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Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów, 

 Za nami ważne tygodnie. Podpisaliśmy 
wiele umów, których realizacja oznaczać 
będzie mnóstwo potrzebnych inwestycji. Już 
po wakacjach niemal na terenie całej gminy 
rozbłyśnie nowe oświetlenie. Będzie jaśniej 
i oszczędniej. Remonty prowadzone będą 
również w szkołach. Szkoła Podstawowa 
w Mąchocicach-Scholasterii zyska nowe bo-
isko, natomiast w Zespole Szkół w Masłowie 
modernizacji doczeka się sala gimnastyczna. 
W obydwu szkołach zostaną wybudowane 
windy oraz powstaną nowe  pracownie ma-
tematyczno-informatyczne i przyrodnicze. 
Dofinansowanie na realizację tego projektu 
otrzymaliśmy dzięki decyzji Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

 Minione miesiące to również wiele 
istotnych wydarzeń, przeczytacie o nich 
Państwo w tym numerze. Podczas gali do-
cenieni zostali przedsiębiorcy. Przyznaliśmy 
wyróżnienia i Nagrodę Gospodarczą Gminy 
Masłów. W Ciekotach wraz z marszałkiem 
Adamem Jarubasem zainaugurowaliśmy 
wojewódzką akcję “Świętokrzyskie czyta Że-
romskiego” promującą czytelnictwo wśród 
dzieci i dorosłych. 

 Jak co roku wakacje powitamy w naszej 
gminie podczas “Biesiady Masłowskiej”. Na 
scenie oprócz znanych wykonawców będzie-
my pomogli posłuchać utalentowanych miesz-
kańców m.in. Laureatów Międzyszkolnego 
Konkursu Piosenki Turystycznej czy zdobyw-
ców Złotego Kolta zespół Andrzej i Przyjaciele. 
Zapraszam serdecznie na lotnisko w Masłowie 
już w niedzielę 25 czerwca. 

Z wyrazami szacunku, 
Tomasz Lato, 

wójt gminy Masłów

Kolejny etap popularnej akcji

Żywność rozdana

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mącho-
cice - Scholasteria i Ciekoty pn. “Żeromsz-
czyzna” oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Masłowie już po raz czwar-
ty zaprosili mieszkańców gminy Masłów 
po odbiór żywności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (podprogram 2016).  Mieszkańcy 
oprócz żywności otrzymują również wspar-
cie finansowe oraz rzeczowe w ramach re-
alizowanych zadań GOPS.
Co w paczkach?
 W paczkach znalazła się: fasola bia-
ła – 8 szt., filet z makreli – 8 szt., szynka 
drobiowa – 4 szt., herbatniki – 5 szt., pasz-
tet wieprzowy – 1 szt., szynka wieprzowa 
– 1 szt. Żywność była wydawana  w Woli 
Kopcowej w starym budynku Straży Po-
żarnej. - Ważna wiadomość jest taka, że 
jeszcze w ramach tej edycji otrzymamy 

a Czy wiesz, że...
Jak dotąd w gminie Masłów wydano 
w podprogramie 2016 ponad 34 tony 
żywności. Co stanowi na osobę w ro-
dzinie 43 kg żywności. Paczki trafiają 
do osób spełniających określone kry-
teria. Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
/41/ 311-08-70 lub w siedzibie Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Ma-
słowie przy ul. Jana Pawła II 5.

Za nami kolejna edycja programu, w ramach którego do mieszkańców gmi-
ny Masłów trafiły produkty żywnościowe. Skorzystało z niej 700 osób.

wsparcie dla 150 osób. Jest to nowa grupa, 
która jak dotąd nie korzystała z takiej formy 
wsparcia – informuje Aneta Kułak, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Masłowie.

WP
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Gmina Masłów współorganizatorem
Dożynek Wojewódzkich

 - Jestem wdzięczny Marszałkowi Wo-
jewództwa, że w tym roku nasza gmina 
będzie gościć Dożynki Wojewódzkie. To 
jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Sukces jaki od-
niosły Dożynki Powiatowe, organizowane 
w sierpniu minionego roku wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym w Kielcach, daje 
nam motywację do przygotowania jeszcze 
większego wydarzenia promującego gminę 
Masłów i cały region – mówi wójt Tomasz 
Lato.

Wyjątkowe dożynki
 Uczestnicy spotkania zapoznali się 
z harmonogramem prac i działań organi-
zacyjnych.  - W tym roku Dożynki Woje-
wódzkie chcemy zrobić z mocnym akcen-
tem samorządowym, tak by właśnie strona 
samorządowa została mocno uwypuklona. 
Zależy nam, aby poszczególne powiaty za-
prezentowały się jak najlepiej – mówił Piotr 
Żołądek, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. - Korzystamy z pięknych 
doświadczeń dożynek organizowanych 
w gminie Masłów. Ubiegłoroczne dożyn-
ki powiatowe organizowane w Masłowie 
prezentowały się bardzo okazale. Były 
świetnie zorganizowane przez Urząd Gmi-
ny w Masłowie wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Kielcach. Mogę już dziś 
zapewnić, że będą to wyjątkowe dożynki 
w wyjątkowym miejscu – dodał Żołądek.
Jak z chlebem
 Spotkanie miało charakter roboczy. - Co 
roku robimy to samo, spotkamy się w po-
dobnym gronie, ale z dożynkami jest tak jak 
z chlebem i nigdy nam się nie znudzi - mówił 
Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamen-
tu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowi-

ska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Marek Kwiecień, członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego dziękował  
marszałkowi za zaufanie i wybór powiatu kie-
leckiego na miejsce dożynek wojewódzkich 
zapewniając, że Starostwo Powiatowe dołoży 
wszelkich starań, by wydarzenie zostało zor-
ganizowane jak najlepiej. 

Wiele atrakcji
 Wiadomo już, że dożynki odbędą się 
na płycie lotniska. Rozpocznie je msza świę-
ta dożynkowa w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego, po której zaplanowano barwny 

W Urzędzie Gminy Masłów odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne.

To bardzo dobra wiadomość. 3 września na lotnisku odbędą się Dożynki Wojewódzkie. Do Masłowa przyjadą przed-
stawiciele wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego.

korowód z wieńcami z każdego świętokrzy-
skiego powiatu. W czasie części obrzędowej 
zostanie przeprowadzony wybór najpiękniej-
szego wieńca, który będzie reprezentować 
województwo na Dożynkach Prezydenckich. 
Na scenie prezentować będą się zespoły 
ludowe. Za część artystyczną odpowiadać 
będzie m.in. Wojewódzki Dom Kultury na 
czele z wicedyrektorem Alojzym Soburą. 
Niewykluczone, że odbędzie się również 
pokaz skoków spadochronowych, o których 
mówił m.in. Jan Jawornik, dyrektor Aeroklubu 
Kieleckiego. 

Wojciech Purtak

 Możliwość dokonywania płatności 
bezgotówkowych w urzędzie jest jednym 
z oczekiwań nowoczesnego społeczeń-
stwa. Rozpoczęcie przyjmowania np. po-
datków i opłat w formie bezgotówkowej 
przekłada się na pozytywne postrzeganie 
urzędów, jako innowacyjnych i przyja-
znych mieszkańcom. Ministerstwo Rozwo-
ju chce umożliwić urzędom przyjmowanie 
płatności bezgotówkowych. Obecnie tylko 
ok. 10 proc. jednostek samorządu terytorial-

Zapłać kartą w urzędzie!

nego oferuje obywatelom taką funkcjonal-
ność, mimo że obrót bezgotówkowy staje 
się coraz bardziej powszechny.

Jako jeden z pierwszych
 Ministerstwo Rozwoju razem z Kra-
jową Izbą Rozliczeniową S.A. prowadzi 
prace nad upowszechnieniem płatności 
bezgotówkowych. Działania realizowane 
są w ramach Programu upowszechnienia 
płatności bezgotówkowych w jednostkach 

Urząd Gminy Masłów przystąpił do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicz-
nej.

administracji publicznej. Celem tego przed-
sięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie 
modelu akceptacji płatności bezgotówko-
wych z wykorzystaniem terminali w jed-
nostkach administracji publicznej, który 
będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak 
i dla klientów. Urząd Gminy Masłów przy-
stąpił do programu jako jeden z pierwszych 
w powiecie kieleckim.

MF
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II etap prac drogowych

Kontynuacja budowy chodnika w Woli Kopcowej
Gmina Masłów oraz Powiat Kielecki podpisali porozumienie na budowę chodnika w Woli Kopcowej. Będzie to kon-
tynuacja inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku.

