplomy cieszy mnie to, że nasze 
miody doceniane są przez klientów. Wracają do 
nas, by kupić taki miód, jaki już mieli i który im 
smakował. Wtedy rzeczywiście radość i satys-
fakcja jest największa”.
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 Działania związane z budową pomnika św. Jana Pawła 
II, który miałby upamiętnić wizytę papieża w Masłowie roz-
poczęły się w 2013 roku. Wtedy to powstał Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika. Jak informował podczas spotkania 
Wiesław Nowakowski, przewodniczący komi-
tetu początkowo planowano umieszczenie 
pomnika na placu przed kościołem p.w. 
Przemienienia Pańskiego w Masłowie. 
Ostatecznie lokalizacja została zmie-
niona m.in. ze względu na właśno-
ści gruntowe. Komitet uruchomił 
publiczną zbiórkę pieniężną na 
rzecz budowy pomnika i wspól-
nie z samorządem gminy Masłów 
zwrócił się z prośbą do święto-
krzyskich samorządów o wspar-
cie finansowe budowy.  Prze-
wodniczący opowiadał również 
o poszukiwaniach artystów, którzy 
chcieliby wykonać rzeźbę. Wybrany 
został projekt młodego, ale cenionego 
już w całej Polsce artysty Michała Pro-
nobisa. Członkowie komitetu kilka dni temu 
gościli w jego pracowni, w której mogli zoba-
czyć jak powstaje ostateczna wersja rzeźby (przypo-
mnijmy, że projektów było kilkanaście), która już w czerwcu 
ma stanąć w Masłowie.  Spotkanie w GOKiS było już kolejną 
szansą na rozmowę na temat pomnika. Dotychczas takie pro-
wadzone były m.in. przez członków Komitetu, Urzędu Gminy 
oraz sołtysów.

Mieszkańcy gminy wypowiadali się o lokalizacji pomnika

Pomnik św. Jana Pawła II
sercem placu w Masłowie

Przedstawiamy, jak wygląda propozycja zagospodarowania placu św Jana Pawła II w Masłowie. W jego centrum 
stanie pomnik papieża. O planach i propozycjach rozmawiano podczas konsultacji społecznych zorganizowanych 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.   

Tak ma wyglądać zagospodarowanie terenu wokół pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie. 

Twarzą do drogi
 Obecne plany zakładają, że pomnik stanie na placu św. Jana 
Pawła II w centrum Masłowa, tuż przy wjeździe na lotnisko. Taka 
lokalizacja wpisze się w planowaną rewitalizację tego terenu. Za 

lokalizacją przemawia m.in. to, że to właśnie na placu 
św. Jana Pawła II rozpoczyna się Szlak Papieski, 

co może przełożyć się na turystyczne zaintere-
sowanie gminą Masłów. Obecnie istniejąca 

tablica upamiętniająca mszę papieską zo-
stanie w tym samym miejscu, zmieni się 
natomiast odrobinę jej położenie, w pro-
stej linii za nią twarzą do drogi powia-
towej zwrócona będzie figura papieża. 
W planach rewitalizacyjnych zakłada-
na jest możliwość przeniesienia sklepu 
działającego obok placu lub zmiana 
jego funkcji, oczywiście po porozumie-

niu z przedsiębiorcami. Jak zaznaczał 
wójt Tomasz Lato samorząd gminy Ma-

słów wspiera działania Społecznego Komi-
tetu Budowy Pomnika od strony organizacyj-

nej od samego początku jego istnienia. Kilka lat 
temu Rada Gminy Masłów zdecydowała o nada-

niu placu imienia Jana Pawła II. Niebawem w związku 
z rewitalizacją centrum Masłowa uruchomione zostaną dzia-

łania konsultacyjne, które bedą miały na celu rozpoznanie potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców do zagospodarowania tego terenu, aby 
spełniał on ich oczekiwania. - Chcemy, aby sercem  centrum Ma-
słowa był właśnie pomnik św. Jana Pawła II - dodaje wójt Lato.

Wojciech Purtak

Obec-

nie istniejąca tablica

upamiętniająca mszę papieską

zostanie w tym samym miejscu, zmieni się 

natomiast odrobinę jej położenie, w prostej 

linii za nią twarzą do drogi powiatowej 

zwrócona będzie figura

papieża. 
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 Gotowe są już niezwykłe medale, które 
trafią do każdego, kto przejdzie trasę o długości 
75 km. Będzie ona wiodła po najpiękniejszych 
zakątkach Gór Świętokrzyskich. Piechurzy zdo-
będą m.in. Radostową, Wymyśloną, Łysicę, 
Święty Krzyż, Bukową Górę, Diabelski Kamień, 
Dąbrówkę czy Ameliówkę. Co ciekawe turyści 
przejdą również przez niedostępne na co dzień 
tereny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

75 piechurów wyruszy z Ciekot

Piękne medale gotowe 
Coraz bliżej do Maratonu Pieszego “Przedwiośnie” - imprezy, która może okazać się turystycznym hitem gminy Masłów. 

