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KURIER

Niechaj atmosfera Świąt Wielkanocnych napełni Państwa dom miłością,  
radością i spokojem, a zdrowie i pogoda ducha prowadzi Was

przez kolejne miesiące roku.
Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato, Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna,

Radni, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy w Masłowie.

Wesołego Alleluja

Rzeźba Chrystusa
Zmartwychwstałego z kolekcji
Kazimiery i Andrzeja Zapałów. 
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Co roku w wielkanocną niedzielę, my wierzący w Chrystusa, przekazujemy sobie wzajemnie tę nowi-
nę, rozbrzmiewa ona tym samym dla nowych pokoleń, a pośród nas utrwalamy o niej pamięć. 
Chrystus zmartwychwstał - to najważniejsza wiadomość dla ludzkości i dla każdego z nas. Pusty grób 
Jezusa jest bowiem znakiem zwycięstwa także nad naszymi grobami - przeszłymi, aktualnymi i przy-
szłymi. Odtąd nasze wyzwolenie z niewoli grzechów jest możliwe!
Słowa: Chrystus zmartwychwstał! - choć odnoszą się do przeszłości, są naszą nadzieją na teraz i na 
przyszłość, która tak często jawi się jako niepewna.

Niech głębokie przeżycie Uroczystości Wielkiej Nocy i osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym stanie 
się naszym udziałem we wszystkich obszarach codziennego życia. 
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. 

O przyjęcie tych życzeń wraz z darem modlitwy proszą wszystkich swoich Parafian Duszpasterze Dekana-
tu Masłowskiego: Proboszczowie - ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek, ks. kan. Piotr Motyka, 
ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. Stanisław Zieliński, ks. Dariusz Sieradzy, ks. Leszek Struzik, ks. Marcin 
Kałuża; wikariusze – ks. Władysław Świątek, ks. Marek Dumin, ks. Adrian Buczkowski; rezydenci – 
ks. kan. Józef Żółtak, ks. kan. Tadeusz Wojtasiński, ks. prał. Stefan Borowiec, ks. dr Piotr Muszyński.

Z szansą na dofinansowanie

 Poruszano kwestie uzgodnień dotyczących infrastruktury, która ma powstać przy 
zalewie w Cedzynie. Od przedstawicieli Klubu Morskiego HORN oraz WOPR uzyskano 
cenne wskazówki i sugestie, które mogą być pomocne na etapie tworzenia koncepcji zago-
spodarowania terenu. Obecnie Gmina Masłów jest na etapie uzgodnień zakresu projektu 
z Lasami Państwowymi. Przedsięwzięcie ma na celu wyeksponowanie cennych, lokalnych 
zasobów przyrodniczych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego 
w Cedzynie.
Co zakłada koncepcja?
 Projekt uzupełnia się z projektem gminy Górno i zakłada zagospodarowanie zbior-
nika po dwóch stronach. Po stronie Gminy Masłów wstępna koncepcja oznacza budowę 
ciągu komunikacyjnego wzdłuż brzegów zalewu m.in. ścieżkę rowerową, ścieżkę space-
rową, kładkę nad strumieniem, parking przy ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej, elementy 
małej architektury, zaplecze sanitarne. Przedsięwzięcia będzie realizowane w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinanso-
waniem unijnym w wysokości 85 % kosztów całkowitych. Wstępna wartość zadania jest 
szacowana na 2 mln 500 tys. zł, z czego 2 mln 200 tys. zł to środki zewnętrzne. Gmina 
Masłów będzie składać wniosek aplikacyjny w pierwszym kwartale 2018 roku, a prace 
w terenie rozpoczną się w połowie przyszłego roku.

RED

O projekcie zagospodarowania terenu wokół zalewu w Cedzynie rozma-
wiano w Urzędzie Gminy w Masłowie. W spotkaniu udział wzięli przedsta-
wiciele gmin Masłów, Górno, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w Kielcach oraz Klubu Morskiego HORN.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów, 

Wielkanoc to czas, kiedy możemy spędzić 
szczególny czas z naszymi bliskimi. Od lat 
wstępem do przeżywania świąt jest droga 
krzyżowa, która przechodzi ulicami Masło-
wa na pamiątkę nauki i obecności wśród nas 
św. Jana Pawła II. Modlitwie tak jak zawsze 
przewodniczył biskup Marian Florczyk, 
który będzie z nami również w Wielką So-
botę przed dworem Stefana Żeromskiego 
w Ciekotach. O godz. 11.30 rozpoczniemy 
spotkanie, w czasie którego biskup poświęci 
pokarmy na świąteczny stół. Zapraszam ser-
decznie wszystkich Państwa wraz z Waszy-
mi gośćmi. Świętujmy razem.
 Ostatnie tygodnie obfitowały w wiele 
wydarzeń. Podpisaliśmy umowę na reali-
zację kompleksowej termomodernizacji. 
Przejdą ją budynki Zespołu Szkół w Ma-
słowie, kompleks szkolny z halą sportową 
w Mąchocicach – Scholasterii oraz ośrodek 
zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. To 
pierwsza umowa podpisana na największą 
inwestycję, jaka będzie realizowana u nas w 
ramach działań Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. Nie zabrakło również ciekawych 
inicjatyw jak np. premiera filmu dokumental-
nego „Szmaragdowe miejsce” zrealizowane-
go przez dzieci i młodzież z Wiśniówki.
 W tym numerze Kuriera Masłow-
skiego przeczytacie również o Erneście 
Nodze, ubiegłorocznym laureacie Nagro-
dy Gospodarczej Gminy Masłów. O tym, 
kto dostanie ją w tym roku dowiemy się już 
12 maja podczas gali w Szklanym Domu 
w Ciekotach. 

Z wyrazami szacunku, 
Tomasz Lato, 

wójt gminy Masłów

Chrystus zmartwychwstał!!!
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 Tradycja papieskiej drogi krzyżowej sięga w Masłowie daty 
śmierci św. Jana Pawła II. 12 lat temu na lotnisku zgromadziło się 
mnóstwo osób układając 100-metrowy krzyż ze zniczy. Od tego 
czasu zawsze w okolicach 2 kwietnia organizowana jest droga 
krzyżowa ulicami Masłowa, którą poprzedza msza święta odpra-
wiana w kościele Przemienienia Pańskiego. Modlitwie przewodni-
czył, jak co roku, biskup Marian Florczyk, a o wyjątkową oprawę 
zadbał Chór Masłowianie.

Rozważania przy stacjach
 Jeszcze przed zmrokiem rozpoczęła się droga krzyżowa, któ-
rą prowadzili biskup Marian Florczyk oraz księża proboszczowie z 
naszej gminy: ks. Piotr Motyka z parafii w Masłowie, ks. Zbigniew 
Kądziela z parafii w Brzezinkach, ks. Dariusz Sieradzy z parafii w 
Domaszowicach. Rozważania przy poszczególnych stacjach były 
prowadzone przez przedstawicieli wszystkich sołectw, strażaków, 
koła gospodyń i młodzież. Nawiązywały one bezpośrednio do 
słów nauki św. Jana Pawła II. Symboliczny wymiar, podkreślany 
przez wiele osób, miało przechodzenie uczestników wydarzenia 
ze zmierzchu do ciemności.

Przed pomnikiem
 Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem „Barki” przed 
pomnikiem św. Jana Pawła II, który został odsłonięty niemal rok 
temu, by upamiętnić wizytę papieża w Masłowie. Zgodnie z tra-
dycją ustawiono również krzyż ze zniczy. Na placu stanęły trzy 
maszty z flagami: Polski, Unii Europejskiej, Watykanu. W okolice 

W uroczystościach w Masłowie wzięło udział mnóstwo osób nie tylko mieszkańców gminy, ale również wiele osób m.in. z Kielc i okolic.

Krzyż niosło wielu mieszkańców naszej gminy m.in. strażacy. Masłowskiej drodze krzyżowej zawsze towarzyszy piękna oprawa.

Drogę krzyżową prowadzili biskup Marian Florczyk oraz księża probosz-
czowie z naszej gminy: ks. Piotr Motyka z parafii w Masłowie, ks. Dariusz 
Sieradzy z parafii w Domaszowicach oraz ks. Zbigniew Kądziela z parafii 
w Brzezinkach.

To już gminna tradycja

Droga krzyżowa z rozważaniami nauk św. Jana Pawła II
Pełna symboliki była droga krzyżowa, która przeszła ulicami Masłowa na pamiątkę nauczania św. Jana Pawła II. Prze-
wodniczył jej biskup Marian Florczyk.

pomnika wróciła papieska wystawa, jaka towarzyszyła odsłonięciu 
obeliska. W tym roku wzbogacono ją o dwie dodatkowe plansze 
z informacjami dotyczącymi budowy pomnika oraz tradycji dróg 
krzyżowych. W uroczystościach w Masłowie wzięło udział mnó-
stwo osób nie tylko mieszkańców gminy, ale również wiele osób 
m.in. z Kielc i okolic.

WP
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 Radni obradowali w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu. Cykl podejmo-
wanych uchwał rozpoczęła ta dotycząca  
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
na wynajem lokalu Wiśniówce, w któ-
rym znajduje się sklep.  Jak na każdej sesji 
wprowadzono zmiany budżetowe. Zwięk-
szono środki na opracowanie projektu sie-
ci wodociągowej w Masłowie Drugim od 
Kajetanowa oraz w Masłowie Pierwszym 
przy ul. Spokojnej za cmentarzem. Radni 
zdecydowali o zabezpieczeniu środków na 
opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w Dąbrowie Kolonii 
do świetlicy samorządowej w Dąbrowie. 

Nowe zadania i zmiany w budżecie
Zmiany budżetowe, w tym m.in. opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku po dawnej szkole w Wiśniówce 
oraz udzielenie wsparcia Powiatowi Kieleckiemu na przebudowę mostu w Barczy to jedne z uchwał podjętych przez 
radnych podczas lutowej sesji Rady Gminy Masłów.

Dobra informacja czeka na druhów z OSP 
w Woli Kopcowej, radni postanowili o bu-
dowie ogrodzenia budynku ich nowej remi-
zy.

Będzie koncepcja
 Do budżetu wprowadzono nowe 
zadanie polegające na opracowaniu pro-
jektu budowlanego i budowie oświetlenia 
ulicznego drogi wewnętrznej w Dąbrowie, 
przy której znajduje się pętla autobusowa. 
Radni przekazali pieniądze na budowę wiat 
przystankowych, które mają stanąć m.in. 
w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym. 
Zabezpieczono również pieniądze na kosz-

ty notarialne związane z bezpłatnym prze-
kazaniem gruntów pod drogi wewnętrz-
ne w Woli Kopcowej i Domaszowicach.  
Nowym zadaniem wprowadzonym do 
budżetu jest opracowanie koncepcji zago-
spodarowania budynku po dawnej szko-
le w Wiśniówce. Radni podjęli również 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Kieleckiego. Inwe-
stycja dotyczy współfinansowania przebu-
dowy mostu w Barczy na drodze powiato-
wej. Do inwestycji swoje pieniądze dołożą 
również Powiat Skarżyski i Gmina Łączna.

