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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów, 

W piątek 3 czerwca mija 25 lat od 
pamiętnej wizyty na naszej ziemi 
św. Jana Pawła II. Tego dnia bądźmy 
wszyscy razem. Zapraszam wspól-
nie z Komitetem Budowy Pomnika 
na uroczystości związane z odsło-
nięciem pomnika papieża. Powstał 
on dzięki ofiarności mieszkańców 
gminy Masłów, samorządów, firm 
i instytucji, które odpowiedziały na 
nasz apel o wsparcie. Na lotnisku 
mszę świętą odprawią biskup Jan 
Piotrowski wspólnie z biskupem po-
mocniczym Marianem Florczykiem 
i jak co roku ugościmy uczestników 
X Spotkań Integracyjnych. Wie-
czorem okolicznościowy program 
przedstawią nasi artyści. Bądźmy 
dumni z tego, że tworzymy jedną 
z nielicznych gmin w Polsce, które 
odwiedził nasz papież.

W Kurierze Masłowskim polecam 
Państwa uwadze artykuł Kazimie-
ry Zapałowej, honorowej kustosz 
Dworku Stefana Żeromskiego, która 
od tego numeru przedstawiać będzie 
ważne eksponaty, jakie można oglą-
dać w Ciekotach.

Z wyrazami szacunku, 
Tomasz Lato

wójt gminy Masłów

W ostatnim czasie na terenie Gminy Ma-
słów doszło do wielu przypadków wypala-
nia traw. Spowodowało to zagrożenie po-
żarowe dla pobliskich lasów i gospodarstw 
domowych. Ochotnicze Straże Pożarne 
z terenu naszej gminy w ostatnich dniach 
musiały często wyjeżdżać do tego typu 
przypadków. W 2015 roku gmina Masłów 
znalazła się na niechlubnym pierwszym 
miejscu w powiecie kieleckim, w ilości wyjazdów strażaków do gaszenia traw.

Wypalanie traw powoduje duże zagrożenie pożarowe, jak również zagrożenie w 
ruchu drogowym. Wypalanie jest też niebezpieczne dla osób, które dokonują pod-
paleń, już w tym roku w sąsiedniej gminie Zagnańsk w czasie wypalania traw zginął 
59-letni mężczyzna.

Wbrew obiegowej opinii wypalanie traw nie przynosi żadnych pozytywnych skut-
ków, a jedynie szkody. Giną zwierzęta oraz organizmy niezbędne do utrzymania 
równowagi biologicznej.

Zwracam się zatem z prośbą do mieszkańców, o zaniechanie wypalania traw na 
terenie Gminy  Masłów.

/-/ Tomasz Lato
Wójt Gminy Masłów

Apel Wójta Gminy Masłów
o niewypalanie traw!

 Bardzo dużym zainteresowaniem wsród mieszkańców gminy Masłów cieszy się rzą-
dowe wsparcie dla rodzin. Do 17 maja zarejestrowano 801 wniosków z czego 102 wnio-
ski zostały złożone drogą elektroniczną. O kolejności rozpatrywania i wydawania decyzji 
decyduje kolejność ich zgłoszeń. W ten sposób rodziny, które złożyły wnioski jako pierw-
sze mają już na swoim koncie pieniądze. Pierwsze wpłaty realizowano 28 kwietnia. 178 
rodzin otrzymało świadczenia na kwotę 143 tys. zł. Największa wypłata dla rodziny wy-
niosła 2.500 zł, co oznacza przyznanie wsparcia na pięcioro dzieci. Jak dotąd wypłacono 
502 świadczeń. Przypominamy, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze moż-
na pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie, ze strony internetowej 
www.gops-maslow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów. W przypadku złożenia 
wniosku od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania tzn. 
od miesiąca złożenia wniosku.

WP

WAŻNE INFORMACJE 

Ruszyły wypłaty w programie
„Rodzina 500 +”

Do połowy maja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie 
zarejestrowano 801 wniosków do rządowego programu “Rodzina 500 +”.

500 + w gminie Masłów w liczbach:

liczba zarejestrowanych wniosków 801 ( w tym 102 elektroniczne)

liczba wydanych decyzji 382

liczba wypłaconych świadczeń 502 

łączna kwota wypłaconych świadczeń 250 450zł

*dane z GOPS Masłów do dnia 17.05.2016 r.
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 W Targach Kielce poznaliśmy laureatów nagrody Laur 
Świętokrzyski, ktorą przyznano w kategoriach: „Przedsiębior-
stwo odpowiedzialne społecznie”, „Gmina miejska”, „Gmina 
wiejska”, „Człowiek roku”, „Lider dobroczynności”, „Fair play”. 
W kategorii “Gmina wiejska” nominowano gminy Masłów, 
Gnojno, Starawczyn. Statuetka wręczana przez wojewodę świę-
tokrzyskiego Agatę Wojtyszek powędrowała do gminy Straw-
czyn. - Jako samorządowcy cieszymy się z faktu znalezienia się 
w tak zaszczytym gronie. Rok 2015 oceniany przez kapitułę to 
dla naszej gminy okres szczególny, bo dotyczący tworzenia pla-
nów i dokumentów do działań, które będziemy realizować w tej 
kadencji. Cieszę się, że kapituła konkursu zauważyła to i znaleź-
liśmy się w gronie tak znakomitych gmin jak Gnojno i Strawczyn 
- mówi Tomasz Lato, wójt gminy Masłów.  Uroczysta gala była 
doskonałą okazją do samorządowych rozmów, ale również pla-
nów na przyszłość. Nie zabrakło oczywiście gratulacji z gminy 
Masłów dla Tadeusza Tkaczyka, wójta gminy Strawczyn, z któ-
rym wójt Tomasz Lato współpracował przez 16 lat jako radny 
powiatu kieleckiego.

WP

Wójt Tomasz Lato gratulował zarówno statuetki jak i nominacji 
Tadeuszowi Tkaczykowi, wójtowi gminy Strawczyn oraz Pawłowi 
Wójcikowi, burmistrzowi Chmielnika.

Docenieni przez kapitułę

Z nominacją do Laura Świętokrzyskiego
Gmina Masłów została nominowana do prestiżowej samorządowej nagrody Laur Świętokrzyski Wojewody Święto-
krzyskiego.  I choć nagrody nie udało się zdobyć już sama nominacja jest dużym wyróżnieniem.

 W ramach przygotowań do działań, możliwych dzięki unij-
nemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego zabezpieczonego dla Gminy 
Masłów w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zleco-
no opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla moder-
nizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Masłów. Zawiera 
on podstawowe i najważniejsze informacje m.in. techniczne. - To 
największe zadanie jakie czeka  gminę, porównując z minionymi 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców

Energooszczędne latarnie staną przy naszych drogach
Dużą inwestycją, która ma rozpocząć się w tym roku będzie wymiana opraw wszystkich latarni na terenie gminy 
Masłów. Będą one gwarantowały energooszczędność, co będzie miało rzeczywisty wpływ na obniżenie kosztów 
oświetlenia i poprawi jego jakość. 

Karolina Januchta, inspektor ds. planowania przestrzennego i oświetlenia 
gminy w Urzędzie Gminy Masłów zapowiada duże zmiany na naszych 
ulicach.

latami – mówi Karolina Januchta, inspektor ds. planowania prze-
strzennego i oświetlenia gminy w Urzędzie Gminy Masłów. 

Projekt i budowa
 Już wkrótce ruszą prace uzupełniające oświetlenie uliczne 
ujęte w budżecie na 2016 rok m.in.  w Domaszowicach, od strony 
Żłobka Samorządowego “Raj Maluszka”. Projekt na budowę jest 
już gotowy, co oznacza zielone świało dla ekip budowalnych. 
Wiadomo już, że powstanie tam osiem nowych latarni. W tym 
roku zaplanowano również przygotowanie projektu oraz budowę 
oświetlenia na ul. ks. Józefa Marszałka oraz od ul. Podklonówka do 
Krajobrazowej w Masłowie Pierwszym. Prace zaplanowano rów-
nież na ul. Granicznej i Miodowej.  Wszystkie latarnie, które zosta-
ną wybudowane w ramach tej inwestycji będą energooszczędne. 
To jednak nie jedyne działania związane z oświatleniem. Przygoto-
wany ma zostać również projekt techniczny dla oświetlenia ulicz-
nego na ul. Lotnicznej w Masłowie Pierwszym.

Świadomość potrzeb
 Radni Gminy Masłów zabezpieczyli już na ten cel pieniądze 
w budżcie i mają świadomość, jak duże są potrzeby w tym za-
kresie zgłaszane przez mieszkańców. - Planowane jest również re-
alizowanie wniosków mieszkańców dotyczących dowieszeń oraz 
rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy celem poprawy 
bezpieczeńsstwa w miejscach, które najbardziej tego wymagają. 
Gmina na pewno będzie je realizować w kolejnych latach - za-
pewnia Karolina Januchta.

Wojciech Purtak
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Powitają przyjezdnych

W gminie Masłów 
staną witacze

 Sześć witaczy będzie witać i żegnać turystów 
odwiedzających gminę Masłów. Zostaną postawio-
ne przy drogach wjazdowych już za kilka tygodni. 
Gmina Masłów już wkrótce zyska nowy element 
reprezentacyjny i promocyjny, a turyści bez pro-
blemu zidentyfikują miejsce, w którym się znaleźli. 
Na terenie gminy przed laty stały już witacze, które 
z biegiem czasu uległy zniszczeniu. Dziś przypo-
mina o tym jeden stary witacz w Masłowie Pierw-
szym. - Podczas marcowej sesji radni zdecydowali 
o ustawieniu na terenie naszej gminy sześciu wita-
czy i zabezpieczyli na ten cel w budżecie 40 tys. zł. 
To ukłon w stronę turystów, którzy nas odwiedzają. 
Postanowiliśmy, że na witaczach zostaną umiesz-
czone zdjęcia najbardziej rozpoznawalnych miejsc 
czyli Żeromszczyzny, lotniska, kościoła w Masłowie 
oraz nasz herb i adres gminnej strony internetowej 
- mówi wójt Tomasz Lato. Witacze zostaną ustawio-
ne w miejscowościach: Ciekoty, Mąchocice Kapitul-
ne, Masłów Pierwszy, Wiśniówka (po jednym) oraz 
Domaszowicach (dwa).  Przy drogach staną już za 
kilka tygodni. Jednymi z pierwszych gości, jakich 
przywitają będą osoby, które przyjadą do Polski na 
Światowe Dni Młodzieży i będą przebywać na tere-
nie gminy Masłów.  Każdy witacz będzie mierzył po-
nad trzy metry i zostanie zabezpieczony specjalnym 
preparatem antygrafitti oraz laminatem przeciw UV. 
Co ważne witacze będą widoczne również w nocy 
dzięki zastosowaniu folii odblaskowej. 

Mateusz Fąfara

	 Wiadomo	 już,	 że	 Święto	 Plonów	 rozpocznie	 się	 uroczystą	 mszą	 świętą	 w	 parafii	
pw. Przemienienia	Pańskiego	w Masłowie.	W	czasie	jej	trwania	poświęcone	zostaną	wień-
ce	dożynkowe	i	chleby.	Tuż	po	modlitwie	ulicami	Masłowa	ruszy	wielki	dożynkowy	ko-
rowód.	Niesione	będą	w	nim	wieńce	delegacji	ze	wszystkich	gmin	powiatu	kieleckiego.	
Kolejna	część	imprezy	rozpocznie	się	na	płycie	lotniska.	Na	scenie	prezentować	będą	się	
zespoły	ludowe	z	powiatu.	W	planie	jest	rozstrzynięcie	wielu	konkursów,	w	tym	tego,	któ-
ry	wyłoni	najpiękniejszy	wieniec	dożynkowy.	