Jak informuje Paweł Milewicz, instuktor ds. turystyki ze Szklanego 
Domu, pomysłodawca imprezy, chętnych na udział w Maratonie 
Pieszym “Przedwiowśnie” było tak wielu, że szybko powstała lista 
rezerwowa. Pewne jest to, że na trasę wyjdzie 75 osób, a związa-
ne jest to z pozwoleniami właśnie ze ŚPN. Niewątpliwą atrakcją 
będą wspominane już medale. Powstały one w Pracowni Witraży 
Cahaya w Ciekotach. Przygotował je ręcznie Marcin Krakowiak. 
Każdy medal mimo że podobny do drugiego jest inny. Różni się 
m.in. strukturą szkła. Maraton Turystyczny “Przedwiośnie” rusza 
w sobotę 9 kwietnia z Ciekot. 

WPMarcin Krakowiak podczas pracy nad medalami. 

Udana akcja w naszej gminie

Żywność trafiła do potrzebujących 

 W lutym zakończyło się wydawanie żywości w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, które trwało 
od lipca miniongo roku. - Produkty były wydawane dwa razy w ty-
godniu, w poniedziałki i środy, osobom zakwalifikowanym do takiej 
formy pomocy na podstawie skierowania udzielonego przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie - mówi Aneta Kułak, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. 
Mieszkańcy żywność odbierali z lokalu w centrum gminy oznacze-
go z zewnątrz logo programu, który mieścil się w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół. Co ważne lokal został przystowany do przechowy-
wania żywności. Zapewniono suche, czyste i widne pomieszczenie 
oraz lodówkę na artykuły spożywcze wymagające specjalnego prze-
chowywania, a każda osoba odbierająca żywność mogła zapoznać 
się ze składem asortymentowym otrzymywanych paczek. Znajdo-
wały się w nich m.in. konserwy, soki, makarony, mleko, olej.
Cenna współpraca
 W wydawanie paczek zaagnażowani byli członkowie Sto-
warzyszenie  Rozwoju Wsi Mąchocice-Scholasteria i Ciekot wraz 
z pracownikami GOPS-u, Urzędu Gminy oraz strażakami Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Masłowie. - W ramach współpracy z na-
szym ośrodkiem do pomocy przy obsłudze projektu zostały odde-
legowane dwie osoby, które w ramach obowiązków służbowych  
dyżurowały przy wydawaniu żywności. Ponadto GOPS-Masłów 
pokrywał część kosztów transportu towaru i udzielał skierowań 

800 osób z 352 rodzin z gminy Masłów otrzymało paczki żywnościowe dzięki programowi realizowanemu przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice-Scholasteria i Ciekot i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W paczkach znajdowały się m.in. konserwy, soki, makarony.

po zbadaniu sytuacji dochodowej rodziny lub osoby - informuje 
kierownik Aneta Kułak. W miarę możliwości, pracownicy socjalni, 
wolontariusze oraz strażacy ochotnicy pomagali również rozłado-
wać transporty żywności. 

Wojciech Purtak

Tak prezentują się gotowe już medale.
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 Głównym celem debat inicjowanych i realizowanych przez 
funkcjonariuszy I Komisariatu Policji w Kielcach reprezentowane-
go przez zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach kom. 
Szymona Kukulskiego,  Komendanta Komisariatu Policji I w Kiel-
cach kom. Dariusza Kuroś jest stworzenie Mapy Zagrożeń oraz 
koordynacja działań Policji, administracji rządowej i samorządo-
wej, zmierzająca do podniesienia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Debaty miały również na celu zdiagnozowanie potrzeb 
i oczekiwań społeczeństwa. Pozwalają na wymianę informacji 

Cztery debaty społeczne mające na celu stworzenie Mapy Zagrożeń odbyły się w minionych tygodniach. Policjanci 
spotykali się z mieszkańcami w Ciekotach, Mącocicach Kapitulnych oraz dwukrotnie w Masłowie.  

Policjanci stworzą specjalną Mapę Zagrożeń

Debatowali o zagrożeniach na terenie gminy 

Pytania do Mapy Zagrożeń:
•  Jakie informację powinny znaleźć sie w Mapie Zagrożeń?
•  Skąd pozyskiwać do niej dane?
•  Jakimi kanałami je pozyskiwać?

Problemy i postulaty najcześciej zgłaszane
przez mieszkańców gminy Masłów:
•  spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
• zwiększenie liczby policyjnych patroli na ulicach gmi-
ny Masłów,
• brak właściwego oświetlenia ulic, 
• przypadki zakłócania ciszy nocnej,
• niszczenie mienia,
• wandalizm,
• poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

pomiędzy przedstawicielami instytucji a mieszkańcami oraz wy-
pracowanie wspólnych metod działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa lokalnego, a w szczególności ograniczenia najbardziej 
uciążliwych przestępstw i wykroczeń. Przy współpracy z lokalnymi 
społecznościami, tworzone są efektywne lokalne systemy bezpie-
czeństwa, sprzyjające budowaniu prawidłowych postaw. 