WP

Sprawozdania i istotne uchwały
podczas marcowej sesji Rady Gminy

Przyjęcie kilku sprawozdań z działalności w minionym roku, zmiany budżetowe oraz uchwały m.in. o dostosowaniu 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ustaleniu Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok oraz uchwalenie Planu 
Rozwoju Turystyki Gminy Masłów i wprowadzenie zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów, 
które mają dać szansę o ubieganie się o dofinansowania to najważniejsze punkty marcowej sesji Rady Gminy.

a GOPS podsumowuje

 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Masłowie za 2016 rok przedstawiła kierownik Aneta Kułak. 
Warto zauważyć, że wzrastają wydatki związane z umieszczeniem 
osób w domach pomocy społecznej. W 2016r. zostały skierowane 
3 „nowe osoby”, podobnie jak w 2017, kolejne 2 zostaną umiesz-
czone ze względu na orzeczenia Sądu – DPS dla osób przewlekle 
psychicznie chorych. (średnia dopłata wynosi ponad 2.300 zł.) W 
minionym roku ważnym elementem działalności stało się wypła-
canie świadczeń w ramach rządowego programu Rodzina 500+. 
Mieszkańcom gminy wypłacono nieco ponad 6 mln zł. Pieniądze 

trafiły do 924 rodzin, w tym 1420 dzieci. GOPS w minionym roku 
swoją pomocą finansową i rzeczową objął 352 rodziny, w tym 
945 osób. Większość osób korzystających ze świadczeń pomo-
cy społecznej to osoby samotne, których było 124, następnie ro-
dziny dwuosobowe - 60 i czteroosobowe – 57. Rodzin trzyoso-
bowych było – 53, pięcioosobowych było 43 natomiast najmniej 
było rodzin sześcioosobowych i większych bo tylko 15. Ważnym 
elementem była też współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju 
Wsi Mąchochocie-Scholasteria i Ciekoty “Żeromszczyzna”, sołty-
sami i radnymi w ramach której rozdawano produkty żywnościo-
we w ilości 319 ton. W 2016 roku z powodzeniem realizowano 
program Karta Dużej Rodziny, a z budżetu gminy przeznaczono 
pieniądze na bezpłatne korzystanie z kieleckich basenów. Jak in-
formuje kierownik GOPS w obecnym roku będą podejmowane 
kolejne działania w celu pozyskania partnerów do Programu.

a Więcej Niebieskich Kart

 Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się problematyką prze-
mocy miał wiele pracy. Przypomnijmy, że jego członkowie są po-
woływani zarządzeniem wójta będąc oddelegowanymi ze swoich 
jednostek macierzystych. W minionym roku odbyły się 122 spotka-
nia. W 2016 roku zwiększyła się liczba zakładanych Niebieskich 
Kart zakładanych przez policję sprawcom przemocy domowej. 
W 2015 r. było ich 36, a w 2016 r. 41. W ramach programu anty-
przemocowego współpracowano z Centrum Interwencji Kryzyso-
wej w Kielcach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Z tych 
form skorzystało 31 osób, a dla 11 rodzin zostały przeprowadzo-
ne mediacje rodzinne. W programie edukacyjno-korekcyjnym dla 
sprawców przemocy domowej wzięły udział trzy osoby. Przedsta-

Radni podjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu
naboru i weryfikacji wniosków w zakresie realizacji projektu:
Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów.
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wiono również sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny, w którym głównym celem jest realizacja działań przez 
asystenta rodziny w rodzinach niewydolnych wychowawczo. Pod 
opieką asystenta znajduje się się obecnie 15 rodzin, w tym trzy 
nowe rodziny zostały dołączone w 2016 roku. W ramach progra-
mu są podejmowane dodatkowe działania przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodziny. Wsparcie rodziny ma służyć odbudowie 
i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczno-
ści lokalnej i pełnieniu ról społecznych. Podstawą rozwiązywania 
problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie pra-
widłowych relacji w rodzinie. Pomoc rodzinie powinna być w mia-
rę wczesna i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania 
rodziny jest stworzenie jej odpowiednich warunków rozwoju przy 
wykorzystaniu jej własnych możliwości i zasobów, a nie wyręcza-
nie w pełnieniu podstawowych funkcji. Radni zapoznali się też 
ze sprawozdaniem współpracy Gminy Masłów z organizacjami 
pozarządowymi.

a Wiele działań profilaktycznych

 Wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk zapoznała rad-
nych ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Masłowie za 2016 rok. Obejmuje on: pomoc 
osobom mających problem z alkoholem i narkomanią oraz róż-
norodną ofertą działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci 
i młodzieży. Niepokojące jest to, że wzrasta liczba nowych wnio-
sków składanych o podjęcie leczenia alkoholowego. W 2016 roku 
liczba ta była większa o 50 procent niż w roku ubiegłym. W ra-
mach pomocy profilaktycznej organizowane są m.in. kolonie pro-
filaktyczne, zajęcia w świetlicach wiejskich oraz szkołach (skorzy-
stało z nich 499 osób), warsztaty teatralne, Piknik Profilaktyczny 
w Ciekotach. Dodatkowo komisja podejmuje działania kontroli 
punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

a Blok oświatowy

 Wojciech Fąfara, kierownik Referatu Rolnictwa, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawił informację 
o stanie mienia komunalnego –grunty. Obejmuje ono własności 
nieruchomości gminy, użytkowanie wieczyste i nieruchomości 
przekazane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości odda-
ne w trwały zarząd. Szczegółowe informacje znajdują się w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Masłów. W części oświato-

wej Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Masłów przedstawiła sprawozdania z wykonania średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli w roku 2016 na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego pracujących w gminnych szkołach. 
Najwięcej zatrudnionych na etacie pedagogów to nauczyciele 
dyplomowani czyli z najwyższym stopniem awansu zawodowe-
go. W związku z prowadzonymi rozwiązaniami w 2016 roku nie 
wypłacono jednorazowych dodatków wyrównawczych ponie-
waż średnie wynagrodzenia nauczycieli zostały zrealizowane.  
Podjęto uchwałę o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego. To wynik uchwały podjętej 
na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy, podczas której ustalono 
sieć szkół obowiązującą od 1 września 2017 roku w związku 
z wprowadzeniem reformy oświatowej wygaszającej gimnazja. Po-
przedni projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany zarówno 
przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jak i związki zawodowe. 
Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej obej-
mować będzie klasy I-III oraz przedszkole. Natomiast w pozosta-
łych placówkach działać będą klasy od I-VIII wraz z oddziałami 
przedszkolnymi. W bloku oświatowym podjęto również uchwałę 
w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej 
klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwo-
dem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumen-
tów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Szczegóły są 
dostępne u dyrektorów szkół. Co ważne uchwała dotyczy dzieci, 
które nie zamieszkują na terenie Gminy Masłów.

a Tak dla platformy widokowej

 Radni przegłosowali uchwałę dającą zielone światło wójto-
wi do zawarcia umowy dzierżawy na pięć lat na część działki, na 
której znajduje się platformy widokowa przy szklaku turystycznym 
biegnącym w pobliżu Diabelskiego Kamienia. Zdecydowano rów-
nież o odpłatnym nabyciu na rzecz Gminy Masłów działki położo-
nej w Ciekotach o powierzchni 14 m2 w pobliżu zalewu w Cieko-
tach celem umożliwienia mieszkańcom dojazdu do posesji.

a Z szansą na dofinansowanie

 Istotną kwestią było podjęcie uchwały wprowadzającej zmia-
ny dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów 
na lata 2015 –2020 poprzez dodanie nowego zadania w zakresie 
odnawialnych źródeł energii. Projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Regio-

Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie.
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nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zmiana ta pozwoli na 
realizację przez Gminę Masłów projektów związanych z odna-
wialnymi źródłami energii i ubieganie się przez przedsiębiorców 
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przyjęto również 
Plan Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 2017 –2024, który 
ma wyznaczać nie tylko najważniejsze cele turystyczne dla gminy, 
ale również daje szansę przedsiębiorcom na starania się o dodat-
kowe pieniądze m.in. z funduszy unijnych. Plan został również 
poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie.

a Zmiany po przetargach

 Jak podczas każdej sesji nie zabrakło wprowadzenia zmian 
w budżecie. Tym razem związane one były z rozstrzygnięciem 
przetargów. Okazało się, że gmina zapłaci za projekty drogowe 
mniej niż pierwotnie planowano. Dotyczą one modernizacji dro-
gi powiatowej od skrzyżowania z ul. ks. Józefa Marszałka w Ma-
słowie Drugim w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą 
powiatową oraz budowy chodnika w Mąchocicach-Scholasterii. 
Wprowadzono nowe zadania polegające na opracowaniu projektu 
sieci wodociągowej w Dąbrowie oraz opracowaniu projektu drogi 
wewnętrznej przy ul. Miłej w Masłowie Pierwszym. Kolejne nowe 
zadanie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnie-
niem w Domaszowicach obok żłobka, zakup wiat przystankowych 
wraz z montażem w Woli Kopcowej oraz Masłowie Pierwszym. 
Zwiększono dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na 
wkład własny w ramach złożonego projektu pod hasłem „Żywe 
wiklinowe obiekty” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska oraz na zakup gablot wielofunkcyjnych. W związku 
ze zmniejszonymi kwotami w przetargu na realizację modernizacji 
dróg powiatowych wprowadzono zmiany w uchwale z listopada 
2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego w 2017 r., z którym wspólnie będzie realizowana dro-
gowa inwestycja.

a O bezdomnych zwierzętach

 Ważnym punktem sesji było uchwalenie Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. Obejmuje on: odła-
wianie bezdomnych zwierząt, umieszczenie ich w schronisku oraz 
ich obowiązkową kastrację i sterylizację, opiekę nad wolno żyjący-
mi kotami, zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń 
drogowych, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewniania 
miejsca dla zwierząt gospodarskich, które byłby odebrane decyzją 
wójta Gminy Masłów. Po raz pierwszy po zmianie ustawy w stycz-
niu 2017 r. radni zdecydowali o wprowadzeniu planu sterylizacji 
lub kastracji zwierząt, które posiadają swoich właścicieli. Oznacza 
to, że każdy właściciel może zgłosić się z wnioskiem do Urzędu 

Gminy, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 procent 
na sterylizację lub kastrację swojego zwierzaka. Ważne jest to, że 
dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt na dwie ste-
rylizacje lub kastracje w ciągu roku. Program został wywieszony 
na stronie UG do konsultacji, jednak nie wpłynęły do niego żadne 
uwagi. Przesłano go również do Powiatowego Inspektora Wetery-
narii w Kielcach, Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami „Zwierzak” i do kół łowieckich: Jenot, Iskra, Bartek, które 
go pozytywnie zaopiniowały.

a Jest regulamin

 Radni podjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia regula-
minu naboru i weryfikacji wniosków w zakresie realizacji projektu: 
Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów. Przy-
jęto regulamin, określono termin naboru wniosków od 27 marca 
2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. Wnioski/ankiety mogą być składane 
w Urzędzie Gminy Masłów lub przysłane drogą elektroniczną za 
pomocą ePUAP, albo zbierane podczas spotkań, które zostaną zor-
ganizowane w ośmiu sołectwach. Szczegółowe informacje znaj-
dują się w zakładce Odnawialne Źródła Energii na stronie Urzędu 
Gminy Masłów www.maslow.pl W projekcie mogą uczestniczyć 
jedynie osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie 
Gminy Masłów, będące właścicielem budynku mieszkalnego, 
gdzie efekty realizacji projektu wykorzystane będą wyłącznie do 
celów socjalno-bytowych. Przedmiotem projektu OZE jest reali-
zacja przez Gminę na budynkach mieszkalnych osób fizycznych 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: słonecz-
nej (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne), geotermalne 
(gruntowe pompy ciepła), powietrza (powietrzne pompy ciepła). 
Co ważne projekt będzie realizowany jeżeli Gmina Masłów otrzy-
ma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, któ-
rego nabór został już ogłoszony, a przyjmowanie wniosków przez 
Urząd Marszałkowski od gmin (beneficjentów) rozpocznie się od 
20-04-2017r. do 20-10-2017r., a ich ocena rozpocznie się po za-
kończeniu naboru.

a O „Promyczku”

 Michał Kumór, kierownik Placówki Wsparcia Dziennego 
„Promyczek” przedstawił sprawozdanie z działalności za 2016 
rok. W placówce dziennie przebywało średnio ok. 24 dzieci, któ-
re spędzały czas bawiąc się, odrabiając lekcje. W minionym roku 
rozpoczęła realizację unijnego projektu „Wspieranie kompetencji 
uczenia się dzieci z terenu Gminy Masłów” w ramach projektu 
wydłużono czas pracy placówki od dodatkowe sześć godzin oraz 
w ośmiu miejscowościach w świetlicach samorządowych prowa-
dzone są nieodpłatne zajęcia dla dzieci, zakupiono m.in. 11 table-
tów.

Wojciech Purtak

Ważnym punktem sesji było uchwalenie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”.

Jak podczas każdej sesji nie zabrakło wprowadzenia zmian w budżecie.
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 O tym, jak ważne jest dbanie o środowisko nikogo specjalnie 
przekonywać nie trzeba. Problem pojawia się, kiedy dotyka on 
nas bezpośrednio. Początek wiosny kolejny raz poka-
zuje, że na terenie naszej gminy nie brakuje miejsc, 
w które wyrzucane są śmieci. Najwięcej dzikich 
wysypisk znajduje się w lasach i na łąkach. In-
formacje o tym w ostatnim czasie trafiają do 
Urzędu Gminy. - Zwracam się z apelem do 
mieszkańców naszej gminy o niewyrzuca-
nie śmieci na łąki czy do lasu oraz o zgła-
szanie takich przypadków. Nie możemy 
pozwolić na tworzenie dzikich wysypisk, 
a jednocześnie niszczenie środowiska na-
turalnego – mówi Tomasz Lato, wójt gminy 
Masłów.