 Pierwszy etap inwestycji został zrealizowany w 2016 roku, 
teraz planowane jest przeprowadzenie dalszych prac. W założeniu 
chodnik będzie prowadził od Woli Kopcowej do Masłowa Pierw-
szego. Jego długość to około 900 metrów. - Budowa tego odcinka 
chodnika pozwoli na pieszą komunikację mieszkańców pomiędzy 
Wolą Kopcową, a Masłowem. Poprawi również bezpieczeństwo 
pieszych i jej wszystkich użytkowników, ponieważ jest to droga 
o dużym natężeniu ruchu. – mówi wójt Tomasz Lato.
Cenią współpracę
 Starosta Kielecki Michał Godowski ceni współpracę z lokalny-
mi samorządami. Takie porozumienia zdecydowanie przyspieszają 
inwestycje drogowe, ponieważ są współfinansowane po równo. 
Dzięki takiej współpracy możliwa jest większa ilość inwestycji na 
terenie całego powiatu, która nie byłaby możliwa gdyby w całości 
miałaby być finansowana z powiatowego budżetu – mówił staro-
sta. Swoje podpisy pod umową złożyli: starosta Michał Godowski, 
Józef Szczepańczyk - członek zarządu, Paweł Gratka - dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Kielcach oraz wójt Tomasz Lato wraz 
ze skarbnikiem Małgorzatą Kumór.
Kolejne porozumienie
 To już drugie porozumienie w sprawie inwestycji drogowych 
podpisane wspólnie z Powiatem Kieleckim w tym roku. Nie tak 
dawno podpisano umowę na przebudowę mostu w Klonowie na 
pograniczu gmin Masłów i Łączna, który jest także granicą powia-
tów kieleckiego i skarżyskiego. Dzięki tej inwestycji możliwe bę-

dzie uruchomienie komunikacji miejskiej do wspomnianej wcze-
śniej miejscowości. Budowa dalszej części chodnika wyniesie ok. 
400 tysięcy złotych. Zakończenie prac w Woli Kopcowej planowa-
ne jest na trzeci kwartał bieżącego roku.

Mateusz Fąfara

To już kolejna współpraca między Powiatem Kieleckim, a Gminą Masłów. 
Od lewej: Paweł Gratka - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, 

Michał Godowski – starosta kielecki,
Józef Szczepańczyk – członek zarządu, wójt Tomasz Lato.

W całym kraju są tylko 32 takie miejsca

Pierwszy dom pomocy
w gminie Masłów

W Urzędzie Gminy Masłów podpisano umowę na 
prowadzenie pierwszego w naszej gminie rodzinnego 
domu pomocy.

 - Zadaniem rodzinnych domów pomocy jest zapewnienie 
całodobowej opieki nie mniej niż trzem i nie więcej niż ośmiu 
seniorom. Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wyma-
gającym wzmożonej opieki ze względu na znaczne ograniczenie 
w codziennym funkcjonowaniu, wynikające z podeszłego wieku 
i niepełnosprawności – informuje Aneta Kułak, kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
Pierwszy w gminie
 Rodzinny dom pomocy będzie mieścił się w Domaszowi-
cach. Poprowadzi go Mariusz Karolczak. Jest to pierwszy tego 
typu obiekt na terenie gminy Masłów. Osoby lub podmioty zain-
teresowane prowadzeniem rodzinnych domów pomocy powin-
ny dysponować własnym dużym domem lub mieszkaniem, które 
pozbawione jest barier architektonicznych. Oczywiście równie 
ważne są predyspozycje do pracy z osobami starszymi, najlepiej 
potwierdzone jakąś praktyką lub doświadczeniem – mówi wójt To-
masz Lato. W rodzinnym domu pomocy będą przebywać zarówno 
mieszkańcy gminy Masłów jak również mieszkańcy gmin ościen-
nych na podstawie zawartych porozumień z sąsiednimi samorzą-
dami. Warto podkreślić, że rodzinnych domów pomocy w całym 
kraju jest jedynie 32.

Mateusz Fąfara

Mariuszowi Karolczakowi powodzenia w swojej działalności życzyli
wójt Tomasz Lato oraz Aneta Kułak, kierownik GOPS.

?
CZY WIESZ, ŻE:
Osoby przebywające w rodzinnym domu pomocy mogą 
liczyć na:
•  pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
•  pielęgnację, również w czasie choroby,
•  opiekę higieniczną,
•  pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz 

w zakupie niezbędnych leków zleconych przez leka-
rza,

•  niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
•  kontakty z otoczeniem i organizację czasu wolnego,
•  pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych 

artykułów osobistego użytku.
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Kolejne działania
związane z Odnawialnymi Źródłami Energii

 Spotkania odbyły się w Brzezinkach, Ciekotach, Masłowie 
Drugim, Dąbrowie, Domaszowicach, Woli Kopcowej, Mącho-
cicach Kapitulnych i Masłowie Pierwszym. Mogli  brać w nim 
udział wszyscy zainteresowani przystąpieniem do programu, któ-
ry zakończy się montażem urządzeń wykorzystujących odnawial-
ną energię słońca, ziemi i powietrza. We wszystkich spotkaniach 
wzięło udział 356 osób. Największa frekwencja była w Dąbro-
wie, gdzie spotkało się 88 procent z liczby osób, która zadeklaro-
wała udział w projekcie z rejonu objętego tym spotkaniem.
O projekcie
 Podczas spotkań mieszkańcy zapoznali się szczegółowo 
z programem OZE zakładającym dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w wysokości do 60 procent.  Wszelkich in-
formacji udzielali wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika Dole-
zińska-Włodarczyk, sekretarz Zbigniew Zagdański oraz Marcin 
Derendarz, przedstawiciel firmy Sun Gallo z Łodzi, który przed-
stawiał szczegóły technicz-
ne, ekonomiczne i ekolo-
giczne w zakresie realizacji 
instalacji OZE. Zapoznano 
się również ze szczegółami 
regulaminu naboru i wery-
fikacji wniosków w zakre-
sie projektu OZE. Podsta-
wowym kryterium udziału 
w projekcie jest zameldowa-
nie na pobyt stały w gminie 
Masłów i bycie właścicielem 

budynku mieszkalnego, w którym ma być zamontowana insta-
lacja i urządzenie OZE. Przypomnijmy, że są to kolektory sło-
neczne, ogniwa fotowoltaiczne lub pompy ciepła (geotermalne 
i powietrzne).
Ważne daty
 Do 20 kwietnia zainteresowani mieszkańcy gminy Masłów 
zobowiązani byli do złożenia wniosku/ankiety w Urzędzie Gmi-
ny lub przesłania przez ePUAP. Zgodnie z naborem ogłoszonym 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofi-
nansowanie zostanie złożony przez Urząd Gminy Masłów do 
20 października 2017 roku. Przy składaniu wniosków ważne 
było spełnienie wielu kryteriów i osiągnięcia wskaźników okre-
ślonych przez Zarząd Województwa, są to np. efektywność eko-
logiczna, ubóstwo energetyczne, ograniczenie emisji CO2, efekt 
ekologiczny.  Wnioski zainteresowanych mieszkańców roz-
patrzy zgodnie z regulaminem komisja powołana przez wójta 

gminy. Ocena będzie się składać z części formalnej 
oraz merytorycznej. W części merytorycznej oce-
nie zostanie poddane zgłoszenie wg kryteriów po-
dobnych do tych, jakie wynikają z regulaminu kon-
kursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa.  
Rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2018 roku. 
W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie 
musi być zrealizowane do końca 2018 roku.  Orga-
nizatorzy dziękują za liczny udział w spotkaniach 
wszystkich zainteresowanym na czele z radnymi 
oraz sołtysami.

WP

a356 osób wzięło udział we 
wszystkich spotkaniach

a88 procent z liczby osób, która 
zadeklarowała udział w projekcie
z rejonu objętego tym spotkaniem
wzięła udział w spotkaniu w Dąbrowie.
Była to największa frekwencja. 

Zakończyły się spotkania związane z programem Odnawialnych Źródeł Energii, który ma szansę być realizo-
wany w gminie Masłów z unijnym dofinansowaniem.

Po wakacjach będzie jaśniej i bezpieczniej

Startuje modernizacja gminnego oświetlenia
W Urzędzie Gminy w Masłowie podpisano umowę na modernizację gminnego oświetlenia. To wielka inwestycja 
realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego (KOF).

 Rusza inwestycja, na którą w gminie Masłów czeka wiele 
osób. W Urzędzie Gminy wójt Tomasz Lato podpisał umowę z wy-
konawcą Stefanem Tatarkiem z firmy Eltast.  Inwestycja realizowa-
na jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), na którą 
Gmina Masłów pozyskała unijne dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020. Całość ma kosztować ok. 2 mln 340 tys. zł, a koszt 
udziału gminy to ok 350 tys. zł.  
Niemal cała gmina
 Przypomnijmy, że modernizacja oświetlenia obejmie niemal 
całą gminę. Lampy będą świecić się przez cała noc, ze względu 
na ich energooszczędność budżet gminy nie będzie ponosił więk-
szych kosztów związanych z oświetleniem niż dotychczas. W ra-
mach inwestycji zaplanowano demontaż wyeksploatowanych 
opraw oraz wymianę wysięgników wraz z przebudową układów 
pomiarowych.  - Nowoczesne oświetlenie LED gwarantujące 
oszczędność i obniżenie kosztów eksploatacji będzie montowane 
na naszym terenie już w najbliższych tygodniach. Planujemy, że 
po wakacjach wszystkie miejsca objęte modernizacją rozświetlą się 
pełnym blaskiem – mówi wójt Tomasz Lato.