WP


Dożynki	Powiatowe

w	Masłowie
Do	Masłowa	przyjądą	delegacje	wszystkich	gmin	powiatu	kieleckiego.	Już	dziś	zaprasza-
my	na	Dożynki	Powiatowe,	które	odbędą	się	u	nas	w	niedzielę	28	sierpnia.
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 Sesja Rady Gminy odbyła się w Centrum Edukacyjny Szklany 
Dom w Ciekotach. Radni i sołtysi wysłuchali trzech ważnych spra-
wozdań za miniony rok. Sprawozdanie z analizy stanu bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego za 2015 rok przygotowanego przez 
Komendę Miejską Policji w Kielcach przedstawiał Dariusz Kuroś, ko-
mendant I Komisariatu Policji w Kielcach. Warto zaznaczyć, że dane 
ze sprawozdania zostaną wykorzystane do przygotowania Mapy Za-
grożeń obejmującej gminę Masłów. Tomasz Żak, Komendat Gminny 
Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści ochotniczych straży pożarnych za rok 2015. Oprócz informacji 
o  bieżących zadaniach ważna była wiadomość dotycząca zakupu 
samochodu dla OSP Ciekoty oraz planów zakupów samochodów 
dla OSP w Woli Kopcowej oraz Masłowie Pierwszym.
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przedstawiła kierownik Aneta Kułak. Składało się ono 
z trzech modułów i dotyczyło podstawowych działań jednostki. 
W 2015 roku pomocą społeczną objęto 363 rodziny. Poza pod-
stawowymi zadaniami, przy dużym zaangażowaniu pracowników 
GOPS, dokonano dystrybucji 300 ton jabłek wspólnie z sołtysami, 
druhami OSP oraz członkami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mą-
chocice - Scholasteria i Ciekoty “Żeromszczyzna”. 

Dodatkowe pieniądze
 Komisja do spraw profilkatyki zmieniła 
Gminny Program Profilaktyki Rozwiazania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii na 2016 rok. Radni 
przyjęli go jednogłośnie. Oznacza to 
przeznaczenie dodatkowych środków 
w kwocie ponad 48 tys. zł na reali-
zację tego programu, które zostały 
zaoszczędzone w poprzednim roku 
budżetowym.  Podczas sesji przyjęto 
roczny Program Opieki nad Zwierzę-
tami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na terenie Gmi-
ny Masłów. Przed głosowaniem wywią-
zała się dyskusja. Radni wyrazili swoje 
wątpliwości dotyczące potwierdzania przez 
sołtysów faktu, że osoba składająca wniosek 
do Urzędu Gminy o dofinansowanie zabiegów 
sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, które podaje jako 
bezdomne, nie posiadała go wcześniej. Jednak po wyjaśnianiach, 
że jest to jedna z możliwości potwierdzania stanu faktycznego  
i w przypadku braku zgody sołtysa na ten sposób, procedowanie 
będzie kontynowane przez pracowników Urzędu Gminy, uchwałę 
przyjęto bez zmian. Ważne jest to, że zabiegowi sterylizacji lub 
kastracji będą podlegały zwierzęta bezdomne, które przybłąkały się 
i zostaną zaadoptowane przez nowych właścicieli.  Podczas sesji 
radni zdecydowali również o uchyleniu uchwały dotyczącej opłaty 
adiacenckiej oraz uchwalili regulaminy korzystania z placów za-
baw oraz boisk sportowych stanowiących własność gminy Masłów.

Zadania inwestycjne
 W projekcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały budże-
towej radni przyjęli środki pochodzące z nadwyżki budżetowej. 
Zadysponowali nowe środki z 2015 roku na realizację kilku za-

Nowe środki na zadania inwestycyjne

Podjęto wiele istotnych uchwał
Opracowanie projektu budowanego parkingu w Brzezinkach, zakup i montaż sześciu witaczy na drogach wjazdo-
wych, zakup ciągnika ze sprzętem, który usprawni wsparcie bieżącego utrzymania dróg oraz pomoże w drobnych 
remontach i utrzymaniu czystości czy projekt dotyczący przebudowy drogi w Mąchociach Kapitulnych to jedne z naj-
ważnieszych uchwał podjętych przez radnych podczas marcowej sesji Rady Gminy Masłów.

dań inwestycyjnych. Między innymi zostaną wykonane i zamon-
towane witacze w sześciu miejscach przy drogach wjazdowych 

gminy Masłów. Opracowany zostanie projekt budowlany na 
budowę parkingu na działace gminnej w Brzezinkach 

wraz z zatokami autobusowymi oraz przejścia-
mi dla pieszych na drodze gminnej (etap I).  

W ramach rewitalizacji centrum Masłowa 
rozpocznie się budowa boiska wielofunk-

cyjnego przy Zespole Szkół w Masłowie 
Pierwszym. Inwestycja ta zakończy się 
w przyszłym roku i wraz z rewitaliza-
cją będzie kosztować nieco ponad 
3,5 mln zł. Przyjęto do wykonania 
zadanie pod nazwą “Projekt budo-
walny i przebudowa drogi gminnej 
wewnętrznej w Mąchocicach Ka-
pitulnych w kierunku Zakaniowa”. 

Projekt będzie niezbędny do złożenia 
wniosku do programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Wykonanych zostanie ok. 
1000 metrów bieżących. Gmina ze swoje-

go budżetu na projekt przeznaczyła 40 tys. zł. 
Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku 

z udziałem środków budżetu państwa.

Nowe sprzęty
 Istotną kwestią jest przeznaczenie 160 tys. zł na zakupy sprzę-
tów, które posłużą do wsparcia w związku z bieżącym utrzymaniem 
dróg, drobnych remontów i utrzymania czystości.  Zostanie zaku-
piony: ciągnik z kabiną uzbrojony w ładowacz czołowy mocy ok. 
50 koni mechanicznych, jednoosiowa przyczepka z kiprem oraz 
nastawkami umożliwiającymi transport lekkich materiałów, kosiarka 
bijakowa o szerokości cięcia ok. 1,5 m., zamiatarka z koszem o szero-
kości ok. 1,6 m, rębak o drewna i gałęzi, płóg śnieżny leśny V, piaskar-
ka komunalna.  - Jestem przekonany, że zaproponowane i przyjęte 
przez radnych zadania inwestycyjne wypisują się w potrzeby naszego 
środowiska i pozwolą na realizację zadań oczekiwanych i potrzeb-
nych mieszkańom naszej gminy - komentuje wójt Tomasz Lato.

Wojciech Purtak

Istotną 
kwestią jest przezna-

czenie 160 tys. zł na zakupy sprzę-
tów, które posłużą do wsparcia w związ-

ku z bieżącym utrzymaniem dróg, drobnych 
remontów i utrzymania czystości.  Zostanie zaku-

piony: ciągnik z kabiną uzbrojony w ładowacz czo-
łowy mocy ok. 50 koni mechanicznych, jednoosiowa 
przyczepka z kiprem oraz nastawkami umożliwiają-
cymi transport lekkich materiałów, kosiarka bijako-

wa o szerokości cięcia ok. 1,5 m., zamiatarka 
z koszem o szerokości ok. 1,6 m, rębak 

o drewna i gałęzi, płóg śnieżny leśny 
V, piaskarka komunalna.

Radni obradowali w Szklanym Domu w Ciekotach.
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 Bardzo sprawnie przebiegła sesja Rady Gminy, która odbyła się 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. Radni przyjęli 
ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 oraz sprawozdanie 
ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Podczas se-
sji radni podjęli uchwały w sprawie inicjatyw lokalnych oraz zmian 
budżetowych. Wśród nowych zadań, które znalazły się w budże-
cie gminy Masłów na bieżący rok są remont rowu odwadniającego 
w Masłowie Pierwszym przy ul. Podklonówka oraz remont przepu-
stu w Masłowie Pierwszym na wysokości placu św. Jana Pawła II. 
To jednak nie jedyne prace zaplanowane przez radnych. Remon-
towana będzie droga gminna w Mąchocicach Kapitulnych,(tzw. 
Łącznik) w ramach prac zostaną wykonane m.in. rowy przepusty 
i pobocza. Prace drogowe zaplanowano również na nawierzchniach 
dróg gminnych. Masłowscy radni zdecydowali również o nabyciu 
działki w Domaszowicach, która stanowić będzie drogę gminną we-
wnętrzną oraz rozpoczęciu działań zmierzających do odwodnienia 
terenu Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”. W planach znalazły 
się również prace związane z odwodnieniami. W Dąbrowie Kolo-
nii udrożniony zostanie rów, a w Barczy zostanie umocniony. Rad-
ni zdecydowali także o remoncie przepustu pod drogą powiatową 
w Dolinie Marczakowej, który ma pomóc w uregulowaniu spływu 
wód. Przy drodze wojewódzkiej (Masłów Pierwszy, ul. Lotnicza) 
w ramach współpracy z Wojewódzkim Zarządem Dróg wybudowa-
ne zostaną perony przystankowe w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej.

WP

Powstaną perony przystankowe

Radni zaplanowali
kolejne prace

 Wyremontowano ok. 200 m drogi. Prace polegały na napra-
wie oraz odtworzeniu z poszerzeniem pobocza drogi, wymianie 
uszkodzonej nawierzchni oraz umocnienie rowu, dna i skarp pły-
tami ażurowymi oraz wykonanie podestów przy przystankach, 
celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Wykonawcą 
robót była firma TRASBUD. Remont zrealizowano ze środków gmi-
ny oraz Starostwa Powiatowego w Kielcach. To kolejny już efekt 
współpracy obu samorządów.

MF

Bezpieczniej na zakręcie
Zakończył się remont niebezpiecznego odcinka drogi 
w miejscowości Masłów Drugi.

Remont tego odcinka drogi jest efektem współpracy 
gminy ze Starostwem Powiatowym

 Już wkrótce oddany do użytku zostanie nowy budynek szat-
niowo-sanitarny przy boisku w Brzezinkach, gdzie swoje mecze 
rozgrywa A-klasowa drużyna MSS Klonówka Masłów. Prace obej-
mowały wybudowanie nowego budynku-kontenera, w którym 
znajdują się dwie szatnie dla zawodników oraz pomieszczenie sę-
dziowskie wszystkie wyposażone w węzeł sanitarny. Do budynku 
doprowadzona jest instalacja elektryczna oraz przyłącze wodne. To 
inwestycja ważna dla sportowców dzięki, której zyskają miejsce do 
przebierania oraz gdzie godnie będą przyjmować swoich rywali.

Mateusz Fąfara

Mają szatnię
To finał prac przy budowie szatni dla zawodników 
MSS Klonówki Masłów

Tak wygląda nowa szatnia w Brzezinkach

W porządku kwietniowych obrad znalazły się uchwały 
dotyczące zmian budżetowych umożliwiające rozpoczę-
cie prac na drogach związanych m.in. z odwodnieniami.

Odwiedzili m.in. Urząd Gminy

Realizują integracyjny projekt
W ramach projektu integracyjno-edukacyjnego reali-
zowanego przez uczniów Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Masłowie oraz wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach w 
Masłowie gościli  przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
nr 36 Specjalnej, Gimnazjum nr 20 Specjalnego oraz 
Szkoły Specjalnej nr 2 Przysposabiającej do Pracy.

 W planie wycieczki znalazły się odwiedziny w Zespole Szkół 
w Masłowie. Największe zainteresowanie gości wzbudziły pa-
miątki po św. Janie Pawle II. Zachwycali się również masłowskim 
kościołem i widokami roztaczającymi się z jego okolicy. Ważnym 
punktem była wizyta w Urzędzie Gminy. Wicewójt Monika Dole-
zińska-Włodarczyk oprowadziła gości po urzędzie i opowiedziała 
o specyfice pracy urzędnika. Największą atrakcją okazała się moż-
liwość posiedzenia w fotelu wójta. Integracyjny projekt realizowa-
ny jest przez Paulinę Cieślik, nauczycielkę zajęć rewalidacyjnych 
w Zespole Szkół w Masłowie we współpracy z nauczycielami 
S.O.S.W w Kielcach Eweliną Pachocką – Sobczak oraz  Katarzyną 
Cynowską. Jego celem jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby 
ludzi niepełnosprawnych, nauka tolerancji, empatii oraz odpowie-
dzialności za osoby słabsze i potrzebujące wsparcia.

RED

Gości w Urzędzie
Gminy w Masłowie
podejmowała
wicewójt Monika
Dolezińską-Włodarczyk
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 Radni gminy Masłów spotkali się 19 maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie.  W porządku obrad zna-
lazło się przedstawienie sprawdozdania z działalności Placów-
ki Wsparcia Dziennego Promyczek za 2015 rok. Przypomijmy, 
że placówka działająca w Woli Kopcowej prowadzi zajecia 
w godzinach popołudniowych i obejmuje swoją opieką dzieci 
i młodzież z terenu gminy. Radni przyjęli również sprawozda-
nie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za rok 2015.  - Wśród kilku uchwał podda-
nych pod głosowanie znalazła się m.in. ta dotycząca określenia 
nowych przystanków komunikacjnych w Dąbrowie, których 
właścicielem jest Gmina Masłów. Określono również warunki 
i zasady korzytania z nich.