Odbiór z posesji
 Co ważne śmieci można pozbyć się legalnie na 
kilka sposobów. Odpady zmieszane, odpady segregowane 
(z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz me-
tali, szkło, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji w tym 
zielone ) oraz popiół odbierane są bezpośrednio od mieszkańców 
przez zajmującą się tym firmę Ekom.  Obwoźne zbiórki organizo-

Apelujemy o niewyrzucanie śmieci
w niedozwolone miejsca

Jak co roku z początkiem wiosny pojawia się problem dzikich wysypisk. Okazuje się, że ten problem dotyczy również 
gminy Masłów. Apelujemy do mieszkańców zarówno o niewyrzucanie śmieci na łąki czy do lasu, ale również o zgła-
szanie takich przypadków.

WARTO
INFORMOWAĆ

Istotne jest żeby informować o sytu-
acjach, kiedy widzimy, gdy ktoś wyrzuca 
śmieci w niedozwolonym miejscu. O takiej 
sytuacji należy poinformować najbliższy 
komisariat policji. Warto zapamiętać nu-
mer rejestracyjny samochodu. Pomocne 

są również zdjęcia lub filmy pokazu-
jące zdarzenie oraz precyzyjne 

podanie godziny i miejsca 
zdarzenia.

wane są cyklicznie. W czasie ich trwania odbierane są  odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny, zużyte akumulatory, chemikalia, zużyte opony. 
Odbiór powyższych odpadów odbywa się zgod-

nie z harmonogramem.

Do punktu
 W ramach opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na podsta-
wie umowy z Miastem Kielce miesz-
kańcy gminy Masłów mogą wszystkie 
selektywnie zebrane odpady oddać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Kielcach przy ul. Ma-
gazynowej 3. Czynny jest on od wtorku 

do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 oraz 
w soboty w godzinach 8:00 - 16:00. Można tu 

oddać m.in. odpady wielkogabarytowe, odpady 
zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona tra-

wa), papier, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte ba-
terie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe.

Wojciech Purtak

Drogowe projekty w przygotowaniu

 Po rozstrzygniętym przetargu zostały zlecone projekty na 
cztery zadania. Pierwsze to budowa chodnika wzdłuż drogi po-
wiatowej w Mąchocicach-Scholasterii, drugie modernizacja drogi 
powiatowej od skrzyżowania z ul. ks. Józefa Marszałka w Masło-
wie Drugim do Dąbrowy, do skrzyżowania z drogą krajową, trzecie 
projekt drogi w Domaszowicach od drogi powiatowej w kierunku 
Cedzyny (“Górka”) wraz z odwodnieniem, a czwarte projekt frag-
mentu chodnika w Mąchocicach Kapitulnych przy granicy z gmi-
ną Górno. Przygotowaniem projektów zajmą się dwie firmy Dro-
kar- Projekt oraz Prosta-Projekt. - Zgodnie z umową zakończenie 
wszystkich zadań planowane jest na 31 lipca 2017 roku.  Część 
z planowanych inwestycji współfinansowana będzie z Powiatem 
Kieleckim, a część z własnych środków Gminy Masłów - informuje 
Jarosław Rutczyński, inspektor do spraw dróg w Urzędzie Gminy 
Masłów.

WP
Zgodnie z umową zakończenie wszystkich zadań planowane jest na 31 
lipca 2017 roku.

Dwa biura projektowe wyłonione w przetargu zajęły się przygotowaniem dokumentacji niezbędnych do rozpoczęcia 
prac drogowych w gminie Masłów.

Mamy pierwszy paczkomat w Masłowie

 To dobra wiadomość dla osób robiących zakupy przez internet. Teraz przesyłkę będzie można odebrać już następnego dnia po 
jej nadaniu, a do tego o dowolnej porze dnia i nocy, co najważniejsze nie trzeba już będzie po swoją przesyłkę dojeżdżać do Kielc. 
Paczkomat zlokalizowany przy ul. Modrzewiowej został uruchomiony w minionym tygodniu. Należy do grupy InPost i znajduje się 
w oficjalnym wykazie na stronie operatora, jako Paczkomat MAS01F. Właśnie takiego oznaczenia należy użyć wybierając sposób 
dostawy kupowanych przez nas w sieci towarów, aby przesyłkę odebrać w Masłowie.  

MF

Przy ul. Modrzewiowej 21 w Masłowie Pierwszym pojawił się pierwszy w naszej gminie paczkomat.
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!
Tworzą

Bazę Talentów
 Gminna Biblioteka Publiczna w Masło-
wie zachęca do współpracy osoby, które chęt-
nie podzielą się swoimi pasjami, zdolnościami 
oraz zainteresowaniami. Informacje posłużą 
do stworzenia Bazy Talentów. 

 - Poszukujemy osób, które mają dużą 
wiedzę na temat naszego regionu. Znają ob-
rzędy  i zwyczaje  ludowe, gwarę i kuchnie 
regionalną. Posiadają zdolności manualne np. 
tkactwo, szydełkowanie, haftowanie. A może 
są wśród  nas osoby, które piszą  wiersze, 
opowiadania, książki i nie chcą wkładać ich 
tylko do szuflady – mówi Anna Obara, kie-
rownik Gminnej Biblioteki w Masłowie.  Ta-
lent muzyczny, śpiewanie, granie na różnych 
instrumentach, taniec to również sposób na 
pokazanie swoich zainteresowań. Wiek, wy-
kształcenie i płeć nie mają znaczenia, liczy 
się pasja, zamiłowanie i chęć pokazania  jej 
innym. W miarę potrzeb i możliwości będzie 
można zaprezentować swoje umiejętności na 
festynach, warsztatach, kiermaszach organizo-
wanych na terenie gminy Masłów.    Zebrane 
informacje pozwolą nam na stworzenie tzw. 
Bazy Talentów.

RED

 W spotkaniu udział 
wzięli wójt Tomasz Lato, 
wicewójt Monika Do-
lezińska – Włodarczyk, 
radni Regina Chyb i Artur 
Lis oraz pracownicy urzę-
du. Podczas spotkania 
ustalono, że numeracja 
przy głównej ulicy Do-
maszowic – Walerego 
Przyborowskiego będzie nadawana od nr. 1, od ul. Sandomierskiej 
narastająco w kierunku Masłowa. W bieżącym roku planujemy 
nadanie nazw ulic w Domaszowicach, jest to bardzo potrzebne, 
ponieważ w tym momencie panuje tam numeracyjny chaos, który 
jest uciążliwy nie tylko dla mieszkańców, doręczycieli, ale również 
dla służb medycznych i porządkowych. – mówi wójt Tomasz Lato. 
Postaramy się, aby do końca roku nadać nazwy i nową numerację 
wszystkim ulicom. – podsumowuje wójt. Niebawem odbędą się 
konsultacje społeczne, które będą miały na celu wybranie nazw 
zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców pozostałym ulicom 
w Domaszowicach.

MF

Będą nazwy ulic
w kolejnym sołectwie

Prace rozpoczną się jeszcze przed wakacjami

Jest umowa na wielką termomodernizację
z dużym dofinansowaniem

Coraz bliżej do rozpoczęcia prac przy termomodernizacji obejmującej Zespół Szkół w Masłowie, kompleks szkolny 
z halą sportową w Mąchocicach – Scholasterii oraz ośrodek zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. W Urzędzie Mar-
szałkowskim podpisano umowę z wykonawca.

 To pierwsza umowa podpisana na największą in-
westycję, jaka realizowana będzie w Gminie Masłów  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kie-
leckiego Obszaru Funkcjonalnego.  Gmina Masłów dzię-
ki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzi oczeki-
waną przez mieszkańców termomodernizację ważnych 
budynków. W czwartek w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiegowójt Tomasz Lato przy 
kontrasygnacie skarbnika, Małgorzaty Kumór, podpisali 
umowę dającą zielone światło do startu inwestycji. W jej 
ramach zostaną przeprowadzone prace ociepleniowe 
oraz zostaną zainstalowane pompy ciepła. Komplekso-
wą termomodernizację przejdą budynki Zespołu Szkół 
w Masłowie oraz kompleks szkolny z halą sportową  
w Mąchocicach – Scholasterii, a także ośrodek zdrowia 
w Mąchocicach Kapitulnych. W najbliższym czasie zosta-
nie ogłoszony przetarg, a rozpoczęcie prac planowane jest 
jeszcze przed wakacjami. Całość inwestycji szacowana 
jest na  3,8 mln zł, a dofinansowanie wynosi aż 3,2mln.

Wojciech Purtak

Umowę podpisali wójt Tomasz Lato, skarbnik Małgorzata Kumór oraz Stanisław 
Piskorek, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.

Rozpoczął się kolejny etap nadawania numerów po-
rządkowych dla nieruchomości położonych przy 
nowo nadanej ulicy Walerego Przyborowskiego w Do-
maszowicach.
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 Przypomnijmy, że ten odcinek został wykonany w ostat-
nich miesiącach 2016 roku. W ramach prac została położona na-
wierzchnia bitumiczna, chodnik na łączniku oraz utworzono pętlę 
autobusową. Obecnie w Woli Kopcowej trwają prace związane 
z uporządkowaniem terenu, które nie były możliwie zimą m.in. 
zasiano trawę. W najbliższym czasie zostanie zamontowana nowa 
wiata przystankowa oraz zagospodarowany zielenią środek pętli 
autobusowej. Środki na ten cel zostały pozyskanie z Unii Europej-
skiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach działania: Budowa lub modernizacja dróg lo-
kalnych. Całkowita wartość zadania to kwota ok. 650 tys. zł z cze-
go 411.884 zł to kwota dofinansowania.

WP

W najbliższym czasie zostanie zagospodarowany 
zielenią środek pętli autobusowej.

Przed kolejnymi pracami

Punkt odbioru odpadów powstanie w Dąbrowie

Z sołtysami o planach

 Doroczne spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Masłowie. Jego głównym tematem był podsumowanie 
pracy, ale również omówienie planów działania na 2017 roku. 
Wójt Tomasz Lato przedstawił plany działania na 2017 rok, szcze-
gółowo omówili budżet, który realizowany będzie w poszczegól-
nych sołectwach. Nie zabrakło również informacji o przygotowa-
niach do rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii oraz podziękowania za zaangażowanie się sołtysów 
w dystrybucję owoców i warzyw, jakie trafiały do mieszkańców 
poszczególnych sołectw.  Jak zapewniał wójt wszystkie spostrze-
żenia od mieszkańców, które przekazywane są mu przez sołtysów 
brane są pod uwagę.

WP Spotkanie odbyło się w GOKiS.

Sołtysi spotkali się z wójtem Tomaszem Lato, by podsumować swoją pracę w minionym roku.

W najbliższych tygodniach zostanie przedstawiony projekt budowy Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów, 
który planowany jest w Dąbrowie.

 Na jednej z grudniowych sesji Rady Gminy radni zabezpieczyli pieniądze  na budowę punktu selektywnego zbiórki odpadów, 
który powstać ma w Dąbrowie. - Koncepcja budowy punktu została już zatwierdzona, projekt ma być przedstawiony w Urzędzie Gminy 
do końca marca. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie na budowę ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Mamy czas na złożenie wniosku do 30 czerwca tego roku - mówi Tomasz Lato, wójt gminy Ma-
słów.  Co ważne dofinansowanie może wynieść do 85 procent kosztów całej inwestycji. Wiadomo już, że punkt w Dąbrowie składać 
będzie się m.in. z kontenera socjalno-biurowego, kontenera magazynowego oraz kontenerów do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych np. odpadów zielonych, zużytych opon czy odpadów budowlanych.  Plany zakładają, że odpady będzie można oddawać 
w Dąbrowie od stycznia 2018 roku, wszystko jest jednak uzależnione od rozstrzygnięcia konkursu wniosków.
Do Kielc
 Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Urząd Gminy Masłów z Miastem Kielce mieszkańcy gminy Masłów od 1 stycznia 
tego roku mogą oddawać np. wielogabarytowe odpady do punktu zbiórki znajdującej się przy ul. Magazynowej 3 w Kielcach. Przyj-
mowane są tam nie tylko odpady wielogabarytowe, ale również odpady zielone opony, meble, zużyty sprzęt, elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory, odpady poremontowe. Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godz. 10.00  do godz. 18.00 oraz w soboty od 
godz. 8.00 do godz. 16.00
 Szczegółowy regulamin odbioru odpadów komunalnych znajduje się na stronie Urzędu Gminy www.maslow.pl w zakładce - 
Gospodarka odpadami.