WP

Wójt Tomasz Lato podpisał umowę ze Stefanem Tatarkiem z firmy Eltast. 
Panom towarzyszyły wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk,
skarbnik Małgorzata Kumór  oraz Karolina Januchta inspektor

ds. planowania przestrzennego i oświetlenia gminy.
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Z nominacją do Laura Świętokrzyskiego
Gmina Masłów została nominowana do nagrody Laur 
Świętokrzyski 2016 przyznawanej przez wojewodę 
świętokrzyskiego. Statuetki i honorowe dyplomy wrę-
czono w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

 Laur Świętokrzyski to prestiżowa nagroda przyznawana przez 
wojewodę świętokrzyskiego od 2006 roku. W gronie nominowa-
nych znajdują się ci, którzy w minionych 12 miesiącach wyróż-
nili się na tle całego województwa swoją pracą, działalnością na 
rzecz lokalnego społeczeństwa czy realizowanymi inwestycjami. 
Już po raz drugi w kategorii “Gmina wiejska” nominowano Gminę 
Masłów. - Cieszę się, że nasza praca jest dostrzegana i doceniana 
w województwie. To znak, że starania i działania na rzecz społecz-
ności Gminy Masłów idą w dobrym kierunku, a nasza działalność 
przekłada się na efekty. Bardzo cenię sobie współpracę zarówno 
z panią wojewodą, marszałkiem, starostą jak i wójtami z sąsiednich 
gmin, którzy zawsze służą nam pomocą – mówi wójt Tomasz Lato.
W sześciu kategoriach
 Laureatów nagrody poznaliśmy podczas uroczystej gali w Cen-
trum Kongresowym Targów Kielce.  Wójt Tomasz Lato odebrał ho-
norowy dyplom poświadczający nominację i znalezienie się w gro-
nie pięciu nominowanych gmin obok Bielin, Słupi Jędrzejowskiej, 

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek
w towarzystwie Tomasza Lato, wójta gminy Masłów
oraz  Sławomira Kopacza, wójta gminy Bieliny.

Słupi Koneckiej oraz Wojciechowic. Ostatecznie Laur Świętokrzyski 
2016 powędrował do Gminy Bieliny. Nagrody przyznano w sześciu 
kategoriach: „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie”, „Gmi-
na miejska”, „Gmina wiejska”, „Człowiek roku”, „Lider dobroczyn-
ności”,  „Osiągnięcie sportowe roku 2016” oraz dwóch specjalnych.

WP

 Tuż przed rozpoczęciem bloku 
z uchwałami przedstawiono informację na 
temat głównych założeń i efektów wdraża-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 
2014 – 2020 – przedstawiciel LGD, Lucy-
na Micek poinformowała o efektach LSR 
w ubiegłym roku oraz przedstawiła har-
monogram działań na drugą połowę 2017 
roku.
Zasoby pomocy społecznej
 Aneta Kułak, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 
przedstawiała ocenę zasobów pomocy spo-
łecznej za 2016 rok.  Jest to obowiązkowe 
sprawozdanie wynikające z ustawy w opar-
ciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej. Ocena zawiera wszystkie 
dane i problemy związane z realizacją poli-
tyki społecznej na terenie gminy.
Bezpłatna darowizna
 Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
nabycia w drodze nieodpłatnej darowizny 
działek położonych w Domaszowicach.  
Dwie działki przekazało Gminie dwóch 
mieszkańców Domaszowic. Będą służyć 
jako droga dojazdowa do mających po-
wstać wkrótce domów. Co ważne przejmo-
wana droga łączy komunikacyjnie drogę 
powiatową z drogą gminną. W tym mo-
mencie jest utwardzona tłuczniem i kruszy-
wem oraz spełnia wszystkie wymogi drogi 
gminnej m.in. dotyczące szerokości.
Dodatkowe pieniądze
 Radni wprowadzili zmiany do uchwa-
ły z grudnia 2016 roku. Zmiana dotyczyła 
zwiększenia środków w ramach realizacji 

O dodatkowych pieniądzach i nagrodach dla sportowców

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2017.  
Oznacza to, że do gminnej kasy wpłyną 
większe środki z koncesji alkoholowych 
niż wcześniej zakładano. Dzięki 47 tys. zł 
uda się zrealizować m.in. dodatkowe zaję-
cia psychoterapeutyczne dla mieszkańców 
oraz nowy program “Archipelag skarbów” 
dla gimnazjalistów z terenu naszej gminy. 
Dofinansowany zostanie również letni wy-
poczynek dla dzieci i młodzieży połączony 
z zajęciami profilaktycznymi. Zostanie też 
wydany kalendarz profilaktyczny oraz ogło-
szony konkurs dla uczniów.
O nagrodach dla sportowców
 Rada Gminy przyjęła również uchwa-
łę w sprawie szczegółowych zasad, try-
bu przyznawania i pozbawiania nagród 
i wyróżnień dla osób fizycznych za osią-
gnięte wyniki sportowe. Oznacza to np., 
że nagrody za współzawodnictwo na are-
nie ogólnopolskiej lub międzynarodowej 
mogą przyznane być w formie finansowej 
lub rzeczowej. Kwota nagrody nie może 
przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, która w 2017 
roku wynosi 4 047,21 zł. Oprócz gratyfi-
kacji finansowanej mogą być przyznawane 
puchary lub dyplomy uznania. Uchwała 
określa również sytuacje, w jakich zawod-
nik może być pozbawiony nagrody lub wy-
różnienia, są to np. zawieszenie w prawach 
zawodnikach, popełnienie czynu karalnego 
lub uzyskanie tytułu zawodnika profesjo-
nalnego lub kontraktowego. Zmianą jest 

również to, że wójt będzie ogłaszał termin 
składania wniosków o przyznanie nagród 
i wyróżnień.  Ważne jest również to, że 
wnioski o przyznanie nagród mogą składać 
kluby sportowe lub gminni radni.
Zmiany uchwały budżetowej
 Tak jak podczas każdej z sesji nie za-
brakło zmian budżetowych. Zwiększono 
zakres rzeczowy dotyczący przebudowy 
drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych 
od drogi wojewódzkiej do “Zakaniowa”. 
Zmiana dotyczy długości odcinka budowa-
nej drogi. W związku z brakiem własności 
gruntów nie wszystkie prace w projektowa-
nej drodze będą mogły być wykonane. Na 
ten temat rozmawiano podczas zebrania 
sołeckiego w minioną środę, tuż przed ob-
radami Rady Gminy. W budżecie zaktuali-
zowano zadanie dotyczące zakupu sprzętu 
sportowego do siłowni w Brzezinkach. Do-
tychczasowe środki z funduszu sołeckiego 
wynosiły 3 tys. zł, a na realizację potrzebne 
jest jeszcze 7 tys. zł. Nowe zadanie wpro-
wadzone do budżetu dotyczy opracowania 
koncepcji i projektu budowlanego żłobka 
samorządowego z oddziałem przedszkol-
nym w Masłowie Drugim. To pierwszy krok 
do przygotowań mających się zakończyć 
złożeniem wniosku o dofinansowanie bu-
dowy z unijnych środków.  Radni zdecy-
dowali również o przesunięciu środków 
zabezpieczonych w minionym roku na 
realizację modernizacji nawierzchni drogi 
powiatowej w Mąchocicach Kapitulnych 
w okolicach Hotelu Ameliówka. To zada-
nie finansowane jest pół na pół z Powiatem 
Kieleckim.

Wojciech Purtak

Zaglądamy do uchwał, jakie zostały przyjęte podczas kwietniowej sesji 
Rady Gminy Masłów.
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Na wypoczynek i jubileuszowy festyn

Na wypoczynek w górach
Letni wypoczynek i festyn z okazji 85-lecia straży to kolejne 
zadania, które będą realizowane dzięki podpisanym umo-
wom. Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli i Wy-
chowawców w Kielcach, Iwona Wielgus wraz z Dariuszem 
Szczubiałem podpisali umowę  w ramach której 68 dzieci 
z terenu gminy Masłów, uda się latem na dziesięciodniowy 
wypoczynek do Zakopanego. Kwota jaką gmina przekazała 
stowarzyszeniu to 40 tys. zł.

Rocznicowy festyn
Druga podpisana umowa dotyczyła organizacji festynu 
z okazji 85. rocznicy powstania jednostki OSP Wola Kop-
cowa, która przypada w lipcu tego roku. Jednostkę z Woli 
reprezentował prezes, Grzegorz Mazur, który podpisał 
umowę na kwotę 2,5 tys. zł. Były to jedne z ostatnich w tym 
roku realizowanych umów w ramach zadań pożytku pu-
blicznego i wolontariatu.

MF

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców oraz 
OSP Wola Kopcowa otrzymały wsparcie na realizacje 
zadań w ramach pożytku publicznego i wolontariatu.

Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa
podpisał umowę z wójtem Tomaszem Lato
na organizację jubileuszowego wydarzenia. 

Pierwszy krok do powstania centrum kulturalnego
w Wiśniówce

W Urzędzie Gminy Masłów podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i wyposaże-
nia centrum kulturalnego w Wiśniówce.  Wniosek o dofinansowanie inwestycji zostanie złożony do końca trzeciego 
kwartału tego roku.

 W pierwszym etapie powstanie kilka wariantów koncepcji 
odbudowy budynku dawnej szkoły podstawowej na istniejących 
fundamentach. Zostaną one przedstawione do konsultacji spo-
łecznych. Ich wynikiem będzie wybór jednej koncepcji, która zy-
ska największą akceptację. Później rozpocznie się przygotowanie 
kompletnej dokumentacji, a co za tym idzie wystąpienia o pozwo-
lenie na budowę. 