Działania na terenie gminy
 Debaty to świetna okazja do przekazania mieszkańcom infor-
macji z zakresu prowadzonych na terenie gminy działań, jak rów-
nież ostrzeżenia przed nowymi rodzajami przestępstw oraz spo-
sobami ich uniknięcia. W debatach udział wzięli przedstawiciele 
społeczności lokalnej, pracownicy urzędu, instytucji, szkół i firm 

mieszczących się na terenie naszej gminy oraz Bogusław Spaczyń-
ski z Powiatowego Zarządu Dróg, Witold Kowalczyk z Zarządu 
Transportu Miejskiego, Andrzej Januchta, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Policja po zakończeniu 
debat stworzy Mapę Zagrożeń miasta Kielce oraz powiatu kielec-
kiego. Ważną propozycją, w zakresie przekazywania informacji 
do  jej uaktualniania, okazało się utworzenie specjalnego adresu 
mailowego lub skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy, gdzie każ-
dy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoje spostrzeżenia lub uwagi 
dotyczące Mapy Zagrożeń w gminie Masłów.

Mateusz Fąfara

Debatę w Masłowie riozpoczęli wójt Tomasz Lato, dyrektor szkoły
Ilona Niebudek oraz st. post. Iwona Kępa, podkom. Arkadiusz Arciszewski.

W debacie w hali sportowej w Masłowie udział wzięli m.in. gimnazjaliści. 
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 Przez tydzień punktualnie o godz. 11 przez 10 minut nauczy-
ciele czytali uczniom na lekcjach, na głos, wybrane książki. Bez 
względu na to, czy była to matematyka, język polski czy wycho-
wanie fizyczne. Pomysłodawczynią organizacji Festiwalu Czytania 
w ramach Tygodnia Kultury Języka w Szkole Podstawowej w Brze-
zinkach była Urszula Tyszewicz ze szkolnej biblioteki. Nauczycie-
le czytali w zależności o wieku uczniów m.in. baśnie, “Braci Lwie 
Serce” Astrid Lindgren, “Władcę Lewawu” Doroty Terakowskiej 
czy “Hobitta” J.R.R.  Tolkiena. Co ciekawe w niektórych klasach 
akcję przedłużono o następny tydzień. Zwiększyła się również licz-
ba wypożyczeń książek czytanych podczas akcji. Wiele wskazuje 
na to, że Festiwal Książek będzie powracać do Brzezinek. 

WP

10 minut dla lektury

Festiwal Czytania w Brzezinkach
To dość nowatorska akcja, która ma zachęcić uczniow do czytania książek. Festiwal Czytania zorganizowano w Szko-
le Podstawowej w Brzezinkach. 

Maria Brzoza czytała uczniom II klasy
“Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki.

 Wysłużonego Stara 244 zastąpił nowszy model wozu bojowe-
go marki Iveco. Auto zostało zakupione od OSP Mysłowice (woj. 
śląskie) dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Gminy, Wodocią-
gów Kieleckich oraz Lasów Państwowych. Jest to pierwszy tego 
typu „ciężki” wóz bojowy na terenie naszej gminy. Zbiorniki mogą 
zmieścić 4000 litrów wody oraz 200 litrów środka pianotwórcze-
go, wóz posiada również maszt oświetleniowy o mocy 2x100wat. 
Kabina zmieści ośmioosobową obsadę. Poszukiwania wozu trwa-
ły prawie rok. Szczególną wytrwałością wykazał się w nich druh 
Daniel Papież, któremu zarząd pragnie serdecznie podziękować. 
W tym roku o nowe wozy będą starały się jeszcze jednostki z Woli 
Kopcowej i Masłowa. Oficjalne uroczystości związane z poświęć-
eniem i odddaniem do użytku nowego wozu mają się odbyć na 
początku maja. Już dziś na nie serdecznie zapraszamy. Ważnym 
wydarzeniem w OSP Ciekoty w ostatnich tygodniach było również 

Jarosław Papież ponownie szefem druhów

Nowy wóz strażacki w OSP Ciekoty
Druhowie z Ciekot cieszą się z nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, który dotarł do nich na początku marca. 
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano zarząd na kolejną kadencję.

Nowy wóz prezentują: druh Andrzej Kmieć, Roman Kołomański, sołtys Cie-
kot,  Jarosław Papież, prezes OSP Ciekoty. 

Jarosław Papież i Roman Kołomański doskonale znają z doświadczenia ha-
sło, jakie można zobaczyć na tyle samochodu. 

Skład Zarządu OSP Ciekoty: 
Prezes - Jarosław Papież 
Wiceprezes - Andrzej Bawół 
Naczelnik - Karol Kmieć 
Skarbnik - Miłosz Jaros 
Sekretarz - Konrad Domagała 
Gospodarz - Artur Kmieć

zebranie sprawozdawczo-wyborcze.  Po otrzymaniu absolutorium 
przez ustępujący zarząd i przyjęciu sprawozdań wybrano nowy za-
rząd. Prezesem pozostał Jarosław Papież, który funkcję tę pełni od 
25 lat. Podczas spotkania rozmawiano również o nowym sztanda-
rze dla jednostki, który w całości ufundowali mieszkańcy Ciekot. 