WP

W ostatnim czasie wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe przy ul. Wspólnej i pętli autobusowej w Woli Kop-
cowej.
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i
Informacja na temat wywozu odpadów

 Jeden pojazd (podpisany dwukomorowy) posiada dwie 
komory z tyłu samochodu: jedną np. na szkło, drugą na po-
piół. Drugi samochód posiada jedną komorę z tyłu np. na 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, boczną 
komorę załadowczą np. na papier. Zdarza się, że odpady 
segregowane zbierane są również na samochód skrzyniowy, 
na którym odpady umieszczone w workach nie są prasowa-
ne. Rozładunek poszczególnych frakcji odpadów odbywa 
się oddzielnie w wyznaczonych do tego miejscach według 
koloru worka oraz asortymentu w worku. Firma dokonu-
je również ponownej segregacji odpadów. Po weryfikacji 
odpadów szczególnie w pojemnikach (workach czarnych) 
często stwierdza się problem z prawidłowością segregacji 
odpadów.

RED

Opłata 5,00 zł za osobę dotyczy mieszkańców, którzy 
zbierają odpady w sposób selektywny natomiast zgod-
nie z § 2 ust.1 Uchwały nr XXIV/224/2016 Rady Gminy 
Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki opłaty, mieszkańcy którzy nie zbierają od-
padów w sposób selektywny podlegają opłacie w wy-
sokości 12,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc.Pracownicy firmy odbierającej śmieci

pojawiają na terenie gminy cyklicznie.

Urząd Gminy Masłów informuje, że firma EKOM zbie-
rająca odpady komunalne na terenie gminy Masłów 
posiada samochody dwukomorowe, które są przysto-
sowane do odbierania odpadów selektywnie zebra-
nych.

Przed inwestycjami sołeckimi
Mieszkańcy sołectw Brzezinki i Barcza wzięli udział w spotkaniach podsumowujących działania w ich miejscowo-
ściach w zeszłym roku.

 O tym, co już zostało zrobione oraz o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie rozmawiano podczas dwóch spotkań w Brze-
zinkach i w Barczy. Sołtys Stanisław Białowąs podsumował działania w ramach funduszu sołeckiego  oraz omówił inwestycje planowane 
na ten rok.  Przypomnijmy, że w Brzezinkach z funduszu zostaną zakupione stroje dla KGW Brzezinianki. To jednak nie jedyne zakupy. 
Do siłowni trafi nowy sprzęt sportowy, a do OSP I MDP Brzezinki nowy sprzęt i umundurowanie. W Barczy fundusz zostanie przezna-
czony na wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie projektu oraz wejścia z drogi 
publicznej na plac zabaw, zakup krzewów tui do zagospodarowania placu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej. W spotkaniach udział wzięli również goście radny: Andrzej Januchta oraz radny powiatowy Marian Zarzycki. Na zakończenie 
każdego ze spotkań zaprezentowały się zespoły ludowe: KGW Brzezinki oraz Barczanki.

WP

Na zakończenie każdego ze spotkań zaprezentowały się zespoły ludowe: KGW Brzezinki oraz Barczanki.
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Druhowie podsumowali rok i wyznaczyli nowe cele
W ciągu ostatnich tygodni odbyły się spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Brzezinkach, Ciekotach, Mą-
chocicach Kapitulnych i Woli Kopcowej. W każdym z zebrań uczestniczyli członkowie jednostek oraz zaproszeni 
goście, którzy wspierają działalność naszych druhów.

BRZEZINKI
CIEKOTY
W ubiegłym roku OSP Ciekoty pozyskała samochód pożarniczy 
marki IVECO oraz przeprowadziła remont boksu garażowego wraz 
z montażem nowej, automatycznej bramy wjazdowej. Miniony rok 
był szczególny również ze względu na lipcową uroczystość poświę-
cenia nowego sztandaru strażackiego i wspomnianego samochodu 
bojowego. Następnie wyróżniono druhów, którzy w ubiegłym roku 

MĄCHOCICE KAPITULNE
 Na zebraniu wręczono strażakom akt przekazania 
łodzi ratunkowej, która trafiła do jednostki w ubiegłym 
roku, co pozwoliło poszerzyć zakres jej funkcjonowa-
nia. Druhom zostały również wręczone podziękowania 
za pomoc przy realizacji spotu „Aby ferie były bezpiecz-
ne”, który nie tak dawno nakręcili wspólnie z Komen-
dą Miejską Policji w Kielcach, a który został doceniony 
przez Komendę Główną Policji. Strażakom podzięko-
wano również za pomoc w przygotowaniach i organiza-
cji Światowych Dni Młodzieży, które w minionym roku 
odbyły się w Krakowie. Najważniejszym zadaniem, ja-
kie zaplanowano na ten rok jest remont garaży, w któ-
rych stacjonują wozy bojowe oraz stałe rozwijanie się 
jednostki, a także naszych strażaków.

WOLA KOPCOWA
OSP Wola Kopcowa przygotowuje się do obchodów 
85 –lecia powstania jednostki w ich sołectwie. Plano-
wane jest również wykonanie ogrodzenia wokół straż-
nicy. Podsumowano również rok ubiegły, w którym 
druhowie zakupili nowy samochód pożarniczy oraz 
sprzęt do ratownictwa wodnego.

wykazali się niezwykłym zaangażowaniem w swoich działaniach 
byli to: dh Aleksandra Bawół, dh Piotr Błaszak, dh Sebastian Kobus, 
dh Karolina Michta, dh Daniel Papież. Na zebraniu przedstawiono 
plan działalności na rok bieżący, podkreślając ogrom pracy, któ-
ry jednostka z Ciekot musi wykonać, aby się wznieść na jeszcze 
wyższy poziom w realizacji misji, którą jest pomoc innym w chwili 
zagrożenia. Kolejnym miłym akcentem było uroczyste wręczenie 
przez wójta i komendanta gminnego odznak za wysługę lat najbar-
dziej doświadczonym druhom oraz tym z nieco mniejszym stażem. 
Odznaczeni zostali: dh Czesław Kmieć (55 lat), dh Zygmunt Michta 
(50 lat), dh Roman Durlik (50 lat), dh Andrzej Kmieć (45 lat),  dh 
Jarosław Papież (30 lat), dh Zbigniew Klimek (25 lat), dh Jan Karyś 
(20 lat), dh Stanisław Kaleta (20 lat), dh Andrzej Bawół (15 lat), dh 
Roman Kołomański (15 lat), dh Karol Kmieć (5 lat), dh Wojciech 
Bawół (5 lat), dh Daniel Papież (5 lat), dh Artur Kmieć (5 lat), dh 
Daniel Stępień (5 lat).

Strażacy z Brzezinek przygotowują się do zakupu no-
wego wozu bojowego, który w tym roku ma znaleźć 
się w ich jednostce. Przypomnijmy, że w tym roku 
nowy wóz stanie się własnością także strażaków z Ma-
słowa. Dzięki tegorocznym zakupom w każdej z pię-
ciu strażnic znajdujących się na terenie gminy Masłów 
znajdzie się nowe auto, które tworzą całkiem pokaźną 
flotę dbającą o bezpieczeństwo nas wszystkich.
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Z Dworku Żeromskich

Gdy w 2010 roku, na prośbę ówczesnego 
włodarza Gminy Masłów - Włodzimie-
rza Korony, opracowywałam scenariusz 
urządzenia ciekockiego Dworku Żerom-
skich, wiedziałam, że we wnętrzach mu-
szą się znaleźć trofea i akcesoria myśliw-
skie, bo zarówno pan Wincenty Żeromski, 
jak i jego syn Stefan ochoczo uprawiali 
te męskie zajęcia. Już na początku mło-
dzieńczych „Dzienników” Stefan zano-
tował: „Przepędziłem wakacje z ukocha-
nym tatkiem moim (…) z dubeltówką na 
ramieniu – o, bo szalenie prawie poko-
chałem polowanie! Gdzie ja nie byłem z 
tą flintą ojcowską, ile razy przemierzyłem 
w najrozmaitszych kierunkach przyległe 
wiosce mej lasy”. To ojciec 
w Ciekotach nauczył syna 
rozpoznawać tropy zajęcze, 
lisie czy sarnie, wykurzać z 
nor borsuki, zastawiać sidła 
na tchórze, walczyć z nisz-
czącymi nadrzeczne drzewa 
bobrami. To ojciec ostrzegał 
przed watahami głodnych 
zimą wilków, pokazywał stra-
ty na polach, spowodowane 
buchtowaniem odyńców i sa-
mur oraz ich licznego potom-
stwa.
Warto tu wspomnieć, że tra-
dycja łowów na dzikiego zwie-
rza była w rodzinie Żerom-
skich kultywowana od wielu 
pokoleń. Również przodkowie 
matki pisarza – Czapliccy ze 
Stanowisk, w XIX wieku namiętnie polo-
wali, a cenne skóry (także z zagranicz-
nych ekskursji) wchodziły w skład wiana 
ich córek czy wnuczek.
Z pierwszej książki biograficznej o Ste-
fanie Żeromskim, napisanej przez Sta-
nisława Piołun-Noyszewskiego, wiemy 
o szczególnych łowach inicjowanych w 
Strawczynie tuż przez Powstaniem Stycz-
niowym przez pana Wincentego, który: 
„wpadł w istny szał organizowania polo-
wań z nagankami z oczywistym celem na-
jobfitszego łupu (…). Zwierzyny gościom 
nie rozdawano, soląc i wędząc niesłycha-
ne ilości mięsiwa (…). Niebawem stało się 
jasnym, że zapasy te przeznaczone były 
dla powstańców”. Noyszewski nic nie pi-
sze o skórach czy porożach z upolowanej 
zwierzyny, ale możemy się domyślać, że 
trofea te skrzętnie wykorzystywano do 
ocieplania czy dekoracji kolejnych miejsc 
zamieszkania rodziny Żeromskich.

Urządzając ciekocki dworek trzeba było 
wiarygodnie odtworzyć wyposażenie, ja-
kie w nim było przed stu czterdziestoma 
laty. Dziś goście, już po wejściu do sieni, 
a później też w pokojach, dostrzegają na 
ścianach i podłogach trofea myśliwskie: 
okazałe poroża jeleni i porostki koziołków, 
medalion groźnego odyńca, skóry saren, 
borsuków, dzików i jeleniowatych. Jest 
też pamiętający czasy dawnych polowań 
róg myśliwski, torba i pas, dziewiętnasto-
wieczna dubeltówka czarnoprochowa, re-
plika pistoletu skałkowego, okazałe trofea 
wędkarskie (bo panowie lubili także łowić 
ryby), są fajansowe i cynowe talerze ze 
scenami myśliwskimi etc.

Gromadzenie tego tematycznego zespo-
łu, liczącego dziś 48 obiektów, rozpoczęło 
się w początkach 2012 roku darem czte-
rech par małych porostków z domu mojej 
siostry Cecylii Mazurowej; w kilka miesię-
cy później wzbogacili dwór licznymi tro-
feami wierni ciekockiej sprawie bliżyńscy 
przyjaciele – Krystyna i Kazimierz Skow-
ronowie. Dalsi ofiarodawcy to: Janusz 
Augustynek z Rytra, Elżbieta i Tadeusz 
Dulnikowie z Kielc, Mieczysław Dzięcioł 
z Radomia, Andrzej Huk z Tumlina, Kazi-
mierz Kokowski z Sitkówki, Koło Łowieckie 
„Jenot” z Masłowa, Tomasz Lato z Mącho-
cic Scholasterii, Małgorzata Lewandow-
ska – Stolarczyk z Warszawy, Michał Lis 
z Kielc, Tomasz Migoń z Kielc, Paweł Mile-
wicz z Kielc, Alicja Rozborska z Wiącki, Jan 
Stawowczyk ze Świętochłowic, Grażyna i 
Stanisław Szrekowie z Kielc, Włodzimierz 
Żołądek z Ciekot i - oczywiście, ja z mę-
żem Andrzejem.