Na drogach
 Do budżetu wprowadzono dwa nowe zadania jednorocz-
ne. Zwiększono środki na projekty dróg w tym modernizację 
drogi powiatowej w Masłowie Drugim i Dąbrowie oraz wpro-
wadzono środki finansowe na przebudowę dróg gminnych 
jako zadanie jednoroczne. Oznacza to rozpoczęcie prac dro-
gowych przy ul. Kopcówki w Woli Kopcowej oraz przy ul. Spa-
cerowej i Łącznik w Masłowie Pierwszym. Radni zdecydowali 
również o przeznaczeniu 250 tys. na modenizację budynku 

Podjęli kolejne uchwały
Inwestycje drogowe i związane z nimi zmiany budżetowe to najważniejsze kwestie sesji Rady Gminy.

Zespołu Szkół w Masłowie. Prace polegać będą na przebudo-
wie wejścia do budynku i placu przy budunku z przystosowa-
niem dla uczniów niepełnosprawnych.

Z dofinansowaniami 
 Podjęto również uchwałę o zmianach w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 - 2026. 
Nowym zadaniem będzie zakup samochodu stażackiego z 
wyposażeniem dla OSP Masłów. Do zadania dotyczącego 
przebudowy dróg gminnych w Woli Kopcowej ul. Wspólnej 
i Łącznik dodano przebudowę pętli autobusowej. Kolejnym 
nowym zadaniem jest przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie 
Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej. Inwestycja bę-
dzie dofinansowana z środków Unii Europejskiej, a rozpoczę-
cie prac planowane jest w 2017 roku.
Radni zmiejszyli limity na rewitalizację centrum Masłowa 
Pierwszego. Zmiana jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu 
na budowę boiska wielofunkcyjnego przy  Zespole Szkół 
w Masłowie Pierwszym. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym 
roku, a zakończy w przyszłym. Będzie realizowana przy dofi-
nansowaniu w Budżetu Państwa. Co ważne zmiejszeniu ulega-
ła wyskość planowanego kredytu.

Wojciech Purtak

Zapraszamy na uroczystości do Masłowa

25 lat od wizyty św. Jana Pawła II
W piątek 3 czerwca minie dokładnie 25 lat od wizyty św. Jana Pawła II w gminie Masłów.  Zapraszamy do udziału 
w wyjątkowych uroczystościach, które tego dnia odbywać się będą w Masłowie.

 Uroczystości rozpoczną się o godz. 
10 na placu św. Jana Pawła II w Masłowie. 
Odsłonięty zostanie tam pomnik papieża 
projektu Michała Pronobisa. Powstał on 
dzięki zaangażowaniu Społecznego Komi-
tetu Budowy Pomnika, wielu prywatnych 
osób oraz samorządów województwa 
świętokrzyskiego, które odpowiedziały 
na prośbę o wsparcie budowy. Chwilę po 
odsłonięciu otwarta zostanie wyjątkowa 
wystawa przedstawiająca chwile z wizyty 
św. Jana Pawła II w Masłowie. Na 10 du-
żych planszach będzie można zobaczyć 
m.in. pamiątki, zdjęcia, fragmenty wycin-
ków prasowych. Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Masłowie otrzymał je dzięki zaan-
gażowaniu mieszkanców gminy oraz wo-
jewództwa, którzy odpowiedzieli na apel 
zbierania pamiątek z papieskiego pobytu. 

Modlitwa na lotnisku
 Kolejna część uroczystości odbędzie 
się na lotnisku. Mszę świętą odprawią bi-
skup kielecki Jan Piotrowski oraz biskup 

pomocniczy Marian Florczyk, inicjator spo-
tkań na masłowskim lotnisku. Jak co roku 
do Masłowa przyjadą dzieci i młodzież 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
z terenu diecezji kieleckiej, radomskiej i 
sandomierskiej. X Spotkaniom Integracyj-
nym będzie przyświecać hasło “Człowieka 
trzeba mierzyć miarą serca” będące cyta-
tem z nauk papieża Polaka. Na godz. 12 
zaplanowano część artystyczną, w której 
dla wszystkich wystąpi Zespół Insceniza-
cji Teatralnych “Uśmiech” działający w 
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 
Bardzo ciekawie zapowiada się wieczorna 
część X Spotkań Integracyjnych. O godz. 
19.30 na lotnisku rozpocznie się program 
artystyczny “Abba Ojcze” przygotowany 
wspólnie przez artystów z gminy Masłów. 
Na scenie zaprezentują się: zespół Golica, 
Chór Masłowianie, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta oraz zespoły śpiewacze. Obejrzymy i 
wysłuchamy programu inspirowanego ży-
ciem i nauką św. Jana Pawła II. 

Wojciech Purtak 
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 Mieszkańcy Dąbrowy do tej pory nie mieli miejsca, w którym 
mogliby się spotkać, a dzieci i młodzież uczęszczać na ciekawe 
zajęcia.  - Staramy się o dofiansowanie do budowy z pieniędzy z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego. W styczniu tego roku złożyliśmy wniosek, który przeszedł 
pozytnie oceną formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej. O 
tym, czy dostaniemy unijne wsparcie będziemy wiedzieć w sierp-
niu - informuje Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. 

Kompleksowe wyposażenie
 Parterowa świetlica posiadać będzie trzy pomieszczenia. Nie 
zabraknie sali do spotkań dla koła Dąbrowianki, ale również dla 
wszystkich chętnych mieszkańców. Szczególnie już dziś mogą cie-
szyć się dzieci i młodzież. Z myślą o nich jedna z sal zostanie kom-
pletnie wyposażona w sprzęt komuputerowo-mulimedialny. To 

Otwarcie już za kilka tygodni

Prace w świetlicy w Dąbrowie na finiszu
Gmina Masłów za chwilę będzie miała kolejne miejsca do spotkań, gdzie będzie można się razem uczyć, bawić, go-
tować, ale i oglądać filmy w kameralnym kinie. Pierwsze zajęcia dla dzieci zaplanowano na powitanie wakacji.

jednak nie wszystko, bo zamierzeniem Urzędu Gminy jest utwo-
rzenie w świelicy kina kameralnego, w którym będzie można obej-
rzeć ciekawe filmy i o nich podyskutować.  Atutem świelicy będzie 
również kuchnia z całym wyposażeniem, w której też zaplanowa-
no kulinarne zajęcia dla mieszkańców Dąbrowy. Nad wszystkim 
czuwać będzie instruktor kultury. Otwarciu świetlicy towarzyszyć 
będzie specjalna strona internetowa dotycząca dziedzictwa kultu-
ralnego gminy oraz folder. Całość budowy będzie kosztować nie-
mal 550 tys.zł, z czego dofinansowanie wynieść ma niemal 400 tys. 
zł. Jeśli gmina nie otrzyma dotacji, koszt zostanie pokryty z budżetu 
gminy Masłów. Po raz pierwszy nowa świetlica szeroko otworzy 
swoje drzwi na powitanie wakacji. Wtedy też rozpoczną się letnie 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

WP

Tak prezentował się budynek w trakcie prac i na ich finiszu.

 Zabawa przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu rozpocznie się w Ciekotach już o godz. 16. Wiele dziać będzie 
się na scenie amfiteatru. Obejrzymy m.in. biesiadę włoską i staro-
polską. Dla wszystkich zagra Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa-
jaca przy Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Emocji nie 
zabraknie na pewno podczas II Regat w Pływaniu Na Byle Czym, 
które odbędą się na zalewie. Gwiazdą wieczoru będzie grupa 
Basta, znana choćby z przebojów  “Hej czy ty wiesz kochanie” 
czy “Kocham ten stan”, które mają kilkanaście milionów odsłon 
w serwisie You Tube. Wokalistka zespołu Eva Basta uznana jest 
za niekwestionowaną nową królową disco polo.  Na finał Biesiady 
Masłowskiej odbędzie się wielka dyskoteka pod gwiazdami, która 
potrwa do godz 1. Zapraszamy!

WP Grupa Basta wystąpi w Ciekotach 26 czerwca.

W planie wiele atrakcji

Będzie świetna zabawa na Biesiadzie Masłowskiej
Zespół Basta znany z przebojów “Hej czy ty wiesz kochanie” czy “Kocham ten stan” będzie gwiazdą tegorocznej 
Biesiady Masłowskiej. Zapraszamy w niedzielę 26 czerwca na Żeromszczyznę.
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 Kurier Masłowski: Zbliżamy się do 
połowy 2016 roku. Przez ten czas można 
było zaobserwować już wiele prac na dro-
gach w gminie Masłów.
 Tomasz Lato, wójt gminy Masłów: 
Znamy potrzeby mieszkańców i stopinio-
wo realizujemy remonty na odcinkach 
dróg, które tego wymagają. Właśnie za-
kończyły się prace na ulicy Żeromskiego 
w Woli Kopcowej. Była to jedna z najbar-
dziej uciążliwych dróg w naszej gminie 
ze względu na zawyżenie gruntów, co 
powodowało zalewanie poszczczególnych 
posesji. Po położeniu podbudowy, wylano 
nawierzchnię bitumniczną. Wyremontowa-
no 210 metrów drogi oraz powstało 60 me-
trów rowów odwadniających. Nowa droga 
posiada oczywiście krawężniki.  Pragnę 
podziękować mieszkańcom za zaangażo-
wanie, pomoc i wyrozumiałość w związku 
z utrudnieniami dojazdu do posesji w cza-
sie prac remontowych. 
 Jedna inwestycja zakończona to zna-
czy, że czas na kolejne?
 Otrzymaliśmy niedawno bardzo do-
brą wiadomość. Planowane na przyszły rok 
remonty ul. Piaskowej w Masłowie Pierw-
szym oraz ul. Jeziorkowej, ul. Wspólna w 
Woli Kopcowej zostaną dofinansowane 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Czekają nas kolejne remonty. 
Dzięki zaoszczędzonym w ciągu roku pie-
niędzom będziemy mogli przeprowadzić 
remonty na ul. Kopcówki w Woli Kopco-
wej oraz ul. Spacerowej z Łącznikiem w 
Masłowie Pierwszym. Środki finansowe na 
ten cel zostały zabezpieczone również pod-
czas majowej sesji Rady Gminy dzięki zro-
zumieniu potrzeb przez naszych radnych. 
Prace na tych odcinkach ruszą jeszcze w 
tym roku, ponieważ w budżecie są one za-
pisane jako działania jednoroczne.
 A co z drogami powiatowymi?
 Kontynuujemy bardzo dobrą współ-
pracę ze Starostwem Powiatowym w Kiel-
cach. Skupiamy się na chodnikach. W Woli 
Kopcowej od strony Domaszowic do pętli 
oraz od ul. Podklonówka do Masłowa Dru-
giego wzdłuż drogi powiatowej łączącej 
sołectwa Masłów Pierwszy z Masłowem 
Drugim.
 Planowane są już kolejne inwestycje 
drogowe?
 Praca w samorządzie polega na przy-
gotowywaniu projektów wieloletnich. Jed-
nym z takich projektów jest droga w Mą-
chocicach Kapitulnych tzw. Zakaniów. Tę 
inwestycję zgłosimy w 2016 roku do zadań, 
które w 2017 roku będą mogły otrzymać 

Plany, projekty i roboty

Będą kolejne drogowe remonty
Z Tomaszem Lato, wójtem gminy Masłow rozmawiamy o inwestycjach drogowych, zarówno tych realizowanych jak 
i planowanych.

Ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej przed i po remoncie.

dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkie-
go. Projektowany jest chodnik w Mąchoci-
cach - Scholasterii oraz budowa parkingu w 
Brzezinkach wra z z przebudową skrzyżo-
wania i przystanku autobusowego znajdu-
jącego się przy drodze gminnej.
 O czym możemy powiedzieć jako 
drogowej bolączce?
 Dużą bolączką są drogi wewnatrz 
osiedli mieszkalnych w Masłowie i Do-
maszowicach. W przyszłości Gmina pla-
nuje wykonywanie projektów i realiazcję 
nawierzchni. Zadania są trudne, ponieważ 
pasy drogowe są wąskie. Problemem jest 

zbyt wąska droga w Mąchocicach Kapitul-
nych tzw. Górnych i na ul. Podklonówka w 
Masłowie Pierwszym, która na dzień dzi-
siejszy uniemożliwia uruchomienie na tej 
trasie linii autobusowej.  W fatalnym stanie 
jest również ul. Modrzewiowa w Masłowie 
Pierwszym, przy której znajdują się siedzi-
by wielu przedsiębiorców. Musimy pamię-
tać, że priorytetem jest zbudowanie planów 
pozwalających na wykonanie  jak najwięk-
szej ilości zadań oczekiwanych przez spo-
łeczność naszej gminy.