Monika Dolezińska-Włodarczyk, wicewójt Gminy Masłów, Dariusz 
Korczyński, kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Gminy Masłów  Józef Jaros, przedstawiciel firmy Jarbud rozma-
wiali o szczegółach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy i wyposażenia centrum kulturalnego w Wiśniówce. 

Zakres prac
 Na pewno zachowana zostanie funkcja usługowa czyli dalej 
działać będzie tu sklep spożywczy. - Bokserzy z Klubu Sportowego 
Skalnik będą mogli liczyć na dobrze wyposażoną salę treningową 
z węzłem sanitarnym i nowymi szatniami. W centrum kultury funk-
cjonować będzie również biblioteka, która zostanie tu przeniesiona 
z dotychczasowego budynku. Miejsce spotkań zyskają mieszkańcy 
i Klub Babiniec – informuje wicewójt Monika Dolezińska-Włodar-
czyk. 
W najbliższych miesiącach
 - Koncepcja ze wstępnym kosztorysem ma być gotowa już do 
końca lipca tego roku. Po jej wyborze na przełomie lipca i sierpnia 
projektant rozpocznie prace przy projekcie. Zostanie on zakończo-
ny do końca października  - mówi Dariusz Korczyński, kierownik 
Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy 
Masłów. Warto wspomnieć, że architektura budynku będzie mu-
siała uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Osiedle Wiśniówka wraz z zabudowaniami wpisane jest do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków. 
Z unijnym wsparciem
 Dofinansowanie do inwestycji w wysokości do 80 procent za-
dania będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania 4.4.  Wnio-
sek o dofinansowanie będzie złożony do końca trzeciego kwartału 
tego roku wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich. Na-
tomiast prace mogą ruszyć na przełomie 2018 i 2019 roku. 

WP
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O bezpieczeństwie
Zanim radni rozpoczęli podejmowanie uchwał przedstawiono 
analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
Gminy Masłów obejmującą 2016 rok. Omówił ją zastępca komen-
danta I Komisariatu Policji w Kielcach mł. podinsp. Artur Długosz, 
który podkreślał bardzo dobrą współpracę z Gminą Masłów. Wice 
komendant podziękował wójtowi Tomaszowi Lato i Radzie Gminy 
za dofinansowanie zakupu samochodu oraz zrekompensowanie 
systemu służb ponadwymiarowych pełnionych  przez  28 policjan-
tów  na terenie naszej gminy, mających na celu przeciwdziałanie 
przestępczości, czynom chuligańskim oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańcom. Co ważne z przedstawionej analizy wy-
nika, że spada liczba przestępstw oraz zwiększa się wykrywalność 
przestępstw kryminalnych. Policja prowadzi dodatkowe działania 
profilaktyczne w szkołach oprócz tego przedstawiciel policji jest 
oddelegowany do Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonujące-
go na terenie Gminy Masłów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wójt 
Tomasz Lato, tuż po zakończeniu przedstawiania analizy, podzię-
kował za otwartość, bardzo dobrą współpracę, podejmowane dzia-
łania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom: narkomanii, al-
koholizmu, hazardu  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Bardzo ważnym elementem współpracy jest również pomoc policji 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa wydarzeń gminnych. W minio-

Radni obradowali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie

Na sesji o rewitalizacji,
inwestycjach drogowych i bezpieczeństwie

Majowa sesja Rady Gminy przyniosła kolejne uchwały dotyczące m.in. przyjęcia  Programu Rewitalizacji Gminy Ma-
słów na lata 2016 – 2023.

nym roku było to m.in. odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II, Do-
żynki Powiatowe, droga krzyżowa ulicami Masłowa czy Spotkanie 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Warto przypomnieć, że od 
2016r. w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do 16:00 w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie dyżur pełni dzielnicowy 
Mirosław Wawrzeńczyk.

O działalności OSP
 Radni oraz zaproszeni goście wysłuchali również sprawozda-
nia z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy 
Masłów za rok 2016. Przedstawił je komendant zarządu gminnego 

Radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących inwestycji.

Azbest znika z terenu gminy
Kolejne gospodarstwa będą mo-
gły skorzystać z gminnego pro-
gramu usuwania azbestu.  To 
efekt podpisania umowy przez 
Urząd Gminy Masłów na tego-
roczne dofinansowanie z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.

 Od 2008 roku na terenie gminy re-
alizowany jest program dzięki, któremu 
mieszkańcy mogą skorzystać z dofinan-
sowania na usuwanie azbestu. - Jego ce-
lem jest doprowadzenie do stopniowego 
wyeliminowania azbestu, bezpiecznego 
składowania i prawidłowego unieszkodli-
wienia go zgodnie z przepisami prawami. 
Od 2008 do 2017 oczyszczono 987 ton. 
W tym czasie gmina na ten uzyskała  do-
tację w wysokości 401, 268, 12 zł. Pocho-
dziła ona z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach – informuje Wanda Braszczyk, 
inspektor do spraw środowiska w Urzędzie 
Gminy Masłów.

Nowa umowa
 Nowa umowa na dofinansowanie 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
na 2017 rok daje kolejną szansę. Całość 
projektu wynosi prawie 58 tys. zł, z czego 
kwota dotacji to niemal 50 tys. zł. Za odbiór 
materiałów od mieszkańców odpowiadać 
będzie firma wyłoniona w zapytaniu oferto-
wym: Paweł Michalski – Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO. 
Według tegorocznego programu usuniętych 
zostanie 18 tys. m2 materiałów zawierają-
cych azbest.

Można składać wnioski
 “Program usuwania materiałów za-
wierających azbest z terenu gminy Masłów 
na lata 2013 – 2032” dotyczy m.in. usuwa-
nia azbestu z pokryć dachowych z budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych będą-
cych osób własnością osób prywatnych.  
W ramach programu została przeprowa-
dzona inwentaryzacja gospodarstw, w któ-
rych na pokryciach dachowych znajdują 
się materiały zawierającego azbest. Każdy 
właściciel takiego gospodarstwa może zło-

żyć wniosek, w którym określi szczegóły 
zakresu prac. Wszelkie można uzyskać 
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska w pokoju 1A 
w Urzędzie Gminy Masłów.

WP

USUWANIE AZBESTU
W LICZBACH

• Od 2008 do 2017 oczysz-
czono 987 ton azbestu

• W tym czasie Gmina Ma-
słów na ten uzyskała  dotację 
w wysokości 401, 268, 12 zł.

• 18 tys. m2 materiałów za-
wierających azbest zostanie 
usuniętych w 2017 roku z te-
renu naszej gminy
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OSP Sylwester Dudzik. Na terenie gminy funkcjonuje pięć Ochot-
niczych Straży Pożarnych w: Brzezinkach, Ciekotach, Masłowie, 
Mąchocicach Kapitulnych oraz Woli Kopcowej w tym Masłów 
i Mąchocice Kapitulne są włączone do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Liczba wszystkich członków OSP wynosi 312.  
W ubiegłym roku OSP brało udział 194 akcjach ratowniczo-gaśni-
czych.  Gmina corocznie przekazuje strażom środki min. na zakup 
sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania. Druhowie w ramach 
prac społecznych wykonują prace porządkowe związane z wycin-
ka drzew i krzewów, sprzątaniem lasów, dokonywano prac porząd-
kowych obiektu. Młodzi strażacy biorą udział w Turnieju Pięciu 
Strażnic oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej czy zawodach gmin-
nych OSP. Co ważne w sesji uczestniczyli przedstawiciele wszyst-
kich jednostek OSP działających na terenie naszej gminy. Ważnym 
momentem dotyczącym naszych druhów było również podpisanie 
umowy użyczenia z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożar-
nej w Kielcach na mocy, której jednostka OSP Ciekoty otrzymała 
sprzęt do ratownictwa drogowego o wartości około 50tys. zł., który 
pozwoli OSP Ciekoty o ubieganie się do włączenia do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Umowę podpisał Prezes OSP 
Ciekoty Jarosław Papież i zastępca Komendanta Miejskiego Pań-
stwowej Staży Pożarnej w Kielcach – st. bryg. mgr inż. Paweł Gór-
niak.
 Zastępca Komendanta podkreślił rozwój OSP na terenie Gmi-
ny Masłów, doposażenie jednostek w nowy sprzęt oraz dbałość 
w rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W piątek 26 
maja 2017 r. st. bryg. mgr inż. Sylwester Hamera zakończył służbę 
na stanowisku Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w związku z przejściem na emeryturę.  Wójt Tomasz Lato 
również złożył podziękowania za współpracę, okazaną życzliwość 
i pomoc na rzecz samorządu Gminy Masłów na ręce Zastępcy 
Pawła Górniaka.

O rewitalizacji
 W części poświęconej uchwałom ważnym punktem było 
przyjęcie Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016 – 
2023. Przypomnijmy, że program został zaakceptowany kilka mie-
sięcy temu przez radnych i zgodnie z wymogami ustawowymi zo-
stał przedstawiony do zaopiniowania w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego. Po propozycjach zmian projekt 
został skierowany na sesję Rady Gminy.  Co ważne propozycje 
zmian dotyczyły kwestii formalnych i nie zmieniały głównych za-
łożeń dokumentu.