POLOWANIA
I TROFEA

Do właściwego wyboru strzelby procho-
wej z połowy dziewiętnastego wieku po-
trzebowałam pomocy eksperta. Zwró-
ciłam się z prośbą o bezinteresowną 
konsultację do najwybitniejszego w Świę-
tokrzyskiem znawcy broni dawnej, byłego 
długoletniego dyrektora naukowego Mu-
zeum Narodowego w Kielcach – Ryszarda 
de Latour, który wyszukał i wskazał sto-
sowny obiekt. Dyrektor GOKiS – Krystyna 
Nowakowska dopełniła finansowej reali-
zacji zakupu strzelby, którą oglądamy 
dziś w pokoju Stefana.
W latach pobytu młodego Żeromskiego w 
Ciekotach – jak sądzę – wielkich polowań 
już nie organizowano, ale mając zagwa-

rantowane w umowie o ad-
ministracji folwarku prawo, 
a nawet obowiązek łowów 
(pisałam o tym w książce „Ro-
dzina Stefana Żeromskiego w 
Świętokrzyskiem”), korzysta-
no z niego skwapliwie, ubo-
gacając dziczyzną dworskie 
menu, a trofeami, które były 
dumą każdego szlachcica, 
ozdabiając dom.
Wiadomo też, że do dworku, 
dwukrotnie w ciągu roku, 
przyjeżdżali spod Radomia 
kupcy – Żydzi, którzy zaj-
mowali się wyprawianiem, 
kuśnierstwem a następnie 
sprzedażą wyrobów ze skór 
lisów, tchórzy (bardzo modne 
były wówczas czapki i kołnie-

rze z lisów oraz elkowe etole), bobrów, z 
których szyto męskie futra, borsuków – 
leniwców i pośledniejszych zajęcy, wyko-
rzystywanych na mufki dla dziewczynek, 
serdaki czy okrywki nóg w czasie podróży 
saniami. Można więc było coś sprzedać 
lub wymienić na gotowy produkt.
Po kilkuletnim okresie fascynacji polowa-
niem, Stefan Żeromski stracił upodoba-
nie do tych męskich zajęć i stał się – jak 
sam pisze – „myśliwcem i rybakiem z 
nazwy bardziej niż ze skutecznego efek-
tu”. Ale literatura polska zawdzięcza mu 
jeden z najpiękniejszych, rozbudowanych 
opisów zimowego polowania pod Łysicą, 
zaczynającego powieść „Popioły” słyn-
nym zwrotem: „Ogary poszły w las”. Pa-
miętamy i inne: w „Syzyfowych pracach”, 
„Urodzie życia”, „Puszczy Jodłowej”.

kustosz
Kazimiera Zapałowa

Sień we dworze z trofeami myśliwskimi
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 Sala widowiskowa Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach w sobotnie 
popołudnie wypełniła się paniami z gminy Masłów, które postanowiły wspólnie święto-
wać Dzień Kobiet. Gospodarzem uroczystości przygotowanej przez Gminny Ośrodek 

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze

Dzień Kobiet z powrotem na scenę Klubu Seniora

Po części artystycznej panie zaproszono na słodki poczęstunek.Na zaproszenie odpowiedziało wiele mieszkanek naszej gminy.

Kultury i Sportu był wójt Tomasz Lato, któ-
ry zaprosił na scenę mężczyzn, radnych 
i sołtysów, obecnych na sali. Wójt życzył 
paniom przede wszystkim radości i miłości 
oraz satysfakcji płynących z każdego dnia. 
Do życzeń włączyli się pozostali panowie, 
którzy chóralnie odśpiewali paniom głośne 
„100 lat”. Chwilę wcześniej podzielili się 
bukietami tulipanów, by rozdać je wszyst-
kim paniom siedzących na widowni.

Na scenie
 Gwoździem programu był spektakl 
przygotowany przez Klub Seniora z Masło-
wa, który po kilkuletniej przerwie ponow-
nie zaprezentował się przed publicznością. 
Przez ostatnie tygodnie seniorzy odbywa-
li próby z Joanną Kwiecień, instruktorką 
Szklanego Domu, by premiera wypadła 
jak najlepiej. Tak też się stało. Nasi arty-
ści zostali nagrodzeni brawami na stojąco, 
a nawet odśpiewaniem „100 lat”!  Spektakl 
przygotowano w konwencji programu te-
lewizyjnego. Wszystkie osoby pojawiają-
ce się na scenie mówiły i śpiewały piękną 
świętokrzyską gwarą. Co ważne wszyscy 
wykazali się ogromnym poczuciem hu-
moru i dystansem prezentując dowcipne 
scenki będące odniesieniem do stereotypo-
wego postrzegania roli kobiety.  Jak zgod-
nie podkreślali członkowie Klubu Seniora 
tak serdeczne przyjęcie ich przedstawie-
nia to wielka motywacja do dalszej pracy 
i przygotowania kolejnych spektakli. Przy-
pomnijmy, że grupa z Masłowa była znana 
z teatralnych przedstawień obrzędowych 
m.in. „Wesela”, „Chrzcin”  czy „Przodko – 
Pierzoki”. Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek oraz oczywi-
ście rozmowy przy kawie i herbacie.

Wojciech Purtak

Były życzenia, tulipan dla każdej pani, słodki poczęstunek i wspaniała atmosfera. Główną atrakcją obchodów Dnia 
Kobiet był występ Klubu Seniora z Masłowa, który po kilkuletniej przerwie z wielkim powodzeniem powrócił na scenę.

Z wielkim powodzeniem na scenę powrócił Klub Seniora z Masłowa.

Życzenia ze sceny składał wójt Tomasz Lato z obecnymi na wydarzeniu radnymi i sołtysami.
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G M I N N E   C O,   G D Z I E,   K I E D Y

Sprawdź, gdzie warto być
W najbliższych tygodniach w gminie Masłów będzie się bardzo wiele działo.  Zapraszamy m.in. do udziału w majówkach przy 
kapliczce na Żeromszczyźnie, na II Gminny Konkurs Piosenki Turystycznej, Festiwal Nauki dla dzieci, Biegi Śladem Lat Młodzień-
czych Stefana Żeromskiego czy Ogólnopolski Spływ Lubrzanką oraz charytatywny koncert „Gala trzech tenorów polskich” z 
udziałem Bogusława Morki w Domaszowicach.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W MASŁOWIE

 W każdy poniedziałek od godz. 16:00 do Sali przy żłobku Raj 
Maluszka w Domaszowicach na zajęcia plastyczne.
- 15 kwietnia,  godz.11.30 - Święcenie pokarmów przed Dworkiem 
Państwa  Żeromskich w Ciekotach
- 20 kwietnia, godz. 17:00 - Spotkanie filmowe w świetlicy w Wi-
śniówce z Małgorzatą Chmiel reżyserką filmu dokumentalnego 
„Ameliówka”, Małgorzatą Chmiel.
- 21 kwietnia,   godz.16:00 – Eliminacje do programu Wygraj szan-
sę w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach

Zaproszenie do udziału w programie Wygraj Szansę
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie zaprasza uzdol-
nione wokalnie dzieci w wieku do 14 lat do udziału w gminnych 
eliminacjach do programu „Wygraj szansę” organizowanego przez 
Agencję Telewizyjno Estradową TV Media. Eliminacje odbędą się 
21 kwietnia o godz. 16:00 w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom 
w Ciekotach. Zwycięzca eliminacji gminnych będzie reprezento-
wać Gminę Masłów w wojewódzkim konkursie który odbędzie 
się 22 maja o godz.11:00 w Sali Widowiskowej WDK w Kielcach.  
Na program estradowy „Wygraj szansę” zaproszona jest także 30 
osobowa grupa łącznie z opiekunami ze Szkoły, którą reprezentuje 
zwycięzca eliminacji. Wszyscy uczestnicy konkursu wojewódzkie-
go otrzymają nagrody książkowe, a dla  laureatów są tablety i dla 
wyróżnionych radiomagnetofony. Ponadto laureaci zostaną objęci 
patronatem medialnym TV Media, oraz zaproszeni na specjalne 
warsztaty artystyczne do Warszawy.
Program Wygraj szansę objął Honorowym Patronatem Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego.
Regulamin eliminacji gminnych.
1. Wiek wykonawcy nie może przekraczać 14 lat.
2. Wykonawcy mogą towarzyszyć max trzy osoby stanowiące tło 
choreograficzne.
3. Solista wykonuje jedną piosenkę wytypowaną przez Organizato-
ra i dostaje podkład (jest to Takie Tango Budki Suflera) lub wybraną 
przez siebie dowolną piosenkę w języku polskim, ale musi posia-
dać własny podkład muzyczny i dostarczyć Organizatorowi.
4. Laureatem eliminacji gminnych może zostać tylko jeden solista.
5. Nagrodą dla zwycięzcy jest udział w konkursie wojewódzkim, 
wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
6. Zgłoszenia do eliminacji należy przesłać e-mailem na adres 
szklanydom@maslow.pl do dnia 19 kwietnia 2017 r.

- 22 kwietnia - VII   Ogólnopolski Spływ Lubrzanką, szczegóły na 
stronie www.szklanydom.maslow.pl
- 1 maja,  godz.11:00  Eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem, 
Amfiteatr w Ciekotach  
- 3 maja  Uroczysta inauguracja Majowych Piesni w Ciekotach 
Godz. 16:00 Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Mariana Flo-
rczyka amfiteatr na Żeromszczyźnie
Godz.17:00 Majowe przy kapliczce na Żeromszczyźnie prowadzi 
Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

Harmonogram Majowych Pieśni w Ciekotach godz.17:00
06.05. – Zespół Lubrzanka i Klub Seniora z Masłowa
07.05. – Zespół Kopcowianki
13.05. – Zespół Brzezinianki
14.05. -  Chór Masłowianie
20.05. -  Zespół Nowe Masłowianki
21.05. – Zespół Barczanki
27.05 – Zespół Domaszowianki
28.05. – Zespół Dąbrowianki

- 3 czerwca
Całe rodziny zapraszamy na imprezę plenerową na Żeromszczyź-
nie. Będzie sportowo, muzycznie i naukowo za razem. Zarówno 
dzieci, jak i dorosłych zaprosimy do udziału w Biegu Śladem Mło-
dzieńczych Lat Stefana Żeromskiego, w tym samym czasie nad cie-
kockim stawem odbywać się będzie II Gminny Konkurs Piosenki 
Turystycznej oraz Festiwal Nauki dla dzieci.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MASŁOWIE
- 8 maja
 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zapraszamy 
uczniów klas 0, I, II na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony 
Kapturek”, które odbędzie się 8 maja (poniedziałek)o godzinie 9.30 
(potrwa około 40 minut) w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Masłowie. Podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny dla klas 0,I,II . „Moja wymarzona biblioteka”. Zapisy 
pod numerem telefonu 728-949-464 lub biblioteka@maslow.pl

PARAFIA PW. BŁOGOSŁAWIONEGO WINCENTEGO KADŁUB-
KA W DOMASZOWICACH
- 7 maja 
 Zapraszamy na wyjątkowy 
koncert „Gala trzech tenorów pol-
skich”, podczas którego zaśpiewa-
ją znakomici śpiewacy: Bogusław 
Morka, Mariusz Ruta, Piotr Kacz-
marek. Akompaniować będzie im 
Orkiestra Kameralna Alla Breve pod 
dyrekcją Bogny Dulińskiej w skła-
dzie: fortepian, skrzypce, klarnet, 
kontrabas, perkusja. W programie 
gali znajdą się m.in. piosenki wło-
skie i francuskie. Koncert poprzedzi 
występ Chór Masłowianie. Gala 
rozpocznie się w niedzielę 7 maja 
o godz. 18. Cegiełki są w sprzedaży 
można je nabyć w kancelarii para-
fialnej oraz pod numerem tel. 574 
012 657. Dochód z koncertu  zo-
stanie przeznaczony na rozbudowę kościoła. Gmina Masłów jest 
patronem honorowym wydarzenia.