Wojciech Purtak
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Z Dworku Żeromskich

Umowa
o administracji Ciekot

 Jednym z najciekawszych ekspo-
natów w sensie poznawczym i naj-
ważniejszych , bo związanych z tym 
miejscem, jest dwujęzyczna (polsko-
-rosyjska) wielostronicowa, odręcz-
nym pismem sporządzona umowa 
o  administracji folwarku Ciekoty, 
„obejmującego przestrzeń 196 mórg 
i 268 prętów gruntu”.

 Zawarta ona została w 1871 
roku (a więc dokładnie 145 lat temu) 
w kancelarii notarialnej Grzegorza Ju-
szyńskiego w Kielcach, między ojcem 
Stefana Żeromskiego – Wincentym 
a  pułkownikiem Włodzimierzem Do-
browolskim, który ukazem cara za za-
sługi w tłumieniu polskiego powstania 
1863/64 roku obdarowany został do-
brami ziemskimi w ówczesnym Króle-
stwie Polskim na ziemi świętokrzyskiej 
(między innymi Ciekotami).

 Pułkownika u notariusza – jak 
czytamy w umowie – reprezentował 
kapitan Michał Tokarew – naczelnik 
kieleckiej żandarmerii.

 Według zapisanych ustaleń, pan 
Wincenty Żeromski miał od 1 czerw-

ca (wg kalendarza ruskiego) / 13 
czerwca (wg kalendarza polskiego) 
1871 roku utrzymywać dworek i fol-
warczne zabudowania w należytym 
porządku „jak dobry ojciec familii”, 
pobudować nową oborę, wzmocnić 
płoty, dokonywać reperacji „kołkiem, 
snopkiem, chłopkiem”, zarybić staw, 
systematycznie sadzić drzewa i krze-
wy owocowe i ozdobne wokół dworu 
i zabudowań oraz w dole, za dworem 
i nad stawem. Wymagano, by wyre-
staurował młyn, karczował nieużytki, 
uprawiał ogród warzywny. Systemem 
uprawy roli miała być trójpolówka. 
Do gospodarstwa zobowiązany był 
wprowadzić następujący inwentarz: 
20 krów dojnych, 4 woły, 6 koni i 25 
sztuk jałowizny. 

 Wincenty Żeromski uzyskał pra-
wo czerpania zysków z propinacji 
(czyli sprzedaży napojów alkoholo-
wych), w tym celu miał zbudować 
jednoizbową karczmę. Mógł polować 
na gruntach folwarcznych i w oko-
licznych lasach (co dla niego – zami-
łowanego myśliwego było szczegól-
nie przyjemne i ubogacające stół we 
dworze w dziczyznę i ptactwo).

 Na rzecz właściciela Ciekot 
miał pan Wincenty obowiązek płacić 
w  pierwszym roku 50 rubli, w kolej-
nych dziewięciu latach po 125 rubli, 
a następnie przez dziesięć lat po 150 
rubli (umowa spisana była do 1891 
roku, czyli na dwadzieścia lat).

 Niestety po śmierci gospoda-
rza w 1883 roku wdowa – Antonina 
z Zeitheimów Żeromska (macocha 
Stefana) skwapliwie zrezygnowała 
z niełatwego administrowania gospo-
darstwem, zamieszkała w Kielcach, 
gdzie prowadziła stancję dla gimna-
zjalistów. Stefan stracił wówczas na-
jukochańsze miejsce na ziemi.

 Umowa o administracji Ciekot 
była do niedawna badaczom biogra-
fii Żeromskiego i czytelnikom zupeł-
nie nieznana. W opracowaniach i na 
piaskowcowej płycie w Ciekotach po-
dawano mylnie wyliczone daty poby-
tu: 1869 – 1883 czy 1867 – 1883.

 Dokument, który odnalazłam 
w Archiwum Państwowym w Kielcach 
i opublikowałam po raz pierwszy 
w  książce „Rodzina Stefana Żerom-
skiego w Świętokrzyskiem” (gdzie 
szerzej o całej sprawie), stał się pod-
stawą do umieszczenia prawdziwych 
dat na zrewitalizowanej w 2015 roku, 
staraniem dyrektor Krystyny Nowa-
kowskiej, tablicy na Żeromszczyźnie 
obok dworku.

 A ową stareńką umowę notarial-
ną własnym sumptem skopiowałam 
i podarowałam do Dworku Stefana 
Żeromskiego. Można ją oglądać na 
biurku w pokoju pana Wincentego.

kustosz
Kazimiera Zapałowa
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 Po kilkutygodniowej przerwie w Dworku Stefana Żeromskie-
go w Ciekotach znów goszczą turyści. - Nie możemy mówić tu 

o remoncie, ale kon-
tynuowaniu realizacji 
przygotowanego przeze 
mnie scenariusza za-
gospodarowania dwo-
ru. Ściany nareszcie są 
białe, tak jak było to w 
dworach szlacheckich 
i drobnoszlacheckich, 
jakim był ten w Cieko-
tach. Postanowiliśmy 
poczekać na bielenie 
kilka lat od otwarcia ze 
względu na to, że bu-
dynek musi po prostu 
osiąść, a drewno odcze-
kać - mówi Kazimiera 
Zapałowa, honorowa 
kustosz Dworku Ste-
fana Żeromskiego w 
Ciekotach, wieloletnia 
dyrektor Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Że-
romskiego w Kielcach, 

Przed sezonem turystycznym

Dworek Stefana Żeromskiego czeka na turystów
- Spełniło się moje kolejne marzenie - mówi Kazimiera Zapałowa, honorowa kustosz, o bieleniu ścian w pokojach i 
pięknym stylowym piecu, który stanął w salonie. - Dzięki temu nasz dwór wygląda tak jak przed laty - dodaje.  Zachę-
camy do sprawdzenia, co zmieniło się w ostatnim czasie. 

znawczyni twórczości i badaczka ży-
cia pisarza. 

XIX-wieczne
wyposażenie
 Wchodząc do dwo-
ru można mieć wraże-
nie, że jego mieszkańcy 
wyszli tylko na chwilę, 
by odpocząć spoglą-
dając na Łysicę odbi-
jającą się w ciekockim 
zalewie. - Wiele osób, 
które były u nas ostatnio 
podkreśla, że czują się tu 
jak w prawdziwym domu. Na 
pewno bielenie ścian przyczyniło 
się do tego - mówi Krystyna Nowakow-
ska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. Jak 
przyznaje po ostatnich pracach wszystkie detale wiszące na ścia-
nach i pamiątki zyskały nowy blask. Wrażenie robi już pierwsze po-
mieszczenie, do którego trafią turyści czyli pokój pana Wincentego 
nazywany również Pokojem Patriotycznym. To tu stworzono kącik 
z biurkiem, za którym mógł siadywać ojciec Stefana Żeromskiego. 
Na ścianie niedawno zawisła borsucza skóra oraz kolekcja fajek. Im-
ponująco prezentuje się również wnętrze pokoju Matki, w którym 

Wraże-
nie robi już pierwsze 

pomieszczenie, do którego tra-
fią turyści czyli pokój pana Wincen-

tego nazywany również Pokojem Patrio-
tycznym. To tu stworzono kącik z biurkiem, 

za którym mógł siadywać ojciec Stefana Żerom-
skiego. Na ścianie niedawno zawisła borsucza skó-
ra oraz kolekcja fajek. Imponująco prezentuje się 
również wnętrze pokoju Matki, w którym szczegól-
ną uwagę zwraca zabytkowy klęcznik, na którym 
modliła się prababka pisarza. Warto pamiętać, że 
wyposażenie dworku to literacka inscenizacja 

wnętrz z XIX - wiecznymi meblami stworzo-
na dzięki scenariuszowi Kazimiery Za-

pałowej i zaangażowaniu wielu 
darczyńcow i instytucji.

Pokój matki to miejsce, które bardzo podoba się odwiedzającym Ciekoty. Znajduje się w nim m.in. klęcznik, na którym modliła się prababka  pisarza.

Kustosz honorowa Kazimiera Zapałowa pre-
zenuje nowy piec kaflowy.
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 - Nasze przedszkole, jako jedyne w gminie Masłów, uczestniczy w programie szko-
leń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz zdobyło grant w wysokości 1800zł na 
zakup środków dydaktycznych do nauki języka angielskiego w przedszkolu - opowiada 
Joanna Jaros, nauczycielka. Wraz z drugą nauczycielką Marzeną Zaborek wzięła udział 

Uczą się angielskiego inaczej

Zdobyły grant na wielkie zakupy
Gry, zabawki interaktywne i mnóstwo innych pomocy dydaktycznych zakupiono do przedszkola w Brzezinkach. 
Wszystko to dzięki grantowi zdobytemu w wyniku współpracy z  Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności English 
Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida.

w cyklu szkoleń prowadzonych przez 
fundację. Pierwsze z zajęć odbyły się w 
lutym, kolejne zaplanowano na czerwiec. 
Najważniejsze jest to, że dzięki współpra-
cy zrobiono wielkie zakupy. Przedszkolaki 
będą uczyć się jezyka angielskiego z wy-
korzystaniem bardzo ciekawych środków 
dydaktycznych przeznaczonych właśnie 
do dzieci w ich wieku. Zakupiono m.in.  
gry i puzzle zaznajamiające i utrwalające 
słownictwo związane z cyframi, kolorami, 
kształtami, ubraniami, owocami i warzy-
wanmi, produktami spożywczymi, dzwię-
kami wydawanymi przez zwierzęta po 
angielsku, godzinami. Dzieciom spodoba-
ły się również układanki- przeciwieństwa 
oraz śmieszne wierszyki; dwie zabawki 
interaktywne utrwalające nazwy liter i cyfr 
z piosenkami angielskimi; ksiązeczki z 
bajkami; różdźka, która wydaje polecenia 
po angielsku; lista obecności, różnorodne 
elemnty do liczenia; maty interaktywne z 
kostakami do gry oraz pomoce plastycz-
ne do utrwalania słownictwa, które moż-
na zrobić z papieru, wykleić i samemu 
stworzyć. Przedszkole w Brzezinkach jest 
jedyne w gminie Masłów, które nawiązało 
współpracę z  Polsko-Amerykańską Funda-
cją Wolności English Teaching.

WP

Dzieciaki cieszą się z nowych gier i zabaw razem z wychowczyniami Joanną Jaros, Marzeną 
Zaborek, Ewą Błachut.

szczególną uwagę zwraca zabytkowy klęcznik, na którym modliła 
się prababka pisarza. Warto pamiętać, że wyposażenie dworku to 
literacka inscenizacja wnętrz z XIX - wiecznymi meblami stworzona 
dzięki scenariuszowi Kazimiery Zapałowej i zaangażowaniu wielu 
darczyńcow i instytucji. Na ścianach możemy oglądać galerię por-
tretów i zdjęć rodziny Stefana Żeromskiego. To właśnie  pani kustosz 
odnalazła zdjęcie młodych rodzicow pisarza: Józefy i Wincentego 
Żeromskich. Na jego podstawie stworzono pomnikową ławeczkę 
stojącą przed dworem, przy której fotografują się wszyscy turyści od-
wiedzający Ciekoty. - Ławeczka była moim marzeniem. Pamiętam, 
jak jeździliśmy z mężem do pracowni rzeźbiarza Sławomira Mic-
ka. Zależało mi na tym, żeby rodzice nie byli niscy, bo oboje byli 
wysokimi ludźmi. Dzięki wójtowi ławeczka stanęła przy dworze już 
ponad rok temu - opowiada pani Kazimiera. 