Zmiany budżetowe
 Skarbnik Małgorzata Kumór przedstawiła zmiany do uchwa-
ły budżetowej gminy Masłów oraz zmiany do uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 
– 2027.  Zwiększono wydatki na przygotowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę i wyposażenie centrum kulturalnego 
w Wiśniówce oraz na zakup i montaż wiat przystankowych w Woli 
Kopcowej przy pętli, przy ul. Świętokrzyskiej, w Masłowie, przy 
ul. Jana Pawła II, przy pętli w Ciekotach przy Szklanym Domu.

Nowe inwestycje
 Do budżetu prowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne. 
Dotyczą one wykonania sieci wodociągowej w Masłowie Pierw-
szym przy ul. Spokojnej za cmentarzem (I etap) oraz wykonanie 
projektu budowlanego odwodnienia ul. Wspólnej i łącznika.  
Zwiększono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i bu-
dowę parkingu na działce gminnej w Brzezinkach wraz z zatokami 
autobusowymi i przejściami dla pieszych. Są to prace dodatkowe 
związane z budową przepustu odwaniającego pod parkingiem.
Wsparcie dla Powiatu Kieleckiego
 Rada Gminy podjęła również decyzję w sprawie inwestycji 
drogowych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Kielcach według zasady ponoszenia kosztów pół na pół. Zwięk-
szono kwotę na remont drogi powiatowej w Mąchociach Kapitul-
nych w pobliżu Hotelu Ameliówka, ale zdecydowano również 
o wprowadzeniu nowego zadania.  Dotyczy ono przeprowadze-
nia robót odwodnieniowych w ciągu drogi powiatowej Masłów 
– Nademłynie – Brzeziniki – Ciekoty w Brzezinkach.  Radni zde-
cydowali też o przeznaczeniu pieniędzy na zakup silnika do ło-
dzi ratunkowej dla jednostki OSP w Woli Kopcowej, który wynosi 
2,5 tys. złotych i stanowi wkład własny Gminy Masłów do wniosku 
złożonego w KRUS. Ta część dofinansowania pozwoli druhom na 
skuteczne zabieganie o pozyskanie środków finansowych.

Wojciech Purtak

Uściskiem dłoni przypieczętowali podpisanie umowy prezes OSP Ciekoty 
Jarosław Papież i zastępca komendanta Paweł Górniak.

 W Urzędzie Gminy podpisano umowę z firmą Darvin Dariusz Winiarski ze Staszowa. Zdanie polega na opracowaniu koncep-
cji regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Masłów Pierwszy w rejonie od ul. Podklonówka, ul. Spo-
kojnej i ul. Lotnicznej. Koncepcja ma na celu wskazanie rozwiązań technicznych umożliwiających uporządkowanie gospodarki 
wodami opadowymi na wskazanym terenie. O tym, jak ważne znaczenie ma opracowanie koncepcji świadczy to, że zabiegali 
o nie sami mieszkańcy wpisując je jako zadanie do funduszu sołeckiego. Inwestycja w połowie zostanie opłacona z funduszu, 
a w połowie z budżetu Gminy Masłów. Dodatkowo otwarto postępowanie przetargowe na opracowanie projektu rowu odwadnia-
jącego od ul. Granicznej w Woli Kopcowej.

WP

Aby zapobiegać podtopieniom
Podpisano umowę na opracowanie koncepcji regulacji spływu wód powierzchniowych. Wszystko wskazuje 
na to, że dokument będzie kluczowy w kwestii zapobiegania podtopieniom w okolicach Podklonówki.
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Inauguracja akcji zainicjowanej przez marszałka Adama Jarubasa

Świętokrzyskie czytało Żeromskiego w Ciekotach
Wielkim czytaniem fragmentów “Syzyfowych prac” zainaugurowano w Szklanym Domu w Ciekotach wojewódzką 
akcję pod hasłem “Świętokrzyskie czyta Żeromskiego” promującą czytelnictwo nie tylko wśród uczniów. To już druga 
edycja akcji “Świętokrzyskie czyta”, której inicjatorem jest marszałek Adam Jarubas i Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Rok temu promowano czytanie powieści Henryka Sienkiewicza, w tym roku postawiono 
na twórczość Stefana Żeromskiego.

 Spotkanie rozpoczęła teatralna interpretacja jednej z ostatnich 
scen z “Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego. Wszyscy obejrzeli 
spotkanie Marcina Borowicza z Birutą w wiosennym parku w Kle-
rykowie, w wykonaniu młodych aktorów z Teatru Kapitalnego. 
Później przyszedł już czas na oficjalne otwarcie.  - W Roku Sienkie-
wiczowskim uznaliśmy, że należy wszystkich zachęcić do czytania 
i czytaliśmy wspólnie książki Henryka Sienkiewicza. Po sukcesie 
akcji chcieliśmy ją powtórzyć i stworzyć cykliczne wydarzenie, 
bo nic tak nie zaszczepia ciekawości świata jak czytanie – mówiła 
Iwona Sinkiewicz – Potaczała, rzecznik prasowy marszałka, otwie-
rając wydarzenie.

pendiów Andrzeja Radka, których jest pomysłodawczynią. Pani 
kustosz w rozmowie z panią rzecznik Iwoną Sinkiewicz-Potaczałą 
opowiadała o swojej pracy wzbudzając duże zainteresowanie pu-
bliczności. 
Przeczytali o Marcinie Borowiczu
 Na scenie fragmenty “Syzyfowych prac czytali: Adam Jaru-
bas, marszałek województwa świętokrzyskiego, wójt Tomasz Lato,  
Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego,  Sylwia Zacharz, kierownik Muzeum Lat Szkol-
nych Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Krystyna Nowakow-
ska, dyrektor GOKiS w Masłowie, Joanna Broniek, dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii 
wraz z uczniami Luizą Michcik, Zuzanną Chrabąszcz, Szymonem 
Adamcem.

Naturalny wybór miejsca
 - Dziś “Świętokrzyskie czyta Żeromskiego” dzięki temu, że żył 
w Ciekotach i jest silnie związany z regionem. Wybór tego miej-
sca był więc naturalny. Cieszę się z inicjatywy pana marszałka, 
która ma promować czytelnictwo nie tylko wśród najmłodszych. 
To ważne, że akcja skupia dziś uczniów i przyjaciół Stefana oraz 
mieszkańców gminy Masłów – mówił wójt Tomasz Lato. O wy-
borze twórczości Stefana Żeromskiego wspominał również Adam 
Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.  - Postanowi-
liśmy, że w tym roku warto zwrócić uwagę na postać i dorobek 
tego pisarza. Zależy mam, żeby akcja “Świętokrzyskie czyta” mia-
ła wymiar powszechny. Jako Polacy mało czytamy. Okazało się, 
że w minionym roku ponad 60 procent Polaków nie przeczytało 
żadnej książki. To dane wołające o podjęcie wysiłku, żeby tak się 
nie działo. Chcemy was zachęcać do czytania promując twórczość 
i historię Ziemi Świętokrzyskiej – mówił marszałek.

Podziękowania dla Kazimiery Zapałowej
 Podczas spotkania szczególnie wyróżniono Kazimierę Zapa-
łową, kustosz honorową dworku Stefana Żeromskiego. Marszałek 
Adam Jarubas i Agata Binkowska, członkini Zarządu Województwa 
wręczyli pani Kazimierze m.in. pamiątkowy grawerton honorując 
w ten sposób jubileusz 50-lecia pracy na rzecz popularyzowania 
twórczości Stefana Żeromskiego oraz 30-lecia przyznawania sty-

Marszałek Adam Jarubas i wójt Tomasz Lato do wspólnego czytania
zaprosili również uczniów. Reprezentowała ich Zuzanna Chrabąszcz

ze SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.

W gronie czytających znaleźli się:  Joanna Broniek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  
Krystyna Nowakowska, dyrektor GOKiS w Masłowie, Sylwia Zacharz, 
kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.

W szczególny sposób wyróżniono Kazimierę Zapałową,
kustosz honorową dworku Stefana Żeromskiego.
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Na zakończenie uczestnicy spotkania pozowali przed dworkiem do zdjęcia z drona.

Oklaskiwali czytających
 Na widowni zasiedli zarówno goście m.in. Kazimiera Zapa-
łowa, kustosz honorowa Dworku Stefana Żeromskiego w Cieko-
tach,  Agata Binkowska, członkini Zarządu Województwa, Zbi-
gniew Wojciechowski ze Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty 
jak i uczniowie szkół z terenu gminy Masłów.  Fragmenty czytania 
przeplatały się z częścią artystyczną.  Utwory Fryderyka Chopina 
zagrał Daniel Kozłowski, a o regionalne śpiewy i poezję zadbały 
Czerwone Jagody pod kierunkiem Jadwigi Pedrycz. Zaprezentowa-
no również film “Marzenie Stefana” przygotowany przez uczniów 

Są pieniądze na ciekawe zajęcia 
Treningi piłki nożnej, siatkowej, boksu oraz nauka jazdy konnej czeka na uczestników zająć przygotowanych przez 
organizacje pozarządowe działające na terenie gminy dzięki wsparciu z budżetu Gminy Masłów.