Mateusz Fąfara
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 To  ma być piękna pamiątka dla wszystkich na wyjątkową 
okoliczność. Bez wątpienia nie ma nikogo w gminie Masłów, kto 
choć raz nie słyszał śpiewu Chóru Masłowianie, ktory swoimi wy-
stępami ozdabia nie tylko msze święte, ale również najważniejsze 
uroczystości nadając im w ten sposób odpowiednią rangę. Po raz 
pierwszy Chór Masłowianie przed publicznością zaprezentował 
się w 1921 roku. Jego założycielem był Jan Pieniążek, miejscowy 
organista, który odpowiadał nie tylko za prowadzenie chóru, ale 
również tworzył dla niego repertuar. Wiele z jego pieśni do dziś 
jest śpiewanych przez chórzystów. W kolejnych latach chór prze-
chodził różne chwile od sukcesów po momenty trudne, jak zawie-
szenie dzialalności. Ostatnie lata działalności to już pełen rozkwit. 
W minionych tygodniach chórzyści spotykali się kilka razy w Szkla-
nym Domu, by wziąć udział w nagraniach płyty, która będzie pre-
zentem na 95-lecie. 

Różnorodny repertuar
 - To nie są nasze pierwsze nagrania. Kilka lat temu nagrywa-
liśmy kolędy, które ukazały się na kasecie magnetofonowej. Znala-
zało się na niej 15 utworów, w tym lubiana przez nas “O Ziemio 
Kielecka”. Nagrania realizowano w Studiu Gram Polskiego Radia 
Kielce - wspomina Marianna Samiczak, kierownik Chóru Masło-
wianie. - Pomysł nagrania nowej płyty pojawił się w związku z ju-
bileuszem, który obchodzić będziemy jesienią - dodaje. Na płycie 
znajdą się zarówno pieśni kościelne, patriotyczne jak i rozrywko-
we. Nie zabraknie oczywiście “Da moja Łysico” czy innych utwo-
rów nierozerwalnie związanych z Górami Świętokrzyskimi. Warto 
przecież pamiętać, że Chór Masłowianie nie bez powodu nazy-
wany jest kulturalnym ambasadorem gminy Masłów, ale również 
regionu świętokrzyskiego. Na swoim koncie ma mnóstwo prestiżo-
wych nagród i wyróżnień.

PREMIERA WYJĄTKOWEGO WYDAWNICTWA JESIENIĄ 

Chór Masłowianie nagrywa jubileuszową płytę
W tym roku mija 95 lat od pierwszego koncertu Chóru Masłowianie. Z tej okazji nagrywana jest wyjątkowa płyta, która 
będzie prezentem dla wielbicieli talentów wokalistów na jubileusz. 

Nasza siła
 - W chórze śpiewam nieprzerwanie od 55 lat. Bardzo lubię na-
sze koncerty, ale przede wszystkim spotkania na próbach. Wszyscy 
się znamy, lubimy ze sobą przebywać i śpiewać, to właśnie jest nasza 
siła - opowiada Stanisława Zagnińska, jedna z najdłużej śpiewających 
chórzystek. - Pamiętam czasy, kiedy śpiewaliśmy jako Masłowianki, 
bo był taki okres, że do chóru należały tylko kobiety. Poźniej dołączy-
li do nas mężczyźni i tak już zostało - wspomina Lucyna Kozubek, 
śpiewająca w chórze od ponad 50 lat. Swoich chórzystów chwali 
dyrygent i instukor Michał Kopeć. - To inspirująca praca, w której naj-
ciekawsze jest wspólne śpiewanie, ale i integracja, która w takich ze-
społach jest bardzo ważna - mówi. Jak podkreśla naszych chórzystów 
cechuje przede wszystkim talent, radość i chęć śpiewania. 

Można dołożyć cegiełkę
 Dla wszystkich ponad 40 członków Chóru Masłowianie płyta 
to nowe wyzwanie, nie tylko artystyczne. - Jej nagranie traktujemy 
jako nagrodę i uwieńczenie naszej pracy społecznej. Niestety koszty 
nagrania, a później wydania albumu przekraczają nasze możliwo-
ści finansowe. Zwróciliśmy się do wszystkich, którzy chcą i mogą 
o wsparcie naszego projektu - mówi Marianna Samiczak. Chętni 
w tym celu mogą się kontaktować z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Sportu w Masłowie, w którym raz w tygodniu spotykają się człon-
kowie chóru na próbach. Część kosztów nagrania i wydania płyty 
ma zostać pokryta ze składek, ale również pieniędzy, które na konto 
chóru wpływały jako konkursowe nagrody. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, premiera płyty odbędzie się już w okolicy 21 listo-
pada tego roku. Data nie będzie przypadkowo wtedy to obchodzone 
jest liturgiczne wspomnienie św. Cecyli, patronki chórzystów. 