Piękny ceramiczny piec
 Zwiedzając dwór koniecznie trzeba zwrócić uwagę na wy-
jątkowo piękny pokój jadalno - gościnny z nowym piecem, który 
został postawiony zaledwie kilka tygodni temu. To dzieło znane-
go ceramika Jerzego Jarmołowicza, który wykonał go zgodnie ze 
wskazówkami Kazimiery Zapałowej i jej męża Andrzeja. Piec ma 
zielono - seledynowy odcień, tak by pasował do całości salonu 
utrzymanego właśnie w takich barwach. Koniecznie trzeba zajrzeć 
również do pokoju Stefana, z okien którego roztacza się piękny wi-
dok na Łysicę. - Można powiedzieć, że wyposażenie dworu mamy 

już w pełni skompletowane. Brakuje nam jedynie pogrzebacza, 
szkiełek do kałamarza, nut, repliki prasy i książek do biblioteczki, 
wszystko oczywiście powinno pochodzić z XIX wieku - zaznacza 
pani kustosz. Warto dodać, że podczas ostatnich prac w dworku 
oprócz bielenia ścian i postawienia pieca wykonano listwy wokół 
drzwi oraz zamontowano stylowe klamki. O tym, że warto naci-
snąć klamkę otwierającą drzwi dworku chyba nikogo specjalnie 
przekonywać nie trzeba. Warto!

Wojciech Purtak

Kazimiera i Andrzej Zapałowie oraz Krystyna Nowakowska w seledyno-
wym pokoju jadalno-gościnnym.
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 „Reduta Żeromskiego” to wystawa autorstwa Barbary Wacho-
wicz ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie, która ze szcze-
gółami przedstawia historię życia i twórczości Stefana Żeromskiego. 
Ważne miejsce zajmują w niej plansze  związane z gminą Masłów. 
- To doskonała promocja naszego regionu. Wystawa wędruje po 
całym kraju. Można na niej zobaczyć m.in. zdjęcia i informacje o 
Dworku Stefana Źeromskiego w Ciekotach, otwarciu hali sportowej 
przy szkole w Mąchocicach - Scholasterii czy Adasiu Żeromskim, 
“Złotym Skaucie”, patronie drużyny harcerskiej z Mąchocic - Scho-
lasterii - mówi Tomasz Lato, wójt gminy Masłów, który wraz z Beatą 
Adydan, nauczycielką Szkoły Podstawowej w Mąchocicach - Scho-
lasterii, był gościem honorowym wernisażu wystawy “Reduta Że-
romskiego”. Została ona pokazana w pięknych wnętrzach Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury na początku kwietnia. 
O Sienkiewiczu
 Kilka tygodni później delegacja z gminy Masłów wzięła 
udział w wernisażu wystawy pisarki poświęconej Henrykowi Sien-

Opowie m.in. o siedzibach Wielkich Polaków

Barbara Wachowicz przyjeżdża do Ciekot
Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla Barbary Wachowicz, pisarki związanej z gminą Masłów. Nasi przedsta-
wiciele towarzyszyli jej podczas otwarć dwóch ważnych wystaw “Reduta Żeromskiego” oraz “Henryk Sienkiewicz 
1846 - 1916 - Ku pokrzepieniu serc”. Już w niedzielę 12 czerwca zapraszamy na spotkanie z pisarką w Ciekotach.

kiewiczowi, który odbył się w Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie dokładnie w 170. rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza . Na 
wystawie Henryk Sienkiewicz 1846 - 1916 - Ku pokrzepieniu serc” 
pisarka przedstawiła najważniejsze fakty oraz wydarzenia z życia 
laureata nagrody Nobla. Szczególnie ciekawym eksponatem jest 
legendarny pamiętnik Marii Kellerówny, pierwszej miłości pisa-
rza, który został odnaleziony w ruinach powstańczej Warszawy. 
Do stolicy pojechała Beata Adydan, nauczycielka z SP w Mącho-
cicach Scholasterii oraz delegacja z Zespołu Szkół w Mąchocicach 
Kapitulnych: uczennice Patrycja Tutaj, Patrycja Kaleta, Izabela 
Krawczyk z polonistką Anetą Januchtą. Mamy dobrą wiadomość 
dla wszystkich wielbicieli twórczości i osobowości pisarki. Barbara 
Wachowicz w gminie Masłów będzie gościć już w niedzielę 12 
czerwca. W Szklanym Domu w Ciekotach będzie promować swoją 
najnowszą książkę “Siedziby Wielkich Polaków”. Początek spotka-
nia o godz. 17.

Wojciech Purtak

Barbara Wachowicz z wójtem Tomaszem Lato przy planszy przedsta-
wiajacej Centrum Edukacyjne Szklany Dom - Dworek Stefana Żerom-
skiego w Wejherowskim Centum Kultury.

Beata Adydan, nauczycielka z SP w Mąchocicach - Scholasterii oraz 
uczennice: Patrycja Tutaj, Patrycja Kaleta, Izabela Krawczyk z polonist-
ką Anetą Januchtą z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych  z pisar-
ką podczas wernisażu w Muzeum Niepodegłości.

Połączą jazz i muzykę ludową

Dostali ponad 40 tys. zł!

 40395,00 zł to suma, jaką na realizację projektu “Impresje 
świętokrzyskie” otrzymał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ma-
słowie w ramach „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”  wspie-
ranego przez  Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego 
 Progamu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii 
Europejskiej. Nasz ośrodek jest jednym z 41 podmiotów z terenu 
powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomier-
skiego, które otrzymają spore finansowe wsparcie Projekt, który re-
alizowany będzie w gminie Masłów zakłada m.in. zakup strojów 
dla ZPiT Ciekoty oraz nagranie płyty inspirowanej muzyką ludową z 
udziałem Zespołu i Kapeli Ciekoty po kierunkiem kieleckiego muzy-
ka Łukasza Mazira. Efekty połączenia muzyki ludowej z inspiracjami 
jazzowymi poznamy już wkrótce. 3 września na Żeromszczyźnie 
odbędą się Imieniny Stefana. Jedną z artystycznych atrakcji ma być 
właśnie premierowy koncert “Impresji świętokrzyskich”.

WP

Podczas wrześniowych Imienin Stefana swoją premierę będzie miał projekt “Impresje świętokrzyskie” będący wyni-
kiem współpracy Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Kapeli Ciekoty z kieleckim muzykiem Łukaszem Mazurem. 

Umowę na dofinansowanie projektu na zamku w Sandomierzu wraz z Ada-
mem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego podpisała 
Krystyna Nowakowska, dyrektor GOKiS w Masłowie.
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Jurorzy ocenili 75 prac plastycznych

Konkurs o bezpieczeństwie na wsi rozstrzygnięty
22 prace plastyczne uczniów wyłoniono podczas gminnych eliminacji  VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla uczniów szkół podstawowych, ogłoszonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 Konkurs miał na celu promowanie pozytywnych zachowań 
z pracą i zabawą na terenach wiejskich, bezpieczeństwa w gospo-
darstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania 
wypadkom najczęściej występujących latem m.in. związanymi 
z poruszaniem się na drogach publicznych i przebiegał dwueta-
powo. Pośród 75 prac plastycznych nadesłanych przez dyrektorów 

W konkursie udział wzięło mnóswo młodych mieszkańców gminy Masłów.

Lauraci konkursu:

klasy 0 - III
1. Zuzanna Wiecha -  SP  w Mąchocicach - Scholasterii
2. Bartosz Radomski - SP w Woli Kopcowej
3. Karolina Ławicka - SP w Woli Kopcowej

klasy IV - VI
1. Krzysztof Kot - SP w Mąchocicach - Scholasterii
2. Aleksandra Borek - SP w Brzezinkach
3. Wiktoria Ksel - ZS w Masłowie

Najlepsze prace wykonali:

Julia Kasperek kl. III ZS Masłów
Aleksandra Nizińska kl. III ZS Masłów
Julia Synak kl. III ZS Masłów
Jarosław Jakubczyk kl. VI ZS Masłów
Aleksandra Januchta kl. VI ZS Masłów
Adrian Boruń kl. III SP Wola Kopcowa
Kacper Januchta kl. VI SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach 
Scholasterii
Zuzanna Chrabąszcz kl. V SP im. S. Żeromskiego w Mącho-
cicach Scholasterii
Patrycja Mika kl. III  SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach 
Scholasterii
Wiktoria Kmieć kl. II ZS Mąchocice Kapitulne
Alicja Ryś kl. III ZS Mąchocice Kapitulne
Bartłomiej Chrzan kl. I ZS Mąchocice Kapitulne
Oliwier Białek kl. IV ZS Mąchocice Kapitulne
Klaudia Namiel kl. V ZS Mąchocice Kapitulne
Wiktor Janecki kl. IV ZS Mąchocice Kapitulne
Marcin Bujak kl. IV ZS Mąchocice Kapitulne
Krzysztof Chrzan kl. IV ZS Mąchocice Kapitulne
Daria Chaba kl. II SP w Brzezinkach
Igor Januchta kl. II SP w Brzezinkach
Wiktor Brzoza kl. II SP w Brzezinkach
Seweryn Chaba kl.V SP w Brzezinkach
Artur Zych kl. IV SP w Brzezinkach

szkół komisja konkursowa w składzie: Zbigniew Zagdański – sekre-
tarz Gminy Masłów, Robert Szwagierczak – kierownik Wydziału 
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Kiel-
cach, Krystyna Nowakowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Masłowie, Anna Kowalczyk – specjalista Samorządo-
wego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie wyłonili 22 najlepsze 
prace.

Rozdali nagrody
 Podczas uroczystego podsumowania akcji w Szklanym 
Domu w Ciekotach gośćmi specjalnymi byli: Jolanta Nowakowska, 
zastępca dyrektora KRUS w Kielcach oraz przedstawiciele Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Kielcach: asp. szt. Małgorzata Sałapa 
– Bazak i mł. asp. Mariusz Bednarski. Na finał zaprezentowano 
spektakl w języku angielskim „Snow white” -„Królewna Śnieżka”/, 
który przygotowały dzieci z SP w Masłowie przygotowane przez 
nauczycielki: Kamilę Sikorę i Beatę Szczodrak. Wybranych sześć, 
najlepszych prac reprezentowało gminę Masłów w finale woje-
wódzkim.

Wojciech Purtak
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 To nowa inicjatywa w 
gminie Masłów. Działania 
zmierzające do ustanowienia 
Nagrody Gospodarczej Gminy 
Masłów trwały od roku. Orę-
downikami takiego uhonoro-
wania najbardziej aktywnych 
przedsiębiorów prowadzących 
działalność na terenie gmi-
ny Masłów byli wójt Tomasz 
Lato, członkowie Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Gminy 
Masłów i Sylwester Wojtyna, 
przewodniczący Rady Gminy 
Masłów. Przyznanie nagro-
dy było możliwe po podjęciu 
odpowiedniej uchwały przez 
Radę Gminę. Pod koniec mi-
nionego roku poznaliśmy regu-
lamin Nagrody Gospodarczej 
Gminy Masłów.
Zgłoszenia mogły być doko-
nywane przez instytucje, or-
ganizacje gospodarcze oraz 
przedsiębiorców za zgodą 
zgłoszonych, a także indywi-
dualnie przez zainteresowa-
nych przedsiebiorców.

Kapituła zdecydowała
 W gronie zgłoszonych 
znalazły się cztery firmy: Kiel 
- Inox s.c. z Woli Kopcowej - 
zajmująca się produkcją muf, 
zbiorników stalowych i piecy 

Gratulacje dla nominowanych i nagrodzonych

Znamy laureatów
Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

Piekarnia Ernesta Nogi z Mąchocic Kapitulnych została laureatem Nagrody Gospodarcznej Gminy Masłów.  Wyróż-
nienie przyznano podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej w Szklanym Domu w Ciekotach.

CO, Piekarnia Ernesta Nogi z 
Mąchocic Kapitulnych - sły-
nąca z pieczywa wypiekanego 
metodą tradycyjną, Przedsię-
biostwo Produkcyjno Handlo-
we KJK - Janusza Łoskota z 
Masłowa - zajmujące się pro-
dukcją mebli, Art Odlewnic-
two Jaceka Guzery z Dąbrowy 
- znane z produkcji artystycz-
nych odlewów z mosiądzu, 
brązu oraz aluminium. O tym 
do kogo powędrowała nagroda 
zdecydowała Kapituła Nagro-
dy w składzie: Regina Chyb, 
Robert Fortuna - przedstawi-
ciele Rady Gminy, Wanda 
Bahyrycz, Krzysztof Zawada, 
Miroław Mróz - przedstawi-
ciele przedsiębiorców gminy 
Masłów oraz wicewojt Monika 
Dolezińska - Włodarczyk.