Krystyna Nowakowska, WP

Bogusław Morka zaśpiewa na 
charytatywnym koncercie para-

fialnym w Domaszowicach.
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 Kurier Masłowski: Zawód 
piekarza był z góry panu prze-
znaczony?
 Ernest Noga: Wykształcenie 
mam inne, ale muszę przyznać, 
że zawód piekarza towarzyszył 
mi od zawsze (śmiech). Mój 
dziadek prowadził piekarnię w 
Szydłowcu. Pracował w niej mój 
tata, który ożenił się z jego cór-
ką. W latach 60-tych przenieśli 
do Mąchocic Kapitulnych, gdzie 
otworzyli własną piekarnię. Star-
si mieszkańcy pewnie pamiętają, 
że znajdowała  się ona w innym 
miejscu niż teraz. Pomagałem 
mojemu tacie od kiedy pamiętam 
czyli od najmłodszych lat. Po-
czątkowo były to drobne prace, 
a później już pierwsze nocki spę-
dzane na wyrabianiu i wypieka-
niu chleba. Muszę przyznać, że 
od zawsze bardzo mi się to podo-
bało. Tak się wszystko ułożyło, że 
to właśnie ja przejąłem piekarnię, 
a moje rodzeństwo sprawdza się 
w innych zawodach.
 Czuje pan na sobie odpo-
wiedzialność za utrzymanie ro-
dzinnej tradycji i przekazanie 
piekarni kolejnemu pokoleniu?
 Myślę, że jestem jeszcze za 
młody, żeby o tym teraz myśleć 
(śmiech).  Mam dwóch synów, 
więc szansa na to, że któryś z 
nich zajmie się tym zawodem jest 
duża.
 Co jest przepisem na sukces 
w takiej piekarni jak pana?
 U nas decyduje przede 
wszystkim przywiązanie do tra-
dycji i niezmienny od lat smak. 
Naszym produktem, który zdobył 
wiele nagród i cieszy się niesłab-
nącym powodzeniem klientów 
jest chleb mąchocki na zakwasie. 
Jego receptura jest niezmienna i 
od lat smakuje tak samo. Stawia-
my na naturalną produkcję bez 
ulepszaczy, co jest doceniane 
przez klientów nie tylko z naszej 
gminy, ale również z Kielc czy 
Bodzentyna i Starachowic, którzy przyjeżdżają do nas na zakupy.  
O sukcesie decyduje też ekipa pracowników, z którymi tworzy się 
firmę. To ludzie są naszym bogactwem. Sam niewiele mógłbym 
zrobić. Jestem dumny, że udało nam się stworzyć grono zaufanych 
osób, dla których piekarnia jest czymś więcej niż zwykłym miej-
scem pracy.

Zbliża się finał drugiej edycji Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

To coś więcej niż zwykła piekarnia
Ernest Noga prowadzi znaną wszystkim rodzinną piekarnię w Mąchocicach Kapitulnych. Jest pierwszym laureatem 
Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. Rozmawiamy z nim zarówno o tym wyróżnieniu jak i tradycji oraz smaku 
słynnego chleba mąchockiego na zakwasie.

To z tego pieca wychodzi pieczywo
znane w całym województwie świętokrzyskim.

Ernest Noga z bochenkami chleba mąchockiego,
którego smak doceniają  mieszkańcy gminy Masłów.

Do tego miejsca dostęp ma niewiele osób
Tak wygląda magazyn mąki.

 Ostatnio bardzo modne jest 
być fit. Zauważa pan ten trend 
również w swojej piekarni?
 Oczywiście. Mamy chleb 
żytni, który cieszy się dużym po-
wodzeniem, pieczemy bułki z 
ziarnami, choć muszę przyznać, 
że nasz chleb mąchocki na za-
kwasie też spokojnie może być 
wpisany na listę z produktami na-
turalnymi.
 Wspominał pan o uznaniu 
klientów, ale również nagrodach. 
Jakie znaczenie ma dla pana 
Nagroda Gospodarcza Gminy 
Masłów, którą otrzymał pan rok 
temu?
 Miło jest być docenianym. 
To szczególna nagroda, bo przy-
znana w rodzinnej gminie i co 
ważne jestem jej pierwszym lau-
reatem. Byłem bardzo zaskoczo-
ny, kiedy dowiedziałem się, że 
trafiła właśnie do mnie. Do dziś 
się z niej cieszę, zresztą przypo-
mina mi o tym statuetka, która stoi 
na honorowym miejscu w naszej 
piekarni. Dobrze, że raz w roku 
podczas gali w szczególny spo-
sób honoruje się przedsiębiorców 
działających u nas. Jest to zawsze 
szansą na pokazanie szerzej swo-
jej działalności, ale również moty-
wacją do dalszej pracy.
 Czas na wyłonienie kolejne-
go laureata. Gala odbędzie się już 
12 maja.
 W tym roku zostałem za-
proszony do kapituły, której zada-
niem będzie wyłonienie tegorocz-
nych nominowanych i laureata. 
Trzymam kciuki za wszystkich 
naszych przedsiębiorców, bo każ-
dy z nich zasługuje na taką formę 
docenienia działalności.
 Zanim poznamy najlepszych 
przedsiębiorców przed nami Wiel-
kanoc. Jakoś szczególnie jest ob-
chodzona w pana domu?
 Święta to zawsze dla nas 
okres szczególnej pracy, bo za-
równo Wielkanoc jak i Boże Na-

rodzenie to czas, kiedy piekarnia pracuje na pełnych obrotach. 
Mamy po prostu wtedy więcej zamówień, więc kiedy już minie 
cały wytężony okres pracy, myślę o odpoczynku. Zawsze spędza-
my święta bardzo tradycyjnie całą rodziną w domu.

Rozmawiał Wojciech Purtak
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 Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez prezesa 
stowarzyszenia „Nasza Dąbrowa” Władysława Pawłowskiego oraz 
złożenia życzeń dla wszystkich Pań i odśpiewania dla nich grom-
kiego „Sto lat” przez obecnych na spotkaniu panów.  Następnie rad-
ny Ryszard Filipowicz odczytał piękny wiersz o kobietach, którego 
puentą było przesłanie, że “kobieta jest ogniwem łączącym niebo 
z ziemią” z którym wszyscy się zgodzili bez dwóch zdań. Życzenia 
w imieniu samorządowców złożył dla wszystkich Pań wójt Tomasz 
Lato, który życzył wszystkiego najlepszego, spokoju, radości z życia 
oraz pociechy ze swoich mężczyzn. Po krótkim przywitaniu wszyst-
kie przybyłe na spotkanie panie otrzymały czerwone tulipany oraz 
coś słodkiego dla osłody życia. Kwiaty wręczali wójt Tomasz Lato, 

Pierwszy Dzień Kobiet w dąbrowskiej świetlicy

Panie cieszyły się ze wspólnego święta.

W świetlicy samorządowej w Dąbrowie prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu po raz pierwszy w jej 
historii zorganizowano Dzień Kobiet. Organizatorami spotkania było stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, Koło PSL 
z Dąbrowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki.

sekretarz gminy Zbigniew Zagdański, prezes stowarzyszenia „Na-
sza Dąbrowa”, Władysław Pawłowski, prezes Gminnego Koła PSL, 
Krzysztof Paliborek, radni Ryszard Filipowicz i Stanisław Doleziński 
oraz reprezentujący wszystkich sołtysów naszej gminy Jan Sobecki, 
sołtys Mąchocic Kapitulnych.

Kwiaty w podzięce
 Specjalne podziękowania w postaci pięknego bukietu kwia-
tów za działalność i zaangażowanie na rzecz społeczności lokal-
nej oraz z racji sobotniego Dnia Sołtysa otrzymała sołtys Dąbrowy 
Aniela Cedro, która odbierając bukiet podkreślała, że udaję się jej 
wszystkie plany realizować z wielką  pomocą Pań z KGW Dą-
browianki, którego jest przewodniczącą i za co gorąco dziękuje 
wszystkim członkiniom zespołu.

Salwy śmiechu
 Po części oficjalnej przed zgromadzonymi gośćmi w specjalnie 
przygotowanym na ten dzień repertuarem zaprezentował się zespół 
Golica z Mąchocic Kapitulnych, który w humorystyczny sposób udo-
wodnił wszystkim, że kobiety są najważniejszymi istotami na naszej 
planecie. Dzięki występowi Golicy wszystkie Panie musiały sięgnąć 
do torebek po chusteczki, aby otrzeć łzy… ze śmiechu.  Na zakoń-
czenie wystąpiły gospodynie spotkania czyli Dąbrowianki, które za-
dbały nie tylko o ducha ale również o żołądki wszystkich przybyłych 
w niedzielne popołudnie gości. Pierwszy Dzień Kobiet w Dąbrowie 
przeszedł już do historii ale mamy pewność, że to nie koniec pięk-
nych chwil i uroczystość organizowanych w najmłodszej w naszej 
gminie samorządowej placówce, która tętni życiem nie tylko od 
święta m.in. dzięki instruktorce GOKiS-u, Kindze Kruk.

Mateusz Fąfara

D Z I E J E   S I Ę   W   D Ą B R O W I E
Podczas minionych tygodni wiele działo się w Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
Wieczór wigilijny w świetlicy w Dąbrowie odbył się w prawdziwie rodzinnej 
atmosferze. Świetlica rozbrzmiewała kolędami i pastorałkami w wykonaniu 
Zespołu Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”. Swój talent muzyczny 
zaprezentowała także Michalina Cedro oraz Grzegorz Chamerski. Dodatkową 
atrakcją był występ teatru amatorskiego z Ostojowa w sztuce pt. „Opowieść 
wigilijna”. Po części artystycznej wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie 
świąteczne życzenia 
i zasiedli do wspólnej 
wieczerzy wigilijnej BAL KARNAWAŁOWY 

Było to kolejne wydarzenie zorganizowane przy 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Kielcach, 
w której uczą się najmłodsi mieszkańcy Dąbrowy. 
Sala świetlicy była wypełniona po brzegi radosnymi 
przebierańcami. Podczas szalonej zabawy nie nie 
zabrakło licznych konkursów z nagrodami.Uczniowie ze Szkoły Podsta-

wowej nr 4 w Kielcach pod 
kierunkiem swoich wycho-

wawców przedstawili program 
artystyczny, pokazując talenty 

recytatorskie i wokalne. Były 
wiersze i piosenki okoliczno-

ściowe. Na finał dzieci obdaro-
wały swoich ukochanych gości 
upominkami przygotowanymi 
własnoręcznie. Po części arty-

stycznej zaproszono wszystkich 
na słodki poczęstunek.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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Brawa dla Golicy

Bawiono się w Ciekotach

Kusoki na finał karnawału

 Świętokrzyskie poleczki, obertasy 
i walczyki królowały podczas sobotniego 
i niedzielnego wieczoru. Gościom, którzy 
pojawili się w naszej gminie, na zakończe-
nie karnawału przygrywała Kapela Ciekoty. 

Kusoki Świętokrzyskie z przy-
tupem zakończyły karnawał. 
W Izbie Biesiadnej Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Nad wodą” 
w Ciekotach bawiło się kilkadzie-
siąt osób z całego kraju.

Zgodnie z dawnymi ludowymi zwyczajami zatańczono na “pnioku”, a żad-
na panienka nie uchroniła się przed “sadzeniem” czyli malowaniem twa-
rzy kobietom, którym nie śpieszno do zamążpójścia. O żołądki przybyłych 
gości zadbały ciekockie  gospodynie serwując przepyszne dania regionalne. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie tańcząc na dechach do białego rana. Kolej-
na okazja do zabawy na Kusokach już za rok. Organizatorem imprezy była 
Fundacja Korzenie.

MF
Organizatorka wydarzenia Iwona Furmańczyk 
w tańcu z Romanem Kołomańskim, sołtysem Ciekot.

Ze względu na duże zainteresowanie zabawę zorganizowano w sobotę i niedzielę.

 W konkursie wzięło udział 40 podmiotów artystycznych z trzech województw. Gminę Masłów reprezentowała Grupa 
Artystyczna Golica oraz Zespół Śpiewaczy Domaszowianki. W kolejnym dniu przeglądu do Koncertu Laureatów nominację jury 
otrzymała Golica, która w przepiękny sposób wykonała dwa utwory, „O miłosierny Boże” oraz „Hymn o Krzyżu”. Zespół powtó-
rzył sukces z roku ubiegłego zajmując  zaszczytne pierwsze miejsce. Grupie serdecznie gratulował  i życzył dalszych sukcesów 
wójt Tomasz Lato, który towarzyszył zespołowi podczas niedzielnego Koncertu. Przypomnijmy, że zespół, który prowadził przez 
kilkanaście lat Zygmunt  Służewski,  w obecnej chwili przygotowuje do występów artystycznych, koncertów i różnego rodzaju 
wydarzeń Magdalena Lasak. Głównymi organizatorami przeglądu byli Wójt Gminy Nowa Słupia, Misjonarze Oblaci Maryi Nie-
pokalanej oraz Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi.

RED

Grupa Artystyczna Golica zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyj-
nej i Pokutnej, który odbył się w klasztorze na Świętym Krzyżu.