Wojciech Purtak

Czy wiesz, że 

założycielem chóru jest Jan Pieniążek

w chórze śpiewa ponad 40 osób 

na jubileuszowej płycie znajdą się m.in. pieśni religijne, 
patriotyczne, ale również regionale i rozrywkowe

dyrygentem i instruktorem chóru jest Michał Kopeć

Nad przygotowaniem nagraniowego repertuaru czuwał dyrygent Michał 
Kopeć.

Stanisława Zagnińska i Lucyna Kozubek śpiewają 
w chórze od ponad 50 lat. Chór Masłowianie swoją płytę nagrywał podczas kilku spotkań w Szklanym Domu. 
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Finał konkursu w Szklanym Domu

Młodzi recytatorzy walczyli o nagrody
Wiersze Jerzego Ludwika Kerna i proza Henryka Sienkiewicz rozbrzmiewały podczas III Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego. 

 W Centrum Edukacyjny Szklany Dom 
w Ciekotach spotkali się najlepsi recytatorzy 
ze szkół podstawowych i gimnazjaliznych 
z naszej gminy. Uczniowie podstawówek 
z klas I - III za zadanie mieli przygotować 
wiersze Jerzego Ludwika Kerna, które napi-
sał o zwierzętach, a z klas IV - VI dowol-
ny wierszy poety. Nieco inne wymagania 
związane były z gimnazjalistami. Ci musieli 

Oni byli najlepsi
Szkoły podstawowe:
klasy I - III
1. Kinga Pietrzak – SP z Woli Kopcowej
2. Maria Kołomańska  – SP w Mąchoci-
cach Scholasterii
3. Arkadiusz Rubak – SP w Mąchocicach 
Scholasterii
klasy IV - VI
1. Natalia Wilczyńska - ZS w Masłowie
2. Natalia Szczypała  - ZS w Masłowie
3. Paweł Kupis – SP w Brzezinkach
Gimnazja: 
1. Piotr Wójcik – ZS w Masłowie
2. Diana Samiczak  - ZS w Masłowie
3. Maria Bandrowska –ZS Mąchocicach 
Kapitulnych
wyróżnienie: 
Patrycja Kaleta - ZS w Mąchocicach Kapi-
tulnych

Laureaci konkursu pozowali do pamiątkowego zdjęcia po wręczeniu nagród. 

przedstawić zarówno wiersz Jerzego Lu-
dwika Kerna oraz wybrany fragment prozy 
Henryka Sienkiewicza. Wybór autorów nie 
był przypadkowy, w tym roku przypada 95. 
rocznica urodzin Jerzego Ludwika Kerna, 
a Sejm RP ogłosił bieżący rok Rokiem Hen-
ryka Sienkiewicza. 
Wybrali najlepszych
 Recytatorów oceniało jury w składzie: 
Alicja Rozborska, prowadząca Teatr Ka-
pitalny, Małgorzata Angielska, logopedka 
występująca w amatorskiej Grupie Teatral-
nej Antyrama dziającej przy Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach oraz Marta 
Orska, p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki 

w Masłowie. Pierwsze miejsce w kategorii 
I - III zajęła Kinga Pietrzak ze Szkoły Podsta-
wowej w Woli Kopcowej. Najlepsza w ka-
tegorii klas IV - VI była Natalia Wilczyńska 
z Zespołu Szkół w Masłowie. Wśród gim-
nazjalistów według jurorek najlepiej recyto-
wał  Piotr Wójcik z Zespołu Szkół w Masło-
wie. Do wszystkich uczestników konkursu 
powędrowały słodkie nagrody czyli wielkie 
lizaki z Manufaktury Słodyczy. Laureaci 
otrzymali nagrody książkowe. Dla młodych 
recytatorów przygotowano równieź słodki 
poczęstunek. Organizatorami konkursu byli 
Szklany Dom oraz Gminna Biblioteka. 

Wojciech Purtak

W III Gminnym Konkursie Recytatorskim zmierzyło się ponad 30 osób.
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    Brzechwoczytanie
    z przedszkolakami

Laureaci konkursu plastycznego:
Przedszkole 
1 miejsce:
Gabriela Bartosik - oddział przed-
szkolny w Masłowie Drugim 
Daniel Chłopek - oddział przedszkol-
ny przy SP w Woli Kopcowej 
Dominik Krogulec - oddział przed-
szkolny przy SP w Mąchocicach - 
Scholasterii
Szymon Rubak - oddział przedszkol-
ny przy SP w Mąchocicach - Scho-
lasterii
wyróżnienia:
Jan Adamiec - oddział przedszkolny 
w Brzezinkach
Natalia Bugajska - oddział przed-
szkolny przy SP w Wolo Kopcowej
Nadia Stachura - oddział przedszkol-
ny przy SP w Mąchocicach Kapitul-
nych
Piotr Zarychta - oddział przedszkolny 
przy SP w Mąchocicach Kapitulnych 
1 miejsce:
Jan Jaros -  SP w Brzezinkach
Amelia Wiktor - SP w Mąchocicach - 
Scholasterii
Julia Wzorek - SP w Mąchocicach 
Kapitulnych 
Maria Zębała - SP w Mąchocicach 
Kapitulnych 
wyróżnienia:
Paulina Michalak - SP w Masłowie
Amelia Siudak - SP w Mąchocicach 
Kapitulnych 
Jakub Stępnik - SP w Mąchocicach - 
Scholasterii
Maja Wypych - SP w Woli Kopcowej