 Cztery umowy na realizację zadań publicznych  w zakresie 
kultury fizycznej podpisano w Urzędzie Gminy Masłów. W wy-
niku ogłoszonych konkursów ofert składanych przez organiza-
cję pozarządowe wyłoniono te, które otrzymają wsparcie 
w pierwszej edycji.  Umowy z wójtem Tomaszem 
Lato podpisali: Łukasz Porębski i Tomasz Zarych-
ta (Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe), Ja-
nusz Domagała (KS Skalnik), Jarosław Klicki, 
Grzegorz Nowaczek, Ireneusz Czapka (KKB 
Rushh), Krzysztof i Monika Sarapata (Święto-
krzyski Klub Jazdy Konnej).

Ciekawe zajęcia
 W ramach zadań z Masłowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego przewidziano zajęcia 
z piłki nożnej, piłki siatkowej. Skorzysta z niego ok. 
130 młodych zawodników z gminy Masłów w myśl 
zasady „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Projekt jest kon-
tynuacją prowadzenia przez stowarzyszenie sportowej szkółki dzie-
cięcej. Dwie oferty zakładają prowadzenie zajęć bokserskich. Klub 
Sportowy Skalnik w Wiśniówce zaprosi na zajęcia popularyzujące 
boks  13 osób. Dodatkowo reprezentanci klubu będą wyjeżdżać na 
zawody sportowe. Przewiedziano udział w 11 wyjazdach na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Kielecki Klub Bokserski Rushh zapro-
si na zajęcia 20 osób zarówno dzieci jak i młodzieży. Treningi będą 
odbywały się regularnie w hali sportowej w Mąchocicach-Schola-
sterii. Dodatkowo w ramach projektu planowany jest rozwój sekcji 
bokserskiej na terenie naszej gminy. Kolejny z projektów zakłada 

naukę jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez 
członków Świętokrzyskiego Klubu Jazdy Konnej w Brzezinkach.  
Będzie on skierowany do ośmiu osób, które będą rekrutowane przy 
współpracy ze świetlicami działającymi na terenie gminy Masłów. 

Planowany jest również udział w zawodach jeździeckich.  
Każda z organizacji zabezpieczyła wkład własny na po-

ziomie pięciu procent wartości zadania. Natomiast 
95 procent stanowiła dotacja z budżetu Gminy Ma-
słów w wysokości 113 tys. zł. 

Wojciech Purtak

Na współ-
pracę z organi-

zacjami pozarządo-
wymi  Gmina Masłów 

przeznaczyła w tym roku 
kwotę 181 tys. zł czyli 
o 49 tys. zł więcej niż 

w minionym roku. 

Łukasz Porębski, prezes MSS Klonówka Masłów
podpisał umowę na zajęcia sportowe z wójtem Tomaszem Lato. 

SP w Mąchocicach-Scholasterii. Co ważne uczestnicy spotkania 
w Ciekotach pozdrowili wszystkich uczniów ze świętokrzyskich 
szkół, którzy w tym samym czasie rozpoczęli czytanie utworów 
Stefana Żeromskiego w swoich szkołach w całym regionie. Na finał 
wszyscy rozwiązywali wielką krzyżówkę. By odgadnąć hasła liczy-
ła się wiedza na temat życia i twórczości pisarza. Dla najlepszych 
przygotowano nagrody. Spotkanie zakończył wspólny słodki po-
częstunek oraz zdjęcie wykonane z drona przed dworkiem.

Wojciech Purtak
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 Za nami druga edycja Nagrody Gospo-
darczej Gminy Masłów, której zadaniem jest 
docenianie przedsiębiorców prowadzących 
działalność na terenie gminy Masłów. - Nić 
wspólnych spraw pomiędzy różnymi grupami 
to podstawa dobrej współpracy, która jest bar-
dzo ważnym elementem samorządu – mówił 
wójt Tomasz Lato witając wraz z Krystyną No-
wakowską, dyrektor GOKiS, gości zebranych 
w Szklanym Domu w Ciekotach. Jak podkre-
ślał zarówno nagrody jak i wyróżnienia dla 
przedsiębiorców mają bardzo istotne znacze-
nie.  O tym, do kogo powędrują tegoroczne 
nagrody decydowała Kapituła Konkursowa 
pod przewodnictwem ubiegłorocznego zwy-
cięzcy Ernesta Nogi w składzie: Robert Fortu-
na, Monika Dolezińska-Włodarczyk, Andrzej 
Pedrycz, Wanda Bahyrycz, Krzysztof Zawa-
da.

Długie debaty
 Zgłoszenia do nagrody mogli przesyłać 
sami przedsiębiorcy oraz radni. - Jako przed-
siębiorcy debatowaliśmy długo kogo zgłosić 
do nagrody. Nie było to łatwe zadanie, bo 
każdy z tych przedsiębiorców zasługuje na 
wyróżnienie tak samo jak każdy laureat – 
mówił Marek Kmieć, prezes Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Gminy Masłów. - Zaczyna 
być dobry klimat dla przedsiębiorców z gminy 
Masłów. Mamy wiele obszarów do działania. 
Jest z kim i o czym z rozmawiać – mówił.
Oto laureaci
 Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów 
trafiła do firmy Polfol Marka Banasika. - Przyj-
muję tę nagrodę nie za to, że prowadzę dzia-
łalność, ale za kilkanaście lat pomocy dla 
dobra gminy Masłów – mówił Marek Banasik, 
właściciel firmy Polfol odbierając statuetkę. 
Laureat wspominał, że pierwszą osobą, która 
zachęciła go do zainwestowania w gminie 
Masłów była Małgorzata Kozubek, obecna 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Odbie-
rając nagrodę wspominał m.in. współpracę 
z byłym wójtem Włodzimierzem Koroną. To 
właśnie za jego kadencji powstała droga do 
zakładu czyli ul. Foliowa, która do dziś nie 
tylko służy wszystkich klientom firmy, ale jest 
również niemal znakiem rozpoznawczym 
tego miejsca.  Polfol działa w Masłowie od 
początku lat 90-tych. Jest czołowym produ-
centem opakowań foliowych na rynku. Firma 
zajmuje się również produkcją m.in. toreb 
reklamowych czy worków na odpady. Więk-
szość załogi firmy stanowią mieszkańcy gminy 
Masłów.
Jedyne takie krówki
 Nagrodę specjalną w kategorii Osobo-
wość Gospodarcza odebrała Jolanta Pierzak, 
współwłaścicielka firmy JPM S.C. Cukierki 
krówki produkowane przez jej firmę stały się 
już towarem eksportowym z gminy Masłów 
na cały świat. - Tuż przed galą mój syn wrócił 

Druga edycja ważnej inicjatywy

Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów przyznana
Firma Polfol Marka Banasika to laureat Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. Jolanta Pierzak i jej firma JPM S.C. 
otrzymała Nagrodę Specjalną w kategorii Osobowość Gospodarcza. W Centrum Edukacyjnym Szklany Dom poznali-
śmy laureatów prestiżowych wyróżnień przyznawanym przedsiębiorcom z naszej gminy.

Laureaci, nominowani, jurorzy, goście i organizatorzy pozowali do pamiątkowej fotografii
na zakończenie uroczystej gali.

z Arabii Saudyjskiej, gdzie usłyszał, że żad-
ne krówki nie mają takiego smaku jak nasze. 
Obecnie mamy bardzo wiele zamówień wła-
śnie z Arabii – mówi pani Jolanta. Jak przyzna-
je nagroda była dla niej bardzo miłą niespo-
dzianką i dużym zaskoczeniem. Co ważne 
masłowskie krówki powstają według specjal-
nej receptury z naturalnych surowców. Trafia-
ją nie tylko do polskich sklepów, ale również 
do wspomnianej już Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Indii czy Kataru.
Wyróżnieni grawertonami
 Specjalne pamiątkowe grawertony 
otrzymały również firmy nominowane do 
nagrody.  Art. Odlewnictwo Jacka Guzery to 
firma z Dąbrowy, która wykonuje artystyczne 
odlewy z brązu, mosiądzu i aluminium. Jej 
dziełem jest m.in. odlew pomnika św. Jana 
Pawła II, który stoi w Masłowie. Doceniono 
również Czesława Słabiaka i firmę Solo sp. 
z o.o. z Dąbrowy, która prowadzi zarówno 
sprzedaż samochodów jak i kompleksową 
obsługę serwisową. W gronie wyróżnionych 
znalazł się również Piotr Syska i jego Odyssey 
ClubHotel Wellnes i SPA. Hotel mieszący się 
na malowniczym wzgórzu Dąbrowy łączy 

w sobie komfortową bazę noclegową połą-
czoną z bogatą ofertą wellnes i SPA ciesząc się 
uznaniem turystów z całego kraju. Laureatom 
i wyróżnionym nagrody wręczali wójt Tomasz 
Lato, Sylwester Wojtyna, przewodniczący 
Rady Gminy oraz Marek Kmieć, prezes Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów.
Ważne słowa od gości
 Przedsiębiorcom gratulacje składali go-
ście specjalni. - Gratuluję wam serdecznie. 
Zawsze najtrudniej jest uzyskać docenienie 
przez lokalną społeczność, a wam się uda-
ło – mówił senator Krzysztof Słoń. Pochwał 
dla przedsiębiorców oraz Gminy Masłów nie 
szczędził wicestarosta kielecki Zenon Janus. 
- Gmina Masłów znajduje się w gronie tylko 
kilku gmin z powiatu kieleckiego, które potra-
fią docenić mieszkańców i firmy – mówi wice-
starosta. Na istotne kwestie zwrócili również 
uwagę radni Sejmiku Województwa. - To wy 
płacicie podatki, dzięki temu gmina ma szan-
sę właśnie tak funkcjonować – mówił radny 
Tomasz Zbróg. - Ważne jest to, żeby byli lu-
dzie, którzy chcą brać odpowiedzialność za 
to, żeby przyszłość była piękna – zauważył 
Henryk Milcarz, radny i prezes Wodociągów 
Kieleckich. Poza sceną gratulacje składali 
m.in. Renata Janik reprezentująca Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
radni Powiatu: Zbigniew Zagdański,Marian 
Zarzycki i Stanisław Stachura, były wójt gmi-
ny Masłów.
 Fermata na finał
Podczas gali nie zabrakło różnorodnych ak-
centów zarówno wykładowych jak i arty-
stycznych. Grzegorz Piwko przedstawił rys 
historyczny potencjału gospodarczego gminy 
od średniowiecza do czasów współczesnych. 
Publiczność ogromnymi brawami nagrodziła 
Chór Kameralny Fermata pod dyrekcją dr Ewy 
Robak, który był gwiazdą muzyczną wydarze-
nia. Zabrzmiały m.in. niezapomniane przebo-
je Marka Grechuty czy Czesława Niemena.