Golica powtórzyła swój sukces z ubiegłego roku.
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 Takiego filmu jeszcze w naszej gminie 
nie było. „Szmaragdowe miejsce” to  doku-
ment o historii Wiśniówki opowiedzianej 
przez jej młodych mieszkańców, seniorkę 
Marię Moćko oraz Janusza Domagałę, trene-
ra Klubu Bokserskiego Skalnik. Pomysł na film 
powstał podczas zajęć prowadzonych przez 
Wiolettę Domagałę w miejscowej świetlicy 
osiedlowej działającej w strukturach Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. Było 
to pierwsze filmowe doświadczenie dzieci i 
młodzieży, których opiekunami w filmowym 
świecie zostali Joanna Kwiecień, instruktorka 
Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Cie-
kotach oraz Dominik Rakoczy, ceniony tele-
wizyjny dokumentalista.
 Podczas warsztatów wszyscy poznali 
podstawy filmowej kuchni.   - Odkryliśmy, 
że w dzieciach drzemią prawdziwe talenty, 
a efektu końcowego nie powstydziłaby się 
żadna telewizja. To wspaniałe, że w taki 
sposób mogliśmy zrealizować marzenia 
dzieci o przekazaniu wiedzy o historii osie-
dla, ale również sprawdzenia się w nowych 
wyzwaniach – mówi pani Joanna.

Po cztery godziny dziennie
 Zdjęcia do filmu realizowane były 
na terenie Wiśniówki podczas dwóch fe-
ryjnych tygodni. - Nagrywaliśmy aparatem 
fotograficznym i smartfonem każdego dnia 
po około cztery godziny. Najtrudniejsze dla 
mnie jako kierownika produkcji okazało się 
zadbanie o to, żeby każdy wiedział, jakie 

15 minut dokumentu o wyjątkowych miejscach

„Szmaragdowe miejsce” - film, który trzeba zobaczyć
Film „Szmaragdowe miejsce” wzbudza ogromne zainteresowanie. To dokument opowiadający historię Wiśniówki 
oczami jej młodych mieszkańców.

zadanie do niego należy. Mam nadzie-
ję jednak, że wszystko się nam udało 
– opowiada Kinga Syska. Jak zgodnie 
podkreślają młodzi twórcy podczas 
zdjęć panowała świetna i radosna at-
mosfera, a jedynym problem okazy-
wało się, że kiedy już kamera poszła 
w ruch nie mogli...powstrzymać śmie-
chu. Dla wszystkich była to pierwsza filmo-
wa przygoda. W filmie mamy swoistą wy-
cieczkę po miejscach, które niegdyś tętniły 
życiem jak np. remiza OSP, piekarnia czy 
park, w którym urządzano potańcówki. Se-
niorka Maria Moćko wspomina czasy, kiedy 
funkcjonowało miejscowe kino i orkiestra 
dęta. Nie brakuje jednak odniesień do teraź-
niejszości i sukcesów odnoszonych przez 
zawodników Klubu Bokserskiego Skalnik.

Muzyczne marzenie
 Co ciekawe film „Szmaragdowe miej-
sce” promuje autorska piosenka Jakuba 
Surmy o tym samym tytule, którą nagrano 
w B Ton Studio w Masłowie. - W ciągu sze-
ściu dni od umieszczenia jej w portalu You 
Tube odsłuchano ją prawie pół tysiąca razy. 
Bardzo się z tego cieszę, bo daje to moty-
wację do tworzenia kolejnych piosenek, 
a pomysłów mam naprawdę dużo – opo-
wiada Kuba. Jego ulubione gatunki to rap 
i hip-hop. To właśnie w takim stylu tworzy 
swoje piosenki i marzy o pierwszym dużym 
koncercie, ale również profesjonalnym na-
graniu płyty.

Brawa dla twórców
 Pod koniec marca w miejscowej świe-
tlicy odbyła się uroczysta premiera „Szma-
ragdowego miejsca”. Niemal w komplecie 
zjawili się na niej wszyscy twórcy wyjątko-
wego dokumentu. - Materiału filmowego 
otrzymałem bardzo dużo. Musieliśmy z 
niego wybrać to, co jest najbardziej istotne 
dla opowiedzenia poszczególnych historii 
zamkniętych w kolejnych rozdziałach – 
opowiada Daniel Kozłowski, który zmon-
tował film. - Ostatecznie mamy prawie 15 
minut, choć mógłby być znacznie dłuższy 
– dodaje. W filmie wystąpili Jakub Surma, 
Kinga Syska, Grzegorz Adamczyk, Konrad 
Gała, Kacper Lech, Agata Syska. Za reżyse-
rię odpowiadali Grzegorz Adamczyk i Aga-
ta Syska , a za scenariusz Joanna Kwiecień i 
Daniel Kozłowski. Kierownikiem produkcji 
była Kinga Syska, a autorami zdjęć: Damian 
Gała, Diana Adamczyk, Kinga Syska. Okla-
skiwali ich licznie zgromadzeni mieszkań-
cy Wiśniówki oraz wójt Tomasz Lato, sołtys 
Mariola Bysiak, radny Janusz Obara i Kry-
styna Nowakowska, dyrektor GOKiS.  

Wojciech Purtak

Twórcy „Szmargadowego miejsca” niemal w komplecie zjawili się na premierze w świetlicy osiedlowej w Wiśniówce.

Film i teledysk „Szmargadowe miejsce” 
można zobaczyć w portalu YouTube. 
Link znajdziecie na profilu 
Gminy Masłów na Facebooku.
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Recytatorskie zmagania na scenie Szklanego Domu

 W Centrum Edukacyjnym Szklany 
Dom w Ciekotach spotkali się najlepsi 
recytatorzy wyłonieni w szkolnych eli-
minacjach. Każdy z nich musiał zapre-
zentować utwory autorów określonych 
w regulaminie. I tak uczniowie klas I-III 
recytowali wiersze Danuty Wawiłow 
i jej córki Natalii Usenko, uczniowie klas 
IV-VI wiersze wyłącznie Danuty Wawi-

Laureaci IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego w komplecie.

Wilkos - instruktor muzyczny GOKiS, li-
der zespołu Andrzej i Przyjaciele. 
Wyrównany poziom
 Jak podkreślali jurorzy, tegoroczny po-
ziom był bardzo wyrównany. W kategorii 
szkół podstawowych w klasach I–III najlep-
sza była Kinga Pietrzak z SP w Woli Kopco-
wej, drugie miejsce zajęła Aleksandra Lelas 
z ZS w Masłowie, a trzecie Tomasz Ryś z ZS 
w Mąchocicach Kapitulnych. W kategorii 
klas IV–VI wygrała Maria Kołomańska z SP 
w Mąchocicach Scholasterii, drugi był  Pa-
weł Kupis z SP w Brzezinkach, a trzecia Ju-
lia Kasperek z ZS w Masłowie. Wśród gim-
nazjalistów jurorzy najwyżej ocenili Piotra 
Wójcika z ZS w Masłowie. Drugie miejsce 
zajęła Julia Mochocka z ZS w Mąchocicach 
Kapitulnych, a trzecie Julia Więcek również 
z ZS w Mąchocicach Kapitulnych. Sukce-
sów wszystkim laureatom gratulował wójt 
Tomasz Lato. Do najlepszych powędrowały 
dyplomy oraz upominki, a uczestnicy kon-
kursu zostali wyróżnieni dyplomami oraz 
słodyczami. Na zakończenie IV Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego publiczność mo-
gła wysłuchać wszystkich nagrodzonych.

Wojciech Purtak

łow, natomiast gimnazjaliści Bolesława 
Leśmiana. Przed jurorami stanęło 32 re-
cytatorów, którzy rywalizowali ze sobą 
w trzech kategoriach wiekowych. Wszyst-
kich oceniała komisja w składzie: Anna 
Obara – kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Masłowie, Krystyna Nowa-
kowska - dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Masłowie, Andrzej 

32 uczniów ze szkół z terenu gminy Masłów rywalizowało w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim.

Kolejne
sukcesy 

śpiewacze 
dla gminy 
Masłów

 XIII Festiwal Pieśni Wiel-
kopostnej zakończył się szczę-
śliwie dla zespołów z naszej 
gminy. W Koncercie Laure-
atów, który odbył się w koście-
le pw. św. Michała Archanioła 
w Daleszycach Chór Masło-
wianie zdobył I miejsce w kate-
gorii chórów, natomiast Grupa 
Artystyczna Golica II miejsce 
w kategorii zespołów wokal-
nych. Dyrygentami zespołów 
są  Michał Kopeć i  Magdalena 
Lasak. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

RED.

Chór Masłowianie i Golica podczas występów w Daleszycach
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 Maraton Pieszy Przedwiośnie bardzo szybko zyskał markę i 
renomę wśród wielbicieli pieszych wędrówek w całym kraju. W 
dniu rezerwacji wszystkie miejsca rozeszły się w ciągu pięciu mi-
nut! Chętnych było jednak znacznie więcej. Nic więc dziwnego, 
że powstała lista rezerwowa. Ostatecznie na starcie w sobotni po-
ranek 1 kwietnia stanęły 183 osoby. W tym gronie zdecydowaną 
większość stanowili panowie, bo było ich aż 137. Kobiety były w 
mniejszości. Na start zdecydowało się 46 odważnych pań. Wszy-
scy wyruszyli na trasę liczącą 76 km. 1900 metrów wyniosła suma 
podejść. Prowadziła ona najpiękniejszymi miejscami Gór Świę-
tokrzyskich związanymi z twórczością Stefana Żeromskiego, któ-
ry swoje dzieciństwo spędził w Ciekotach.  Na trasie znalazły się 
m.in. góry Łysica i Radostowa oraz oczywiście Puszcza Jodłowa.

Po ośmiu godzinach
 Przejście maratonu wymagało od piechurów nie lada zapra-
wy. Na mecie pojawiło się 159 osób, które ukończyły trasę w wy-
znaczonym przez organizatorów czasie. Pierwszy piechur dotarł 
na metę po 8 godzinach, a ostatni po 20 godzinach. Co ważne 

II Maraton Pieszy Przedwiośnie
zakończony z sukcesem

183 osoby z całej Polski wzięły udział w II Maratonie Pieszym Przedwiośnie, który wiódł najpiękniejszymi miejscami 
Gór Świętokrzyskich. Na trasie na piechurów czekały m.in. czarownice, a na mecie piękny witrażowy medal.

Pamiatkowe zdjęcie wszystkich uczestników przed wyruszeniem w trasę.

Trasa maratonu wiodła m.in. przez Puszczę Jodłową.

Galę medalową otworzyli wójt Tomasz Lato i burmistrz Bodzentyna 
Dariusz Skiba.

podczas imprezy nie liczył się wyścig, ale po prostu samo przejście 
trasy. Co ciekawe wśród piechurów, którzy ukończyli trasę było 
trzech mieszkańców gminy Masłów: Michał Cedro, Łukasz Kupis, 
Marcin Krakowiak.

Uciążliwe słońce
 - Dla uczestników najtrudniejszą przeszkodą okazała się być 
pogoda. Mimo ładnej aury nie było tak łatwo, bo słońce mocno 
dawało o sobie znać – opowiada Paweł Milewicz, organizator wy-
darzenia z ramienia Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Cieko-
tach. -Tegoroczną nowością, która bardzo spodobała się wszystkim 
były nietypowe wydarzenia w punktach kontrolno-odżywczych. 
Znajdowały się one w Masłowie Pierwszym, Klonowie, Bodzenty-
nie, Woli Szczygiełkowej, Baszowicach, Hucie Szklanej, Kakoni-
nie, Świętej Katarzynie. Np. w Klonowie ich członkowie przebrani 
w lekarskie fartuchy badali uczestników, a w Kakoninie na wszyst-
kich czekały czarownice i baby świętokrzyskie, które zachęcały do 
spróbowania latania na miotle – dodaje Paweł Milewicz.
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 Do zmagań z testem przystąpiła młodzież ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu gminy Masłów. Celem turnieju 
jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży jak zapobiegać 
pożarom oraz wyłonienie reprezentantów na powiatowy turniej 
wiedzy pożarniczej. Uczestnicy konkursu sprawdzali swoją wie-
dzę dotyczącą przepisów przeciwpożarowych, rozwiązując test 
z kilkudziesięcioma pytaniami.  Po sprawdzeniu testów komisja 
konkursowa wyłoniła laureatów tegorocznej edycji w dwóch gru-
pach wiekowych: Reprezentantami naszej gminy na szczeblu po-
wiatowym będą zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach 
czyli Małgorzata Nowacka z SP Brzezinki oraz Wiktor Kozubek z 

Wyłoniono reprezentantów do finału powiatowego

Mają dużą wiedzę pożarniczą
Znamy laureatów gminnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej.  Małgorzata Nowacka z SP Brze-
zinki oraz Wiktor Kozubek z ZS im. Jana Pawła II w Masłowie będą nas reprezentować w finale powiatowym.