 W ó j t 
Tomasz Lato czytał wier-

szyki Jana Brzechwy przedszkolakom 
w Brzezinkach, Woli Kopcowej, Mąchocicach 

Kapitulnych, Mąchocicach - Scholasterii, Masłowie. Ak-
cja organizowana przez Centrum Edukacyjne Szklany Dom, 

której pomysłodawczynią była Anna Salwerowicz ze Szkoły Pod-
stawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii, przebie-

gała pod hasłem “Brzechwoczytanie” i miała zachęcić dzieciaki do po-
znawania twórczości jednego z najbardziej znanych i lubianych polskich 

poetów.  Niespodziankę dla wójta przygotowały przedszkolaki z Brzezinek, 
które przywitały go  w strojach postaci z wierszyków. Były więc i pomidor 
i katar:) To jednak nie koniec zaskoczeń. Mąchociach Kapitulnych wójt otrzy-
mał specjalny medal i okolicznościowy dyplom. Czytanie z wójtem było 
jednak jedną z części edukacyjnej akcji. Kolejna to konkurs plastyczny. Za-
daniem dzieci było wykonanie prac plastycznych przedstawiającjących 
ulubionych bohaterów w wierszy Brzechwy. Na konkurs nadesłano 

78 prac. Wszystkie zostały ocenione przez jury w składzie: Joanna 
Kwiecień, Agnieszka Pietrzyk, Agnieszka Potocka - Kuc. Podsu-

mowanie akcji i wręczenie nagród odbyło się w Szklanym 
Domu. Do laureatów powędrowały bardzo ciekawe 

nagrody m.in. specjalnie dla nich napisane 
książki oraz słodycze.

WP
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Polecamy i zapraszamy

Piosenka turystyczna w amfiteatrze
Warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu  sobotę 7 maja. Zapraszamy na Międzyszkolny Konkurs Piosenki Tury-
stycznej, który odbędzie się amfieatrze w Ciekotach. 

Choć to impreza szkolna organizowana przez Szkołę Podstawową 
w Brzezinkach, to wychodzi poza mury, by zachęcić do wspólnej 
zabawy całe rodziny i znajomych występujących uczniów. W am-
fieatrze przed publicznością oraz jurorami wystąpią najlepsi wy-
konawcy ze wszystkich szkół na terenie gminy Masłów zarówno 
z podstawówek jak i gimnazjów. Co ważne wykonawcy zaśpie-
wają piosenki turystyczne i krajoznawcze. Zgłoszenia reprezentacji 
szkolnych przyjmowane są do końca kwietnia pod adresem: brze-
zinki@gmail.com, szczegóły oraz regulamin znajdują się na stronie 
www.brzezinki.superszkolna.pl. Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Turystycznej odbędzie się po raz pierwszy. 

WP

 Uczniowie Małgorzata Mańkus we współpracy z Konradem 
Kołomańskim pod opieką polonistki Anety Januchty napisali opo-
wiadanie na podstawie legend świętokrzyskich. Ich praca znajdzie 
się zbiorze wydanym przez tę fundację i będzie promować nasz 
region. W nagrodę również otrzymali 40-procentowe dofinanso-
wanie do sześciodniowej wycieczki do Zakopanego. W konkursie 
uczestniczyło 356 szkół z całej Polski (wpłynęło 1874 prac). Ser-
decznie gratulujemy!

MF

Zajęli drugie miejsce

Pojadą do Zakopanego

Dzięki wygranej młodzież pojdzie na wycieczkę w góry.

Klasa III “a” z gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 
zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie lite-
rackim zorganizowanym przez Fundację Hotele Pol-
skie Dzieciom.

Impreza odbędzie się w plenerze. 

 Z dziećmi rozmawiały sierżant Ka-
tarzyna Szajowska – Sanecka z Wydziału 
Prewencji oraz sierżant Joanna Żelezik 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Kielcach. Panie 
opowiadały m.in. o zasadach  bezpiecz-
nego przechodzenia przez jezdnię, oraz 
którą stroną należy się poruszać, gdy nie 
ma chodnika. Ważna była również na-
uka zachowania się podczas ataku nie-
bezpiecznego psa. Dzieciaki otrzymały 
od pań specjalne policyjne odblaski 
i policyjne układanki. W zamian zapre-
zentowały radosne wierszyki i piosenki.  
Przedszkolaki odtańczyły rock`n`rolla 
a zerówkowicze sambę. Za przygotowa-
nie spotkania odpowiadała wychowczy-
ni Katarzyna Pulut - Kisiel. 

WP

Cenne wskazówki dla dzieci

Policjantki z wizytą w przedszkolu
Przedszkolaki  i zerówkowicze z  Mąchocic Kapitulnych podczas spotkania z policjntkami dowiedziały się m.in. jak 
bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i zachowywać się podczas ataku psa.   