Wojciech Purtak

Jolanta Pierzak i Marek Banasik prezentują 
swoje statuetki.
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 Kurier Masłowski: POLFOL nie od początku swojego ist-
nienia działał w Masłowie. Co spowodowało o podjęciu decyzji 
o przeprowadzce tutaj?
 Marek Banasik: Działalność rozpoczęliśmy w 1991 roku w 
Kielcach. W 2001 roku pojawiła się szansa na zakup zabudowań 
po jednym z zakładów funkcjonujących w Masłowie. Postanowi-
łem je zakupić i przenieść działalność właśnie tutaj. Konieczne 
było przeprowadzenie gruntownego remontu oraz adaptacja po-
mieszczeń w celu dostosowania ich do naszej produkcji. Ruszy-
liśmy w kwietniu 2002 roku. Początkowo zatrudnialiśmy miesz-
kańców Kielc, z czasem zaczęło się to zmieniać. W tej chwili 90 
procent z 30 pracowników firmy to mieszkańcy gminy Masłów.
 Co uznaje pan za największy sukces swojej firmy?
 Na pewno to, że istniejemy już od 26 lat i to że pokonujemy 
bariery pojawiające się na drodze rozwoju naszego przedsiębior-
stwa. Przez ten czas zdążyliśmy zdobyć ugruntowaną pozycję na 
rynku krajowym. Produkujemy opakowania z polietylenu i polipro-
pylenu. Są to torebki foliowe różnej wielkości z różnych materia-
łów i z różnymi dodatkami. Większość produktów trafia z Masłowa 
nie tylko poza region świętokrzyski, ale również za granicę m.in. do 
Niemiec i Słowacji. Warto wspomnieć również o tym, że w 2004 
roku wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
i Ochroną Środowiska. Firma była jedną z pierwszych w tej branży 
w regionie z tym systemem.
 A nagrody to też sukces?
 To na pewno uhonorowanie moich działań związanych rów-
nież z działalnością poza przedsiębiorstwem. Działam w Konfede-
racji Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan. Jestem wiceprezesem 
kieleckiego oddziału i członkiem Rady Głównej w Warszawie. 
Wspieram rożne działania lokalne Gminy Masłów. Jestem aktyw-
ny w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Gminy Masłów oraz Woje-
wódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
 Jakie znaczenia ma dla pana Nagroda Gospodarcza Gminy 
Masłów.
 Jest dla mnie bardzo ważna, bo to efekt wieloletniej pracy dla 
mieszkańców. Spotkałem tu osoby, które są zarówno pomocne jak 
i zaangażowane w życie i rozwój gminy. To na pewno: Małgorzata 
Kozubek, sołtys Masłowa; Marian Zarzycki, radny powiatowy czy 
wójtowie Włodzimierz Korona i Tomasz Lato. Uważam, że obec-
nie mamy w Masłowie bardzo dobry okres dla przedsiębiorców. 
Wójt po prostu umie ich słuchać, a to w dzisiejszych czasach istot-
na cecha.

Najważniejsza jest cierpliwość i traktowanie tego,
co tworzymy jako pasję

Marek Banasik, właściciel firmy POLFOL zdobył Nagrodę Gospodarczą Gminy Masłów za rok 2016. Rozmawiamy 
m.in. o znaczeniu wyróżnień, radach dla młodych przedsiębiorców, ale również o wspieraniu lokalnych działań na 
terenie naszej gminy.

 Podczas gali w Szklanym Domu wspominał pan o tej współ-
pracy jako przykład podając choćby nazwę ulicy, przy której dzia-
łania pana firma.
 Tak, to ulica Foliowa. Wielu moich klientów zwraca uwagę 
na nazwę i jest to chyba jedyna ulica o takiej nazwie w Polsce, przy 
której mieści się zakład produkujący opakowania foliowe. 
 Angażuje się pan też w gminne działania sportowe.
 Nie jestem zamknięty i skupiony tylko na tym co robię za-
wodowo. Wspieram drużynę piłki ręcznej, która działa w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. Robię to wspólnie z nauczy-
cielem Mariuszem Wiktorowskim i innymi pasjonatami piłki ręcz-
nej. Ważne dla mnie jest to, że identyfikuję się z gminą Masłów, 
mimo że jestem mieszkańcem Kielc.
 Kiedy młody przedsiębiorca zapytałby pana o radę czy re-
ceptę, jak skutecznie prowadzić swoją firmę, co by pan odpowie-
dział?
 Najważniejsza jest cierpliwość w swoich poczynaniach i trak-
towanie tego, co tworzymy jako pasję. Nie można zapominać, 
żeby nie zrażać się niepowodzeniem i dążyć do realizacji swoich 
planów.

Rozmawiał Wojciech Purtak

Właściciel firmy POLFOL, Marek Banasik uważa,
że w gminie panuje teraz dobry okres dla przedsiębiorców,

czego przykładem jest m.in. Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów.

!RUSZYŁA INTERNETOWA REJESTRACJA DO STOMATOLOGA
W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej HUMANUS w Ośrodkach Zdrowia w Masłowie 
Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych można zarejestrować się na wizytę u stomatologa przez inter-
net za pomocą portalu Medica Rejestracja. W celu rejestracji do lekarza należy założyć konto w sys-
temie e-rejestracja, podając prawidłowe dane wymagane do utworzenia konta oraz adres e-mail, na 
który wysyłane będą automatycznie wiadomości. 

MF
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Od 13 kwietnia można składać w Urzędzie Gminy wnioski o dofinansowanie w wysokości 50 procent na ste-
rylizacje i kastracje dla zwierząt posiadających swojego właściciela.

 To wynik podjętej przez Radę Gminę uchwały dotyczą-
cej “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów 
na 2017 rok”.  Obejmuje on: odławianie  bezdomnych zwie-
rząt, umieszczenie ich w schronisku oraz ich obowiązkową 
kastrację i sterylizację, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 
zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń dro-
gowych, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnia-
nia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które byłby odebrane 
decyzją wójta Gminy Masłów. Po raz pierwszy pod zmianie 
ustawy w styczniu 2017 r. radni zdecydowali o wprowa-
dzeniu planu sterylizacji lub kastracji zwierząt, które 

posiadają swoich wła-
ścicieli. Oznacza to, że 
każdy właściciel może 
zgłosić się z wnioskiem 
do Urzędu Gminy, aby 
otrzymać dofinanso-
wanie w wysokości 50 
procent na sterylizację 
lub kastrację swojego 
zwierzaka. Ważne jest 
to, że dofinansowanie 

      Otrzymaj dofinansowanie
                          do kastracji i sterylizacji zwierząt

przysługuje właścicielowi zwierząt na dwie sterylizacje lub 
kastracje w ciągu roku.
Co trzeba zrobić?
 W pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy dostępny jest druk 
wniosku, który trzeba złożyć, aby ubiegać się o dofinanso-
wanie. W ciągu kilku tygodni wydane zostanie skierowanie 
do gabinetu weterynaryjnego, w którym na mocy podpisanej 
umowy z Gminą Masłów, dokonywane będą sterylizacje 
i kastracje. Ważne jest to, że bezpośrednio po wykonaniu 
sterylizacji i kastracji właściciel uiszcza opłatę w wysokości 
50 procent kosztów zabiegu, a pozostałe 50 procent regulu-
je Gmina Masłów. Bez zmian pozostają ustalenia związane 
z adopcją bezdomnych zwierząt. Przypomnijmy, że w tym 
przypadku zabiegi sterylizacji i kastracji będą wykonane na 
koszt Gminy Masłów.
26 zwierząt poddanych zabiegowi
 Na początku maja w Masłowie realizowano akcję 
„Nadjeżdża sterylkobus mobilna sterylizacja psów i kotów” 
Zabiegi przeprowadzane były w specjalnie do tego przysto-
sowanym mobilnym pomieszczeniu – tzw. sterylkobusie. 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa przeprowa-
dziło  w Masłowie bezpłatną kastrację lub sterylizację 12 su-
czek, 1 psa, 7 kotek i 6 kocurów.  Opiekunowie zwierząt, 
którzy  pojawiali się ze swoimi podopiecznymi w miejscu 
stacjonowania sterylkobusa byli zadowoleni jakością świad-
czonych przez personel usług.  