ZS im. Jana Pawła II w Masłowie. Laureaci 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Urząd Gminy Masłów. 
Pozostali uczestnicy za udział otrzymali 
dyplomy oraz zestawy długopisów. Nagro-
dy wręczyli: wicewójt Monika Dolezińska 
– Włodarczyk, przedstawiciele Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach, st. kpt. Mariusz Góra, mł. asp. 
Arleta Winiarska, prezes ZG OSP, Piotr 
Zegadło, komendant gminny OSP, Sylwe-
ster Dudzik oraz radny Zbigniew Bujak. 
Organizatorzy eliminacji gminnych skła-
dają serdeczne podziękowania wszystkim 
nauczycielom i opiekunom za przekazaną 
wiedzę i przygotowanie uczniów do udzia-
łu w konkursie.

Mateusz Fąfara

WYNIKI GMINNYCH ELIMINACJI 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ

szkoły podstawowe
1. Małgorzata Nowacka - SP Brzezinki
2. Franciszek Dudzik – SP Mąchocice Kapitulne
3. Magda Pulut - SP Brzezinki
gimnazja
1. Wiktoria Kozubek - ZS im. Jana Pawła II w Masłowie
2. Patryk Żmuda – ZS Mąchocice Kapitulne
3. Julia Stępień – ZS Mąchocice Kapitulne

Do najlepszych powędrowały nagrody.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów.

Paweł Milewicz z prawej, jeden z  głównych organizatorów maratonu 
witał przybyłych na metę piechurów.

Medale i dyplomy
 Gala medalowa odbyła się w Szklanym Domu w niedziel-
ny poranek. Piękne, ręcznie wykonane przez Marcina Krakowia-
ka, witrażowe medale wszystkim, którzy ukończyli trasę wręczali 
Tomasz Lato, wójt gminy Masłów oraz Dariusz Skiba, burmistrz 
miasta i gminy Bodzentyn, którzy wspólnie organizowali wydarze-
nie. Na uczestników czekały dyplomy. To jednak nie wszystko, bo 
na finał odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród od sponsorów, 
którzy wsparli imprezę. Podczas gali nie zabrakło również akcen-
tów związanych z gminą Masłów. Krystyna Nowakowska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie odebrała medal 
od Marcina Marciniewskiego, prezesa kieleckiego oddziału PTTK 
za pomoc i współpracę od PTTK dla Centrum Edukacyjnego Szkla-
ny Dom. Co ciekawe w organizację i pomoc tegorocznej edycji 
było zaangażowanych ponad 50 osób zarówno ze Szklanego 
Domu, GOKiS Masłów jak i PTTK, Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury w Bodzentynie jak i wielu wolontariuszy. Znamy już datę 
kolejnego Przedwiośnia. Maraton zaplanowano na 8 i 9 kwietnia 
2018 roku. Warto już dziś zarezerwować sobie ten termin na wy-
jątkową wyprawę po Górach Świętokrzyskich.

WP
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 To już gminna tradycja. Od pięciu lat na Że-
romszczyźnie spotkają się dzieci i młodzież z gminy 
Masłów, by pożegnać zimę i powitać wiosnę do-
kładnie 21 marca. W pierwszym dniu astronomicz-
nej wiosny zorganizowano V Piknik Profilaktyczny. 
-  Wydarzenie to ma pokazać, że można się świetnie 
bawić, rywalizować i pamiętać o tym, że jest wiele 
ciekawych form spędzania wolnego czasu. Bardzo 
ważne jest to, że nasz piknik ma charakter profi-
laktyczny, co można zobaczyć choćby w hasłach, 
w jakie były ubrane marzanny przygotowane przez 
uczniów – opowiada wójt Tomasz Lato.

Ciekawe konkurencje
 Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. 
Spektakl “Sekret” zaprezentował Teatr Kapitalny z Ze-
społu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycielki Anety Januchty  zapre-
zentowali przedstawienie dające wiele do myślenia. 
Później był już czas na rywalizację i konkurencje, które prowadził 
Paweł Milewicz, instruktor Szklanego Domu. Przedstawiciele szkół 
zmierzyli się w ciekawych konkurencjach m.in. rzucie do celu, 
grze w kręgle czy rozpoznawaniu znanych postaci. Po podliczeniu 
wszystkich punktów okazało się, że najlepsza była ekipa ze Szko-

Jak co roku w Ciekotach

Wiosna powitana na V Pikniku Profilaktycznym
Ponad 150 uczniów witało wiosnę w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. Były konkursy, spektakl Te-
atru Kapitalnego, a na finał w ognisku spłonęły marzanny.

ły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, 
na drugim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Brzezinkach, na trzecim z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Masłowie. Poza podium na czwartym miejscu była reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach, a na piątym Zespołu Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych. Do każdej drużyny powędro-
wały nagrody.

Płonęły marzanny
 W czasie podsumowania pikniku poznaliśmy również 
autorów najpiękniejszej marzanny, która zawierała hasła 
profilaktyczne. Komisja konkursowa na czele z Krystyną 
Nowakowską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Masłowie uznała za najlepszą tą przygotowaną przez 
uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. Pik-
nik zakończył pochód z Marzannami i spalenie ich w wiel-
kim ognisku.  Dodatkową atrakcją wydarzenia był pokaz 
balonów na ogrzane powietrze oraz rakiet i szybowca ste-
rowanego. Zaprezentowali go członkowie Klubu Modelar-
skiego działającego od niedawna w Szklanym Domu pod 
kierunkiem Grzegorza Poliszuka. Swoje stoisko mieli rów-
nież kieleccy policjanci, którzy opowiadali o pracy w policji 
i przy którym można było obejrzeć radiowóz.

Wojciech Purtak

Na finał w ognisku w amfiteatrze spłonęły marzanny.Spektakl „Sekret” zaprezentował Teatr Kapitalny.

Uczniowie prezentowali swoje marzanny z hasłami profilaktycznymi.

Drużynie z ZS im. Jana Pawła II w Masłowie, która przygotowała najlepszą marzannę 
gratulował wójt Tomasz Lato.
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 O tym, że w gminie Masłów dosko-
nale rozwija się łucznictwo wiadomo od 
lat. Naturalne jest więc to, że w hali w Mą-
chocicach-Scholasterii spotykają się młodzi 
łucznicy zarówno po to, by trenować jak 
i rywalizować. Z powodzeniem drużynę 
składającą się z uczniów miejscowej szkoły 
prowadzi tu Leszek Mozer, uznany święto-
krzyski trener. 

Kluby i szkoły
 W hali w minioną sobotę rozegrano 
II Rundę Świętokrzyskiej Ligi Łuczniczej 
Dzieci. Młodych zawodników witali go-
spodarze: wójt Tomasz Lato oraz Joanna 
Broniek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
S. Żeromskiego w Mąchocicach-Schola-
sterii.  Sędzią główną zawodów była Olga 
Kaczmarczyk (Kliszów), przewodniczą-
cym komisji klasyfikacyjnej Leszek Mozer 
(Kielce), a kierownikiem strzelań Grzegorz 
Woźniczko (Włoszczowice). W zawodach 
wzięło udział 48 zawodników z siedmiu 
klubów, szkół. Swoich zawodników wysta-
wili: ULKS Włoszczowice, SP Gartatowice, 
SP Kije, SP Święta Katarzyna, ŁLSK Karima 
Prząsław, SP nr 7 Zimna Kielce, UKS Strzała 
Skórków oraz SP Mąchocice Scholasteria 
reprezentująca Gminę Masłów. 

Najlepsi zawodnicy
 W kategorii “Orlik” chłopców, w któ-
rej oddawano 20 serii  z odległości 10 m do 
tarczy 80 cm najlepszy okazał się Szymon 
Adamiec z SP z Mąchocic-Scholasterii, 
drugi był Jakub Długosz z ULKS Włosz-
czowice, a trzeci Dawid Kaczmarczyk z SP 
Kije. W tej samej kategorii wśród dziewczy-
nek najlepsza była Aleksandra Szymańska 

II Runda Świętokrzyskiej Ligi Łuczniczej Dzieci

Rywalizowali młodzi łucznicy
W hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii rozegrano II Rundę Świętokrzyskiej Ligi Łuczniczej Dzieci, w której 
wystartowało 48 zawodników.

Do najlepszych powędrowały puchary i dyplomy.

Do hali zjechali młodzi łucznicy.

Ekipa reprezentująca naszą gminę. Łucznicy z Mąchocic-
-Scholasterii z wójtem Tomaszem Lato, trenerem Leszkiem 
Mozerem i Joanną Broniek, dyrektor SP w Mąchocicach-Scho-
lasterii.

z ULKS Włoszczowice, druga Maja Majcherczyk z ŁLKS Karima, a trzecia Julia Cieślak 
z ULKS Włoszczowice. W kategorii “Apacze”, gdzie trzeba było oddać 20 serii z odległo-
ści 10 cm do tarczy 80 cm wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Jakub Suchorab z ULKS 
Włoszczowice, Gaweł Dziewięcki z ULKS Włoszczowice, trzeci Krzysztof Wendelski z  
ŁLKS Karima, wśród dziewczynek najlepsza była Sylwia Lasak z  ULKS Włoszczowice, 
druga Amelia Piwowarczyk z  ULKS Włoszczowice, a trzecia Nikola Cios z ULKS SP Kije. 
Do najlepszych z miejsc I-III powędrowały statuetki i medale, a do wszystkich dyplomy.  
Dekoracji dokonali m.in. wójt Tomasz Lato oraz Krystyna Nowakowska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.  Po dwóch rundach w klasyfikacji zespołowej 
prowadzi  ULKS Włoszczowice, na drugim miejscu plasuje się SP w Mąchocicach-Scho-
lasterii, a trzecim SP w Kijach. Organizatorami Świętokrzyskiej Ligi Łuczniczej Dzieci są  
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, ULKS Włoszczowice, Gmina Masłów, Gmina Kije.  
Następne zawody czyli III runda odbędą się 11 marca w Kijach.

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

Eliminacyjny turniej strażaków w tenisie stołowym
W hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie odbyły się Eliminacje Strefy Trzeciej w Tenisie Stołowym 
organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w której wzięły udział 4 Jednostki Ra-
towniczo Gaśnicze z terenu woj. świętokrzyskiego.

 Celem turnieju było wyło-
nienie drużyny, która reprezento-
wać będzie nasze województwo 
w Turnieju Finałowym. Pierwsze 
miejsce zajęłą JRG Jędrzejów, 
drugie JRG Staszów, a trzecie JRG 
Busko – Zdrój. Poza podium upla-
sowała się reprezentacja JRG nr 3 
Kielce. Uczestnikom turnieju pu-
chary i dyplomy wręczyli st. bryg. 
Paweł Górniak oraz wicewójt 
Monika Dolezińska-Włodarczyk. 
Druhom z Jędrzejowa gratuluje-
my i życzymy sukcesów w Tur-
nieju Finałowym.

MF

Zwycięzcom i zawodnikom gratulowała wice-
wójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.

Nasi w ćwierćfinale

Dobry występ naszej drużyny w turnieju o puchar starosty
W Hali Sportowo- Widowiskowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyły się XVII Mistrzostwa Radnych i Pracowników 
Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej.

 W rozgrywkach wzięło udział 18 ze-
społów, składających się z przedstawicieli 
samorządów, straży pożarnej, policji oraz 
prawników i pracowników banku. Po uro-
czystej ceremonii otwarcia wylosowano 
kolejność meczy i przystąpiono do rywali-
zacji. Nasza drużyna dopingowana przez 
wójta Tomasza Lato pokonała w grupie ze-
społy, Bankowców, UMiG Daleszyce, UG 
Łopuszno i po zaciętym boju minimalnie 
przegrała z drużyną Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Kielcach. Nasi zawodnicy 
z drugiego miejsce w grupie awansowali 
do fazy pucharowej w której zmierzyli się 
z drużyną UG Strawczyn.

Zdecydowały rzuty karne
 W regulaminowym czasie gry nie pa-
dły bramki i o losie drużyn zadecydował 
konkurs rzutów karnych w którym minimal-
nie lepsi okazali się zawodnicy ze Straw-
czyna, którzy jak się później okazało do-
tarli do finału. Puchar starosty kieleckiego 
zdobyła drużyna Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach, która 

w finale pokonała drużynę ze Strawczyna. Trzecie miejsce zajęła drużyna Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach pokonując w tzw. małym finale drużynę UMiG Chmielnik. Turniej 
jest świetną okazją do integracji środowisk samorządowych, propaguje również zdrowy 
styl życia wśród jego uczestników. Kolejna okazja do walki o puchar już za rok. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku trafi on do Masłowa.

Mateusz Fąfara

Nasi zawodnicy z drugiego miejsce w gru-
pie awansowali do fazy pucharowej w której 
zmierzyli się z drużyną UG Strawczyn.