Pamiątkowe zdjęcie z policjantkami zakończyło ciekawe spotkanie. 
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Informacje z Gminy Masłów na bieżąco  na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

Przygotowali najlepsze prace w powiecie

Pierwsze miejsce w ekologicznym konkursie
Zerówkowicze z Mąchocic - Scholasterii okazali się bezkonkurencyjni w swojej kategorii w XII edycji konkursu pla-
stycznego „Chcemy oddychać czystym powietrzem” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.  

 Konkurs przygotowano w ramach 
programu edukacji ekologicznej powiatu 
kieleckiego pod hasłem: „Dla Ziemi, dla 
siebie”. Jurorzy oceniali 74 prace z 32 pla-
cówek oświatowych w dwóch kategoriach 
wiekowych: przedszkola z klasami„0” oraz 
szkoły podstaowe (klasy I-III).  W swojej kate-
gorii najlepsi okazali się ucznowie klasy “0” 
ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego 
w Mąchocicach - Scholasterii, którzy przy-
gotowali prace pod kierunkiem wychowaw-
czyni Anny Salwerowicz. Uroczyste wręcze-
nie nagród odbyło się  w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.  Starosta kielecki 
Michał Godowski  gratulował zarówno 
wychowczyni jak i szkolnej reprezentacji. 
W nagrodę uczniowie z klasy “0” otrzymali 
w nagrodę materiały edukacyjno-przyrodni-
cze o wartości dwóch tysięcy złotych.

WP
Uczniowie klasy “0” prezentują swoje nagrodzone prace w towarzystwie wychowawczyni Anny Sal-
werowicz oraz dyretor Joanna Broniek i wicedyrektor Joanna Januchta.

 Przed meczem z Koroną Kielce na boisku w Brzezinkach, 
gdzie na co dzień występuje A - klasowa drużyna MSS Klonów-
ka Masłów, trening odbywał wicelider polskiej Ekstraklasy Piast 
Gliwice. Na bazę noclegowo- treningową szefowie Piasta wybrali 
Gminę Masłów. Piłkarze zameldowali się w hotelu Przedwiośnie 
w Mąchocicach Kapitulnych, a obiektem treningowym był stadion 
Klonówki. Największą gwiazdą drużyny z Gliwic jest reprezentant 

Wicelider Ekstraklasy trenuje w Masłowie

Przed meczem z Koroną
Gwiazda drużyny z Gliwic, Kamil Vacek chwali boisko w Brzezinkach 

Czech, Kamil Vacek, który zapytany przez nas jak ocenia warunki 
do uprawiania sportu w naszej gminie odpowiedział -  są  przyzwo-
ite i podobne do tych, które miałem w swoim rodzinnym mieście 
Uściu nad Orlicą, gdzie rozpoczynałem swoją przygodę z piłką. 
Być może kiedyś i Masłów doczeka się swojego reprezentanta w 
polskiej kadrze narodowej.

Mateusz Fąfara

Reprezentant Czech, Kamil Vacek przyzwoicie 
ocenił zaplecze sportowe w naszej gminie

Drużyna Piasta Gliwice do meczu z Koroną przygotowywała się na boisku w Brzezinkach
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Sportowe przekazanie władzy
 Po czteroletniej kadencji Masłowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego, która upły-
nęła 9 lutego br. Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia wybrało nowe władze. Do-
tychczasowy prezes  i członkowie Zarządu 
złożyli rezygnację i nie kandydowali do 
przyszłych władz. Jedynie Bogdan Gawron- 
członek ustępującego Zarządu wyraził zgo-
dę na dalszą pracę we władzach Stowarzy-
szenia. 
 Marian Zarzycki, ustępujący prezes 
Stowarzyszenia  złożył obszerne sprawoz-
danie z dotychczasowej działalności. Poru-
szył w nim zaangażowanie wszystkich na 
rzecz rozwoju piłki nożnej w gminie Ma-
słów. Dziękując członkom zarządu, spon-
sorom, kibicom, zawodnikom, trenerom, 

   Nowy zarząd Masłowskiego
          Stowarzyszenia Sportowego

Nowy trener Andrzej Wiącek oraz prezes Łukasz 
Porębski liczą na dobre występy Klonówki w run-
dzie wiosennej

strażakom z OSP Brzezinki, dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach, sołty-
sowi i władzom samorządowym wspomniał 
o bardzo trudnym czasie w jakim przyszło 
działać w latach 2011-2014. Tylko dzięki 
determinacji, pasji i ogromnemu zaangażo-
waniu udało się utrzymać drużynę piłkarską 
przed rozwiązaniem. Niestety nie ominęło 
to grup młodzieżowych, których zawodnicy 
przeszli do takich klubów jak Korona Kiel-
ce, Orlęta Kielce, Łysica Bodzentyn. I dziś 
tam z powodzeniem grają m.in. Bartek 
Kołomański, wychowanek naszego klubu 
jest członkiem kadry wojewódzkiej junio-
rów z dużymi szansami na grę na wyższym 
szczeblu - może reprezentacyjnym.
 W kolejnym punkcie zebrania doko-
nano wyboru prezesa, którym został Łukasz 
Porębski, etatowy bramkarz MSS Klonówka 
Masłów. Walne zebranie przegłosowało, 
aby przyszły skład Zarządu składał się z 5 
osób, do którego wybrano: Piotra Kaczmar-
czyka- wiceprezesa, Jacka Zielińskiego- 
sekretarza, Tomasza Zarychtę- skarbnika 
i Bogdana Gawrona- członka. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Roch Bahy-
rycz- przewodniczący, Krzysztof Zawada- 
członek, Łukasz Kupis- członek. Walne Ze-
branie Członków Stowarzyszenia podjęło 