Statuetka i grawertony
 Laureatów poznaliśmy pod-
czas uroczystego spotkania, 
które odbyło się w Szklanym 
Domu w Ciekotach. Zapre-
zentowano specjalnie przy-
gotowane filmy prezentujące 
charakter działalności każdej z 
firm. Przedstawiciele każdej z 
nominowanych firm odebrali 
okolicznościowe grawertony. 
Nagroda Gospodarcza Gmi-
ny Masłów trafiła do Piekarni 

Ernesta Nogi, która od lat rozłsławia 
gminę w województwie świętokrzy-
skim, a znana jest z nie tylko z rodzin-
nego charakteru przedsiębiorstwa, 
ale przede wszystkim tradycyjnego 
wypiekania pieczywa. Honorową Na-
grodę Gospodarczą Gminy Masłów za 
osobowość gospodarczą postanowino 
przyznać Januszowi Łoskotowi i jego 
Przedsiębiorstwu Produkcyjno Han-
dlowemu KJK, które działa na rynku 
już od ponad 30 lat i specjalizuje się 
w produkcji różnego rodzaju mebli. Jak 
podkreślał wójt Tomasz Lato wręczając 
nagrody rozwój przedsiębiorczości to 
jeden z filarów rozwoju gminy, a Na-
groda Gospodarcza Gminy Masłów to 
wyraz uhonorowania firm, które swoją 
działalnością wpływają na tworzenie 
miejsc pracy.

Wojciech PurtakNa galę przybyło mnóstwo przedsiębiorców z naszej gminy

Laureat Gospodarczej Nagrody gminy Masłów Ernest Noga

Honorową nagrode otrzymał Janusz Łoskot
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Kolejna edycja już 1 kwietnia

To był wyjątkowy maraton!
Turystycznym sukcesem zakończyła się pierwsza edycja Maratonu Pieszego “Przedwiośnie”. Na zaproszenie z gminy 
Masłów odpowiedziało mnóstwo piechurów, którzy wspólnie chcieli odkrywać zarówno znane jak i niedostępne na 
co dzień zakątki Gór Świętokrzyskich. 

 Za nami pierwsza impreza turystycz-
na prezentująca w takiej formie piękno 
ziemi świętokrzyskiej. Już samo pojawienie 
się informacji o jej organizacji przez Cen-
trum Edukacyjne Szklany Dom w Cieko-
tach, Urząd Gminy Masłów oraz Miejsko 
- Gminne Centrum Kultury i Turystyki w 
Bodzentynie, Oddział Świętokrzyski PTTK 
w Kielcach, Świętokrzyski Park Narodowy, 
Miasto i Gminę Bodzentyn wywołało wiel-
kie zainteresowanie. Zapisy na maraton 
trwały jedynie pięć godzin, a bardzo szyb-
ko utworzyła się rezerwowa lista chętnych. 
Liczba uczestników musiała zostać ograni-

W Szklanym Domu uroczyście podsumowano maraton oraz wręczono specjalnie przygotowane medale.

Do przejścia w deszczowych warunkach było 75 km.

czona do 75 osób ze względu na wymogi 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dla 
wszystkich uczestników przygotowano pa-
kiety startowe, w których znajdowały się: 
koszulka, buton okolicznościowy, mapa i 
opis trasy oraz... worek na przepakowanie 
części stroju w połowie trasy. 
 Trasa wiodła z Ciekot przez Świętą Ka-
tarzynę – Kakonin – Hutę Szklaną – Święty 
Krzyż – Baszowice – Wolę Szczygiełkową 
– Bodzentyn – Bukową Górę – 
Klonów – Masłów – Cieko-
ty. Najcenniejszym od-
cinkiem był fragment 

po dawnym nasypie kolejki wąskotorowej 
poza znakowanymi szlakami turystycznymi 
na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego.  
 Mimo że wszyscy na trasę wyruszyli 
w deszczu, a podczas wędrówki śliska zie-
mia nie raz sprawiała, że piechurzy lądo-
wali w błocie nikt nie narzekał. W imprezie 
wystartowało 71 osób, w tym 20 kobiet i 
51 mężczyzn. 75 kilometrów przeszły 64 

osoby, łącznie na całej trasie było 
dziewięć punktów kontro-

lnych, a w organizację 
było zaangażowane 30 

osób.  Podsumowanie 
maratonu odbyło się 
w Szklanym Domu. 
Wójt Tomasz Lato, 
Dariusz Skiba, 
burmistrz Bodzen-
tyna oraz Marcin 
Marciniewski, pre-

zes Oddziału Świę-
tokrzyskiego PTTK 

w Kielcach wręczali 
uczestnikom pamiątko-

we dyplomy oraz uniktowe 
medale wykonane metodą wi-

trażu. Wiadomo już, że kolejna edy-
cja maratonu “Przedwiośnie” odbędzie się 
1 kwietnia 2017 roku. Przygotowania już 
ruszyły. 

Wojciech Purtak

Osooby
zaangażowane

w organizację maratonu:Iwona 
Baran,  Zbigniew Borowiec, Kinga 
Brzoza, Henryk Domagała , Renata 
Dudzik – Gruszka , Iwona Dziedzic, 

Grzegorz Gruszka, Władysław Herbuś, 
Sławomir Jaguś, Anna Janik, Maria Kraśnicka,  
Joanna Kwiecień, Barbara Lisowska, Elżbieta 
Majcherska, Beata Milewicz, Paweł Milewicz, 

Marcin Nocula, Krystyna Nowakowska, 
Magdalena Osełka, Grzegorz Piwko, Anna 

Szczepańczyk, Damian Szczepańczyk, 
Katarzyna Witkowska, Mateusz 

Witkowski, Wojciech 
Witkowski
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 W tym roku ze względu na zapewnienie uczestnikom więk-
szego komfortu spływu, start został przeniesiony w okolicę zalewu 
w Mójczy. Trasa liczyła 10 km i wiodła “zwałkową” rzeką wymaga-
jącą często wyjścia z kajaka i przeciągnięcia go przez przeszkody.  
Jak co roku spływowi towarzyszyła świetna atmosfera i bardzo dobra 
pogoda. Impreza na stałe weszła już do kalendarza najważniejszych 
wydarzeń turystycznych i świetnie promuje w ogólnopolskim śro-
dowisku kajakarzy malowniczy szlak rzeki Lubrzanki i jego okolic. 
Na zakończenie Krystyna Nowakowska, dyrektor GOKiS oraz Adam 
Grzegorzewski, organizator i komandor spływu wręczyli  na zakoń-
czenie wszystkim uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział 
w spływie. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy w Ma-
słowie, Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach we współ-
pracy z Przedsiębiorstwem Turystycznym “Kajakiem.pl” (sponsor 

Pogoda dopisała

Spłynęli Lubrzanką

Kajakarze mieli do pokonania 10 kilometrów.

Ciekawy wernisaż 
Danuta Helińska, pochodząca z Brzezinek zaprezentowała w galerii Szklanego Domu 
swoje prace. Wernisaż cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

 Podczas wystawy zaprezentowano obrazy haftowane metodą krzyżykową, obrazy olejne, ko-
ronki i gobeliny, a wśród nich ten przedstawiający Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach, który 
kilka miesięcy temu artystka przekazała na ręce dyrektor Krystyny Nowakowskiej. Mimo że Danuta 
Helińska mieszka w Kielcach, to właśnie gmina Masłów jest jej szczegółnie bliska.  Artystka pochodzi z 
Brzezinek, a w rodzinne strony wraca zawsze z ogromną radością. Na wernisażu pojawili się kieleccy 
artyści, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, osoby uczęszczające na zajęcia tkac-
twa artystycznego do klubu Miniatura i wielu przyjaciół. 

RED

Danuta Helińska osobiście otwo-
rzyła wystawę.

VI Ogólnopolski Kajakowy Spływ Lubrzanką po raz 
pierwszy odbył się poza terenem naszej gminy.

– udostępnienie sprzętu, transport)  oraz z Magazynem Kajakowym 
WIOSŁO (koncepcja trasy, patronat medialny), Fundacją Stefana Że-
romskiego w Kielcach (sponsor – udostępnienie sprzętu, transport) 
i Lokalną Grupą Działania „Wokół Łysej Góry”.

WP

Można już składać wnioski

Trwa kulturalne poruszenie

 Od 27 maja na stronie internetowej www.szklanydom.
maslow.pl  można pobrać wniosek konkursowy i regulamin, do 
czego zachęcamy wszystkich, którzy mają pomysł na wydarzenie 
kulturalne. Wypełniony wniosek trzeba będzie składać osobiście w 
siedzibie GOKiS w Masłowie do 15 czerwca. Wszystkie złożone 
projekty zostaną ocenione przez Komisją Konkursową, złożoną z 
mieszkańców naszej gminy. Najwyżej ocenione inicjatywy (od 3 
do 7) zostaną zrealizowane we współpracy z organizatorem kon-
kursu. Na ten cel Narodowe Centrum Kultury przeznacza 22 tyś 
zł. Realizacja inicjatyw mieszkańców przypadać będzie na koniec 
lata i jesień (od początku sierpnia do połowy listopada)  i będzie 
stanowić zwieńczenie „Kulturalnie poruszonych”. 
Cztery spotkania
 W ramach tego projektu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
wraz ze wszystkimi swoimi placówkami (Szklanym Domem i świe-
tlicami samorządowym) zaprosił w kwietniu mieszkańców gminy 
na 4 spotkania w 4 różnych miejscowościach (Ciekotach, Woli 

Kopcowej, Masłowie i Wiśniówce). Podczas spotkań rozmawiano 
z mieszkańcami na temat ich miejscowości, zainteresowań i po-
trzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Prócz spotkań z miesz-
kańcami, pracownicy GOKiS-u prowadzili sondę uliczną, „pytania 
na sznurku” podczas plenerowej imprezy ”Od Maluszka do Sta-
ruszka”, zaś współpracujący z Ośrodkiem Kultury wolontariusze 
przeprowadzili kilkanaście wywiadów szeptanych. Wszystko po 
to, by rozpoznać zasoby kulturotwórcze mieszkańców naszej gmi-
ny. Rezultatem wszystkich przeprowa-
dzonych działań i rozmów będzie Ra-
port z diagnozy społeczności lokalnej, 
którego wersja cyfrowa będzie dostępna 
na stronie Szklanego Domu na początku 
czerwca.

Joanna Kwiecień

Zapraszamy mieszkańców gminy Masłów do udziału 
w konkursie na inicjatywy kulturalne. Konkurs odbywa 
się w związku z realizowanym przez GOKiS projek-
tem „Kulturalnie poruszeni”, w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, dofinansowanym 
ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Podczas spotkań mieszkańcy gminy tworzyli specjalne mapy. 
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Uczniowie z Brzezinek wracają ze sprzątania z workami pelnymi śmieci. 

 Dzień Ziemi co roku to ważne wydarzenie w szkolnym ka-
lendarzu. W tym dniu zwykle nie ma lekcji, a uczniowie wraz z 
wychowcami przygotowują specjalne wydarzenia. 
 W Szkole Podstawowej w Brzezinkach odbył się Turniej 
Ekologiczny. Uczestnicy musieli przede wszystkim wykazać się 
wiedzą ekologiczną. Rywalizowali także w konkurencjach spraw-
nościowych. Na finał wszyscy wraz z wychowcami wyruszyli na 
wielkie sprzętanie w Brzezinkach oraz okolicach Barczy, Ciekot i 
Masłowa. W szkole w Mąchocicach - Scholasterii dzieci posadziły 
sadzonki kwiatów i roślin zielonych na rabatach przy szkole. Jak 
co roku dzieciaki sprzątały również najbliższą okolicę wokół Mą-
chocic - Scholasterii oraz Ciekot. Wiele działo się w szkole w Woli 
Kopcowej. Dzieciaki przemaszerowały przez Wolę Kopcową w 
kolorowym pochodzie niosąc ekologiczne transpareny i wnosząc 
okolicznościowe hasła. 

WP

 W amfiteatrze w Ciekotach spotkali się uczniowie czterech szkół 
podstawowych z gminy Masłów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie 
ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach, która jest pomysłodawcą im-
prezy. Swoje reprezentacje wystawiły: Brzezinki, Mąchocice Kapitul-
ne, Mąchocice Scholasteria, Wola Kopcowa. Jury w składzie: Joanna 
Sztejnbis - Zdyb, wykładowca Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwer-
stytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sylwia Sławińska - aktorka, 
Łukasz Mazur - muzyk, kompozytor wysłuchało wszystkich wykonań 
i wybrało najlepszych. Dzieci prezentowały się w dwóch kategoriach 
klas I - III oraz IV - VI. Wykonawcy postawili na zarówno znane jak i 
mniej popularne piosenki turystyczne i krajoznawcze. Nie zapomnieli 
również o specjalnych strojach kojarzących się turystyką m.in. pleca-
kach czy nawet siatkach na motyle. Grupa z Woli Kopcowej zaskoczy-
ła wszystkich dopracowanym występem z układem choreograficznym, 
w którym wykorzystano nawet materiał imitujący morskie fale!

Byli najlepsi
 Pierwsze miejsce w kategorii klas I - III zdobyła Natalia Grzej-
szczyk, której akompaniowała Katarzyna Waldon. Dziewczynki repre-
zentowały SP w Mąchocicach Kapitulnych. Druga była Emilia Kapla z 
towarzyszeniem zespołu choreograficznego z SP w Woli Kopcowej, a 
trzecia Julia Pniewska z SP w Brzezinkach. Wyróżnienie powędrowało 
do zespołu wokalnego z Woli Kopcowej
 W kategorii klas IV - VI najlepsza okazała się Anna Kołomańska z 
zespołem flecistów z SP w Mąchocicach - Scholasterii w składzie: Oli-

Udana inicjatywa Szkoły Podstawowej w Brzezinkach

Piosenki turystyczne będą co roku gościć w Ciekotach
Znamy laureatów Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Turystycznej, który odbył się w amfiteatrze w Ciekotach. Pierwsza 
edycja imprezy towarzysząca rodzinnemu piknikowi “Od maluszka do staruszka” cieszyła się dużym zainteresowaniem.

wia Kaleta, Maria Kołomańska, Julia Przydatek, Natalia Mańkus, Alan 
Bogdan. Drugi był zespół wokalny z Mąchocic Kapitulnych - Klaudia 
Namiel, Oliwia Saletra, Marta Śledzik, Monika Szymczuch, Dominika 
Karyś, Weronika Jarosz, Wiktor Janecki, a trzeci zespół wokalny z SP w 
Brzezinkach - Julia Karyś, Wiktoria Różyc, Aleksandra Zielińska, Rok-
sana Jołda, Julia Boćkowska, Gabriela Chaba, Julia Haba, Zuzanna Pa-
pros, Małgorzata Nowacka. Wyróżnienie trafiło do zespołu wokalnego 
z SP w Mąchocicach Kapitulnych. 

Spotkanie za rok
 Jak podkreślała jurorka  Joanna Sztejnbis - Zdyb wszyscy wykonawcy 
zaprezentowali się świetnie, a do kolejnego konkursu powinni popraco-
wać m.in. nad ruchem scenicznym. Specjalne podziękowania skierowa-
ła do Daniela Kozłowskiego, nauczyciela muzyki w szkołach w gminie 
Masłów, który przygotował większość reprezentacji oraz akompaniował 
im podczas występów. Całość konkursu poprowadził Joanna Jaros i Marta 
Gałczyńska - Karasek, nauczycielki SP w Brzezinkach, wspierane sprzed 
sceny przez dyrektora Zbigniewa Długosza. -  Amfiteatr w Ciekotach to 
wymarzone miejsce do organizacji konkursu piosenki turystycznej. To 
właśnie na Żeromszczyźnie spotykają się szlaki turystyczne. Pierwsza 
edycja była bardzo udana i już dziś zapraszam na kolejną, która wejdzie 
na stałe do kalendarza imprez gminy Masłów - mówi wójt Tomasz Lato.  
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Brzezinkach przy 
wsparciu z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. 

WP

Wielkie sprzątanie i mnóstwo ciekawych atrakcji
Sadzenie kwiatów, turniej oraz happening ekologiczny. Tak Dzień Ziemi obchodzili uczniowie szkół w Brzezinkach, 
Mąchocicach - Scholasterii i Woli Kopcowej.

Anna Kołomańska z zespołem flecistów z Mąchocic - Scholasterii okazali 
się najlepsi w swojej kategorii. 

Reprezentacja SP w Mąchocicach Kapitulnych zachwyciła jurorów instru-
mentalistami przygotowanymi przez nauczyciela Daniela Kozłowskiego. 
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 Ciekockie Majówki odbywały się 
przy zrekonstruowanej kapliczce św. Jana 
Nepomucena  i Matki Boskiej Zielnej, któ-
rą opisywał w m.in. “Ludziach bezdom-
nych” Stefan Żeromski. Majówki prowa-
dzili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ciekoty, Domaszowianki,  Kopcowianki,  
Masłów II Nove, Lubrzanka,  Chór Masło-
wianie, Dolinianki, Golica. Mimo że nie 
zawsze pogoda okazywała się przychylna 
dla uczestników nabożeństw niepowta-
rzalna atmosfera miejsca wynagradzała 
wszystkie niedogodności.  Gościem pierw-
szej tegorocznej majówki była Kazimiera 
Zapałowa, honorowa kustosz Dworku Ste-
fana Żeromskiego, inicjatorka rekonstruk-
cji ciekockiej kapliczki.

WP

Ciekockie majówki
Przez wszystkie soboty i niedziele maja przy kapliczce nad zalewem w Ciekotach spotykały się zespoły z gminy Ma-
słów, które śpiewały tradcyjne majówki.
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Świetny wynik

Brawo dla Diany

 Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Dia-
na bardzo dobrze poradziła sobie z testem gramatycznym jak i z 
częścią ustną, w której należało opisać wylosowaną ilustrację oraz 
dokonać autoprezentacji. Uczennicę przygotowywała do konkur-
su nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego Edyta Potocka - 
Ciuła. Diana Dymitrowa jest uzdolniona językowo. Jak sama mówi 
bardzo lubi naukę jezyków obcych m.in: angielskiego, niemieckie-
go, polskiego nauczyła się w zaledwie kilka miesięcy, biegle mówi 
po rosyjsku. W przyszłości chce zostać tłumaczką.

MF

Diana Dymitrowa,uczennica klasy II a gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Masłowie została laureatką XIV Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Diana 
zdobyła I miejsce uzyskując świetny wynik 131 pkt na 
135 możliwych do zdobycia!

 Po raz kolejny na Żeromoszczyźnie gościły zespoły z całego 
województwa świętokrzyskiego. Przez kilka godzin w amfiteatrze 
można było posłuchać folorystycznej muzyki z różnych zakątków 
naszego regionu, a także z bliska przyjrzeć się ich pięknym strojom 
ludowym. Każdy z występów był oceniany przez Radę Artystyczną 
w kategoriach zespoły autentyczne oraz zespoły w opracowaniu 
artystycznym. Pod ocenę brano m.in. autentyzm repertuaru i jego 
zgodność z regionem, użycie gwary, stroje ludowe czy poziom ar-
tystyczny.

Wystąpią w Busku
 Przed jurorami oraz publicznością zaprezentrowało się 56 
podmiotów wykonawczych. Ostatecznie do finału w Busku Zdroju 
zakwalifikowano 23. Nie zabrakło tam reprezentantów gminy Ma-
słów: Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Zespołu Śpiewaczego 

Święto muzyki ludowej w naszej gminie

Z amfiteatru w Ciekotach na scenę w Busku Zdroju
Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty i Masłów Drugi Nove to grupy z gminy Masłów, które wystąpiły w finale XL Buskich 
Spotkań z Folkorem, dzięki przesłuchaniom, jakie odbyły się w amfiteatrze w Ciekotach.

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty cieszył się z werdyktu.

Masłów II Nove. Pięknie zaprezentowały się również Kopcowianki, 
Dąbrowianki, Barczanki. Ich występy były bardzo udane i komisja 
miała niezły ból głowy przy wyborze finalistów. Impreza nie za-
kończyła się jednak po ogłoszeniu werdyktu. Jeszcze długo póź-
niej członkowie zespołów ludowych biesiadowali na trawnikach 
i zachęcali do wspólnej tanecznej zabawy gości, którzy tego dnia 
odwiedzili Ciekoty. O małą gastronomię zadbały Brzezinianki, któ-
re serwowały pyszny żurek i kiełbaskę. Na imprezę zaprosił wójt 
gminy Masłów wraz z  dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Masłowie, dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach. 

WPMasłów Drugi Nove wyśpiewał nominację do występu w Busku. 
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Zagrali w turnieju

Nasi w Chęcinach
Drużyna Gminy Masłów, zagrała w organizowanych przez Starostwo Powiatowe XVI już Halowych Mistrzostwach 
Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej. 

 Zawody rozegrano w hali widowiskowo-sportowej „Pod 
Basztami” w Chęcinach. Nasza drużyna w składzie: Rafał Jasiński, 
Robert Fortuna, Mateusz Fąfara, Artur Lis, Łukasz Poniewierski, 
Wojciech Fąfara, Łukasz Kupis, Jarosław Januchta dzielnie wal-
czyła w turnieju, niestety nie wystarczyło to do zajęcia miejsca na 
podium. Pierwsze miejsce zdobył zespół Komendy Wojewódzkiej 
Policji z Kielc, drugie miejsce zajęła drużyna Starostwa Powiato-
wego, a trzecie Urząd Gminy z Mniowa. Celem turnieju jest nie 
tylko integracja środowisk samorządowych, ale też propagowanie 
zdrowego stylu życia. 

MF

Masłowska ekipa przed pierwszym pojedynkiem

 Z tej sekcji wyrośli tak znani w kraju dziś pięściarze Klubu 
Rushh jak bracia Tomasz i Sebastian Karyś, bracia Damian i Adrian 
Radlica, Dawid Łakomiec, czy Maciej Majcherczyk i Krystian Ole-
jarczyk. Dwaj ostatni już zakończyli karierę. Wszyscy z wymienio-
nych  to wielokrotni medaliści najważniejszych imprez krajowych, 
jak również z powodzeniem startujący poza granicami Polski.  
Sekcja bokserska KKB Rushh w Mąchocicach Scholasterii wzno-
wiła działalność pod dwóch latach przerwy. Do ciekawie zapo-
wiadających się zawodników klubu, trenujących w Mąchocicach 
Scholasterii należą Norbert Olejarczyk, Oskar Kołomański, Dawid 
Stąpór, Maciek Januchta, czy Kacper Wiktór. Pięściarze Rushh-
-a Kielce triumfowali w zakończonych ostatnio w połowie marca 
bokserskich mistrzostwach województwa świętokrzyskiego, które 
przez dwa dni rozgrywane były w Kielcach. W klasyfikacji klubo-
wej na ponad 170 sklasyfikowanych klubów bokserskich w Polsce 
za 2015 rok KKB Rushh zajął drugie miejsce. W Kieleckim Klubie 
Bokserskim  tworzone są nowe grupy naborowe i  na treningi  klub 
zaprasza  dużą grupę utalentowanych dzieci. Na zajęcia zaprasza-
my zarówno chłopców jak i dziewczęta urodzonych w 2005 roku 

Kielecki Klub Bokserski Rushh zaprasza na treningi
Sekcja bokserska Kieleckiego Klubu Bokserskiego 
Rushh Kielce znów działa w Mąchocicach - Scholasterii.

Zawodnicy i trenerzy zapraszają wszystkich miłośników boksu na treningi

Uczcili wyjątkową rocznicę
Strażacy ochotnicy z gminy Masłów włączyli się 
w ogólnopolską akcję zapalania ognisk w ramach 
uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 Watry przy ogniskach to pomysł, który narodził się wśród 
górali ze Związku Podhalan oraz strażaków ze związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Myślą przewodnią było przesłanie ognia 
od Giewontu, aż po Bałtyk w ciągu 35 minut. Druhowie chcieli 
pokazać, że należą do jednej wspólnej, strażackiej rodziny i jedno-
cześnie podtrzymywać ogień chrześcijaństwa, który płonie w ser-
cach wszystkich Polaków. W Gminie Masłów ogniska przy strażni-
cach zapłonęły o godzinie 20.15.