decyzję o wyborze Mariana Zarzyckiego 
na funkcję prezesa honorowego. W swo-
im wystąpieniu wójt Tomasz Lato podzię-
kował dotychczasowemu zarządowi za 
ogrom pracy jaki włożył na przestrzeni 
działalności Stowarzyszenia. Podkreślił i za 
przykład dał wysoki poziom elegancji i kul-
tury w przekazaniu władzy nowemu Za-
rządowi. Zaakcentował, że tylko upór i de-
terminacja pozwoliły pokonać problemy 
w najgorszym okresie. Wyraził nadzieję, że 
doświadczenie dotychczasowego prezesa 
Mariana Zarzyckiego i członków zarządu 
będzie pomocnym przy współpracy z no-
wymi władzami. Dalsze zaangażowanie 
w pracę Stowarzyszenia wyraziła również 
będąca na Zebraniu wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Masłów, Małgorzata Kozu-
bek. Na koniec nowy prezes Łukasz Poręb-
ski w swojej mowie zadeklarował, że starał 
się będzie kontynuować pracę swoich po-
przedników doskonaląc ją organizacyjnie 
i szkoleniowo w powstałych grupach mło-
dzieżowych i drużynie seniorskiej. Wszy-
scy zebrani wyrazili nadzieję, że w nowym 
rozdaniu władzy samorządowej będą za-
pewnione dobre warunki dla rozwoju klu-
bu i sportu w gminie Masłów.

Marian Zarzycki 

 Tym razem w hali sportowej w Mąchocicach- Scholaste-
rii przez dwa dni rozgrywano X Gminny Turniej Gier i Zabaw. 
Uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Masłów rywalizo-
wali ze sobą w sześciu konkurencjach szybkościowych, sprawno-
ściowo - zręcznościowych i skocznościowych. Liczyla się więc nie 
tylko szybkość wykonania zadań, ale również spryt i umiejętność 
współpracy zespołowej. Po podsumowaniu wszystkich punktów 
wśród uczniów klas I - III najlepsza była ekipa z Zespołu Szkół im. 
św. Jana Pawła II w Masłowie w składzie: klasa I a: Błażej Płochoc-
ki, Przemysław Kundera, Dominika Nowakowska, klasa I B: Wiktor 
Białek, Julia Kozubek, Karol Majcherczyk, klasa II a: Julia Kropisz, 
Krystian Niebudek, Natalia Bandrowska, Karol Łakomiec, klasa 
II b: Fabian Jaros, Anna Zielińska, klasa III a: Julia Brożyna, Julia 
Kasperek, Konrad Niebudek, klasa III b: Aleksandra Ksel, Szymon 
Zieliński, Kacper Kułak. Na drugim miejscu znalazła się drużyna 
z Mąchocic - Kapitulnych, na trzecim z Brzezinek, na czwartym 
z Woli Kopcowej, na piątym z Mąchocic - Scholasterii. W kategorii 
klas IV -VI najlepsza okazała się drużyna z Mąchocic- Scholasterii, 
na drugim uplasowała się ekipa z Masłowa, a na trzecim z Brze-
zinek. Czwarta była reprezentacja z Mąchocic Kapitulnych. Za 
organizację i przygotowanie turnieju odpowiadali nauczyciele wy-
chowania fizycznego. Zwycięską drużynę ze Scholasterii tworzyli: 
Maja Gawrońska, Karolina Chrzęszczyk, Wiktoria Ogonowska, Ja-

Grali i bawili się

Sportowe spotkanie drużyn ze wszystkich szkół
Uczniowie wszystkich szkół rywalizowali w X Gminnym Turnieju Gier i Zabaw. W kategorii klas I - III najlepsza była 
reprezentacja z Masłowa, a IV - VI z Mąchocic- Scholasterii. 

Tak ze zwycięstwa cieszyła się drużyna z Mąchocic- Scholasterii.

kub Janik, Mikołaj Wzorek, Raul Karyś (klasa IV), Zuzanna Chrabą-
szcz, Aleksandra Wysmyk, Natalia Januchta, Natalia Kaczmarczyk, 
Krzysztof Kot, Antoni Domagała (klasa V), Izabela Musiał, Hanna 
Silwanowicz, Kinga Obara, Marek Jabłko, Norbert Olejarczyk, Kac-
per Januchta, Bartek Bujnowski (klasa VI). 

WP