MF

Ogień pamięci zapłonął m.in. w jednostce w Mąchocicach Kapitulnych

i starszych. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych i 
cenionych w krajowym środowisku trenerów boksu. Zapraszamy 
do Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii, codziennie 
od poniedziałku do piątku o godzinie 15.30. 

RED
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 Zamiast spędzać czas przed monitorem komputera wolą 
pojechać na trening. I tak już od lat. Najpierw był tenis, później 
piłka nożna i karate. Teraz Leon i Karol Krysiakowie dzielą swój 
czas między szkołę oraz squasha. Sport dość elitarny i ciągle jesz-
cze mało znany. - Wszystko zaczęło się od zajęć w ferie zimowe. 
Chłopcom spodobało się i postanowiliśmy kontynuować ich przy-
godę. Okazało się, że squash dopiero w Kielcach staje się popu-
larny. Poznaliśmy osoby związane z tym sportem, z którymi teraz 
zakładamy stowarzyszenie. Naszym celem jest popularyzacja squ-
asha wśród młodych ludzi - opowiada Grzegorz Krysiak, tata Leona 
i Karola. Okazuje się, że squash jest wręcz wymarzonym sportem 
dla braci, bo na boisku spotykają się dwie osoby. Zadniem każdego 
z zawodników jest odbicie rakietą małej piłeczki o ścianę, tak by 
utudnić jej ponowne odbicie przez przeciwnika. 

Pod okiem świetnych trenerów
 - Zaczynaliśmy od gry w tenisa, później odbijaliśmy piłkę o 
ścianę w domu. Najlepszy w squashu jest sam squash - mówi z 
uśmiechem Leon Krysiak. 11-latek w ciągu niecałych trzech lat gry 
znalazł się w gronie najlepszych młodych zawodników squasha w 
Polsce. Na swoim koncie ma tytuł Indywidualnego Mistrza Polski 
w kategorii OU11 czyli do 11 roku życia. Wraz z bratem i dru-
żyną z Krakowa zostali Drużynowymi Mistrzami Polski. Leon od 
początku roku znajduje się ciągle na pierwszym miejscu w rankin-
gu Polskiej Federacji Squasha, Karol blisko dwa lata młodszy i jest 
już w pierwszej trójce! Nasi mistrzowie regularnie trenują w Klubie 
Squash Korona Kielce, gdzie zawsze przyjmowani są z otwartymi 
ramionami. Tu w recepcji stoją też zdobyte przez nich puchary. 
Na treningi jeżdżą również do Krakowa, by ćwiczyć pod okiem 
świetnych trenerów Michała Kotry i Pawła Tietrenina. Okazało się, 
że w Kielcach nie bylo grupy na poziomie gry braci i żeby mogli 
się rozwijać na treningi trafili do Krakowa. - To prawda, że squash 
jest sportem drogim. Szukamy obecnie sponsorów, którzy mogliby 
wspomagać treningi. Leon, który należy do kadry Polski juniorów 
miał już pierwsze propozycje i dostał rakietę - opowiada pan Grze-
gorz. 

Przed startem w Mistrzostwach Polski

Jedyni tacy bracia w Polsce
Leon i Karol Krysiakowie mieszkają w Masłowie. Pasji i zaangażowania do sportu mogą im pozazdrościć nie tylko 
równieśnicy, ale też dorośli. Bracia znajdują się w gronie najlepszych młodych zawodników squasha w kraju.

Po mistrzostwo
 Okazuje się, że bracia Krysiakowie już teraz są postrachem 
dorosłych i na boisku nie dają im szans. Na swoim koncie mają już 
treningi prowadzone z bramkarzami reprezentacji Polski piłkarzy 
ręcznych i zawodnikami Efectora Kielce. Z kieleckimi sportowca-
mi bracia spotykają się też podczas treningów lekkoatletycznych, 
bo oprócz gry w squasha ważne jest również rozwijanie kondycji. 
- Dobrze, że trenujemy razem. Możemy sobie podpowiadać co 
robimy źle, żeby później już tego nie potwarzać. Brat często mi 
daje dobre rady - opowiada Karol. Jego słowa potwierdza tata. - To 
elegancki sport. Cieszę się, że się nim bawią, a jednocześnie osią-
gają już takie sukcesy - dodaje. Na początku czerwca masłowianie 
walczyć będą w Mistrzostwach Polski w Warszawie. Tata liczy, 
że obaj znajdą się na podium. Plany na kolejne lata są ambitne. 
- Myślę, że obaj mają szanse na to, żeby sięgnąć po mistrzostwa - 
mówi. 

Wojciech Purtak

Leon ma 11 lat, a Karol 9 lat. Młodzi mieszkańcy Masłowa zaczynają 
być znani w środowisku zawodników squasha w Polsce.

Dumą są puchary, które przywożą z zawodów.

Bracia grają w squasha od trzech lat w Klubie Squash Korona Kielce.
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Informacje z Gminy Masłów na bieżąco  na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

 Organizatorem turnieju jest Zarząd Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Masłowie. – Turniej Pięciu Strażnic 
ma piękny cel, ponieważ propaguje zdrowy i aktywny wypoczynek 
wśród młodzieży i przede wszystkim integruje ją – mówi Piotr Zega-
dło, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie. – Niewątpli-
wie podnosi też sprawność fizyczną członków drużyn pożarniczych. 
W ramach turnieju prowadzona jest również edukacja z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki antyalkoholowej, a tak-
że edukacja i profilaktyka z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. 
Młodzież poszerza też swoją wiedzę o regionie - dodaje.

Zmagania młodych strażaków

Kto będzie najlepszy?

Inaguracja spotkań miała miejsce w Mąchocicach - Scholasterii. 

W Woli Kopcowej rywalizowano m.in. w zwijaniu weży na czas.

           Wyniki zawodów inaugracyjnych:

1.MDP Masłów – chłopcy
2.MDP Mąchocice Kapitulne – chłopcy
3.MDP Ciekoty – chłopcy
4.MDP Wola Kopcowa - chłopcy
5.MDP Brzezinki – chłopcy
6.MDP Ciekoty - dziewczyny
7.MDP Mąchocice Kapitulne – dziewczyny.



           Wyniki zawodów w Woli Kopcowej:

1. MDP Wola Kopcowa - chłopcy
2.  MDP Masłów - chłopcy
3. MDP Ciekoty - chłopcy
4. MDP Brzezinki - chłopcy
5. MDP Mąchocice Kapitulne  - chłopcy
6. MDP Ciekoty - dziewczyny
7. MDP Mąchocice Kapitulne - dziewczyny


Wiele konkrencji
 W turnieju startuje siedem drużyn 9/10 osobowych w prze-
dziale wiekowym 10 – 16 lat: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Masłów – chłopcy, MDP Wola Kopcowa – chłopcy, MDP Brze-
zinki – chłopcy, MDP Ciekoty – chłopcy, MDP Ciekoty – dziew-
czyny, MDP Mąchocice Kapitulne – chłopcy, MDP Mąchocice 
Kapitulne – dziewczyny. Pierwszą konkurencją, rozegraną  pod-
czas kwietniowej inauguracji imprezy był turniej piłki siatkowej. 
W maju wszyscy rywalizowali w konkurencji strong man. Zada-
niem zawodników był m.in. rzut piłką lekarską, czy zwinięcie węża 
strażackiego na czas.  Sędziami głównymi zawodów jest komisja 
sędziowska składająca się z prezesów poszczególnych jednostek 
OSP, pracująca pod przewodnictwem prezesa Zarządu Gminne-
go. W przypadku równej liczby punktów o zajęciu miejsca będą 
decydowały w kolejności: bieg patrolowy, musztra, turniej strong 
men, wiek drużyny (która ma najniższy), piłka nożna, piłka siatko-
wa, turniej badmintona. Kolejna konkurencja zostanie rozegrana 
12 czerwca w Mąchocicach Kapitulnych i będzie nią turniej piłki 
nożnej. 

Mateusz Fąfara

Za nami już dwa spotkania w ramach 10.Turnieju Pię-
ciu Strażnic.  W zawodach rywalizują Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze z gminy Masłów. Czeka nas mnó-
stwo emocji!



Kurier Masłowski24

 Wiosenne bieganie już na stałe weszło w kalendarz imprez 
gminy Masłów. Na Żeromszczyźnie pojawiło się mnóstwo osób, 
które chciały zmierzyć się w biegach na czas. Długość trasy była 
uzależniona od wieku zawodników. W sześciu kategoriach biego-
wych wzięło udział 212 zawodników z przedszkoli, podstawówek 
i gimnazjów z terenu gminy Masłów oraz 10 zawodników w ka-
tegorii dorośli. Pogoda okazała się bardzo łaskawa dla biegaczy. 
Wiatr wiejący od ciekockiego zalewu skutecznie chłodził uczestni-
ków imprezy.  Na trasie na wszystkich czekali kibice, który głośno 
dopingowali szczególnie najmłodszych biegaczy. 

Od maluszka do staruszka

212 osób biegało
na Żeromszczyźnie

Pogoda dopisała uczestnikom XXIII Biegów Tereno-
wych Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego. 
Impreza odbyła się w ramach pikniku rodzinnego „Od 
maluszka do staruszka”.

Wiele atrakcji
 Impreza przyciągnęła do Ciekot całe rodziny. Na Żeromsz-
czyźnie można było m.in. poskakać na dmuchanym zamku czy 
zjeść potrawy regionalne serwowane przez panie z KGW Brzezinki. 
W Szklanym Domu czekała nie lada atrakcja. Każdy mógł stanąć oko 
w oko z egzotycznymi zwierzętami m.in. kamelonem czy wężami. 
Na finał wójt Tomasz Lato wraz Robertem Fortuną, sędzią głównym 
zawodów oraz nauczycielami wychowania fizycznego i zaproszo-
nymi gośćmi wręczali dylomy oraz puchary dla najlepszych zawod-
ników. Imprezę zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek. 

Wojciech Purtak

Wyniki XXIII Biegów Terenowych
Szlakiem Młodych Lat
Stefana Żeromskiego

Kategoria I – Przedszkole – Bieg OPEN
 1. Adam Kaczmarczyk – Wola Kopcowa
 2. Dawid Dudzik – Wola Kopcowa
 3. Dawid Jamrożek – Wola Kopcowa
Kategoria II – Klas I –II – dziewczynki
 1. Natalia Bandrowska  - Masłów
 2. Patrycja Namiel – Mąchocice Kapitulne
 3. Amelia Majewska – Masłów
Kategoria II – Klas I –II – chłopcy
 1. Krzysztof Mądzik – Masłów
 2. Maciej Bugajski – Wola Kopcowa
 3. Dominik Tyzo - Mąchocice Kapitulne
Kategoria III – Klas III –IV – dziewczynki
 1. Marysia Nowak – Masłów
 2. Maja Namiel - Mąchocice Kapitulne
 3. Julia Przydatek – Mąchocice Scholasteria
Kategoria III – Klas III –IV – chłopcy
 1. Filip Jagiełko - Mąchocice Kapitulne
 2. Marcin Bujak - Mąchocice Kapitulne
 3. Jan Borowiec – Masłów
Kategoria IV – Klas V- VI – dziewczynki
 1. Hanna Silwanowicz -  Mąchocice Scholasteria
 2. Aleksandra Wojtusik - Mąchocice Scholasteria
 3. Ola Cak – Masłów
Kategoria IV – Klas V- VI – chłopcy
 1. Norbert Olejarczyk – Mąchocice Scholasteria
 2. Kacper Dragański – Masłów
 3. Kamil Samiczak – Masłów
Kategoria  V – Gimnazjum – dziewczynki
 1. Agnieszka Kołomańska – Mąchocice Kapitulne
 2. Wiktoria Obara - Mąchocice Kapitulne
 3. Patrycja Kaleta - Mąchocice Kapitulne
Kategoria  V – Gimnazjum – chłopcy
 1. Karol Kołomański – Masłów
 2. Adrian Radlica – Masłów
 3. Eryk Dziwoń – Masłów
Kategoria VI – Dorośli – kobiety
 1. Ewa Wzorek
 2. Monika Wzorek
 3. Ewelina Ryś
Kategoria VI – Dorośli – mężczyźni
 1. Szymon Bugajski
 2. Łukasz Kupis
 3. Jacek Przydatek

Finisz był szczegolnie emocjonujący. Biegi na Żeromszczyźnie to już tradycja gminy Masłów.

Do najlepszych powędrowały puchary, dyplomy i nagrody. 