WP

Warto
   wiedzieć!

Każdy właściciel psa 
lub kota może zgłosić się z wnioskiem do 

Urzędu Gminy, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 
50 procent na sterylizację lub kastrację swojego zwierzaka.

Wszechstronny Obywatel LGD
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu rozpoczął przedsięwzięcie Akademia Rozwoju Człowieka w ramach projektu „Wszechstronny 
Obywatel LGD” którego wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.

Do udziału zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych samorozwojem i zdrowym stylem życia. W ramach naszych działań uczestnicy odbędą cykl 
szkoleń z zakresu psychologii , zajęć artystycznych, praktycznych warsztatów zdrowej kuchni oraz warsztatów ruchowych. 
Zajęcia rozpoczęły się 21 czerwca w świetlicach w Dolinie Marczakowej i Dąbrowie.
Celem Akademii jest poprawa kilku kluczowych z punktu wiedzenia zdrowia aspektów życia  oraz  inspiracja  ku twórczej aktywności. Zakładając, 
że na stan zdrowia człowieka wpływają jego relacje z otoczeniem, aktywność fizyczna i sposób żywienia postanowiliśmy poszerzyć wiedzę uczest-
ników projektu właśnie w tych dziedzinach. 
Prowadzącymi warsztaty będą osoby wykształcone we wspomnianych dziedzinach. 
Warsztaty psychologiczne poprowadzi Jadwiga Kiniorska; psychoterapeuta i psychoonkolog, badający relacje ciała i psychiki. Na warsztatach psy-
chologicznych uczestnicy dowiedzą się o zasadach poprawnej komunikacji, asertywności i sposobach walki ze stresem.
Warsztaty zdrowej kuchni będą mieć charakter wybitnie praktyczny. Ich uczestnicy nauczą się przyrządzania zdrowych posiłków przy użyciu 
dostępnych sezonowo produktów. Warsztat ten poprowadzi Małgorzata Haba, absolwentka dietetyki Uniwersytetu Łódzkiego, mieszkanka gmi-
ny Masłów. Zajęcia nordic walking lub pilates poprowadzi Jakub Bąk, student AWF-u, również mieszkaniec naszej gminy. Warsztaty plastyczne 
poprowadzi Aleksandra Potocka- Kuc; artystka- plastyk, posiadająca również kwalifikacje pedagogiczne, mająca ogromne doświadczenie w pracy 
z rożnymi grupami wiekowymi, mieszkanka gminy Masłów. Pani Aleksandra na zajęciach plastycznych zaproponuje uczestnikom wykonywanie 
ozdób i biżuterii z modeliny oraz malowanie na szkle. 
Wszystkie prace które powstaną podczas warsztatów będzie można zobaczyć w dniu 22 lipca w „Szklanym Domu” w Ciekotach  podczas podsu-
mowania projektu na który przygotowany zostanie również zdrowy poczęstunek oraz zaplanowano koncert muzyczny

Zadanie  realizowane w  ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego kierowanego przez  spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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 AGROTRAVEL największe i naj-
bardziej popularne wydarzenie, podczas 
którego swoje oferty prezentują m.in. go-
spodarstwa turystyczne i ekologiczne oraz 
regiony, w którym można nie tylko dobrze 
wypocząć, ale również wiele zwiedzić. 
Przez trzy dni na stoisku Gminy Masłów 
można było  dowiedzieć się wszystkiego na 
temat naszych atrakcji turystycznych oraz 
agroturystycznych.  Według szacunków 
Targów Kielce w halach wystawowych po-
jawiły się ok. 23 tysiące odwiedzających! 
- Chcemy pokazać, że Gmina Masłów ma 
idealne warunki do przyjmowania turystów, 
którzy znajdą u nas zarówno miejsca god-
ne zwiedzenia jak np. Żeromszczyzna, ale 
również idealne do uprawiania aktywnego 
wypoczynku na naszych malowniczych 
szlakach. Jeśli dodamy do tego gospodar-
stwa agroturystyczne i hotele mamy wręcz 
wymarzone warunki do spędzania u nas 
urlopu czy weekendu – mówi wójt Tomasz 
Lato.

Wielu gości
 Na stoisku Gmina po raz pierwszy 
promowała swoje hasło: Masłów – gmina 
z polotem! Można było otrzymać folder 
“Góry Świętokrzyskie. Ojczyzna Żerom-

Tak promowaliśmy
Gminę Masłów na AGROTRAVEL 2017

Gminna reprezentacja odpowiadała na każde pytanie turystów. 

skiego. Gmina Masłów – Wokół Pasma 
Masłowskiego i Radostowej”, ulotki promo-
cyjne, magnesy na lodówkę czy spróbować 
naszych masłowskich krówek. W piątek do 
odwiedzenia Dworu Stefana Żeromskiego 
w Ciekotach zapraszali Joanna Kwiecień 
i Paweł Milewicz. Jako, że byli przebrani 
w stroje z początku XX wieku jako Stefan 
Żeromski i jego siostra cioteczna Ludwika 
budzili wielkie zainteresowanie turystów. 
Stoisko cieszyło się powodzeniem, zwłasz-
cza w sobotnie przedpołudnie, kiedy to 
można było skosztować kulebiaków, jaskół-
czych gniazd, rolady serowej czy też rogali-
ków drożdżowych produkcji gospodarstwa 
agroturystycznego “Nad wodą” Doroty 
Michty z Ciekot. Poza tym przez wszyst-
kie dni były masłowskie krówki oraz miody 
z Gospodarstwa Pasiecznego “Ryś” z Mą-
chocic Kapitulnych.  Wśród mnóstwa osób 
odwiedzających nasze stoisko byli np. Aga-
ta Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Jan 

Majówki na Żeromszczyźnie
Przez cały maj w każdą sobotę i niedzielę zespoły śpiewacze z gminy Masłów śpiewały przed kapliczką na Żeromsz-
czyźnie. Uroczysta inauguracja „Śpiewów Majowych” odbyła się 3 maja z udziałem ks. bp. Mariana Florczyka. 

 Spotkania przed kapliczką w Ciekotach to nawiązanie do 
tradycji odprawiania nabożeństw majowych. Powrócono do nie-
go dzięki wspólnej inicjatywie wójta Tomasza Lato, Krystyny No-
wakowskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ma-
słowie oraz Kazimiery Zapałowej, honorowej kustosz dworku 
Stefana Żeromskiego.  W tym roku Majowe Śpiewy odbywały się 
w każdą sobotę i niedzielę. Na Żeromszczyźnie  zaśpiewały: Brze-
zinianki, Chór Masłowianie, Nowe Masłowianki, Barczanki, Do-
maszowianki, Dąbrowianki, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty,  Koło 
Gospodyń Wiejskich Lubrzanka, Klub Seniora z Masłowa oraz 
Kopcowianki. 

WP

W Ciekotach przywrócono tradycję śpiewów majowych.

Mnóstwo osób było zaintereso-
wanych ofertą turystyczną i agro-
turystyczną prezentowaną na 
stoisku Gminy Masłów podczas 
IX Międzynarodowych Targów 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 2017, które odby-
ły się w Targach Kielce.

Maćkowiak, wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego, Michał Godowski, staro-
sta kielecki oraz Grzegorz Gałuszka radny 
sejmiku województwa świętokrzyskiego.

Nie tylko w Polsce
 Najważniejsze, że wieść o naszych 
miejscach wartych odwiedzenia rozeszła 
się wśród mieszkańców regionu, ale poje-
chała także do Dolnego Śląska, Mazowsza, 
łódzkiego, na Kujawy i Podlasie, a nawet 
na Czechy i do Węgier – mówi Agnieszka 
Borycka, kierownik referatu Promocji i Roz-
woju Gminy, koordynująca pracę stoiska, 
na którym na wszystkie pytania turystów 
odpowiadali m.in. Monika Banasik, Joanna 
Synak i Mateusz Fąfara  z Urzędu Gminy 
oraz Marzena Biskupska i Agnieszka Pie-
trzyk z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Masłowie.

WP
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Z Dworku Żeromskich

Nie chodzi tu o znaną, wielokrotnie w róż-
nych publikacjach reprodukowaną foto-
grafię blisko dwudziestodwuletniego Ste-
fana Żeromskiego z 1886 roku, wykonaną 
w atelier Bronisława Wilkoszewskiego 
i  wykorzystaną w tableau absolwentów 
klasy ósmej Kieleckiego Męskiego Gimna-
zjum.
Dla nas najcenniejszą i najwłaściwszą do 
eksponowania w dworku jest wcześniej-
sza prawie o cztery lata (prawdopodobnie 
najwcześniejsza), która ukazuje osiemna-
stoletniego Stefana z czasu, gdy jeszcze 
miał rodzinny dom pod Radostową, gdy 
polował w okolicznych lasach, łowił ryby 
w tutejszym stawie, podpisał się w świę-
tokatarzyńskiej kapliczce, pomagał ojcu 
w organizowaniu prac na folwarku.
Ta mało znana fotografia, o której opo-
wiadam, wykonana została w 1882 roku 
w Radoszycach, gdzie Stefan z ojcem 
i  macochą spędzali na plebanii święta 
Bożego Narodzenia, goszczeni przez księ-
dza prałata Józefa Urbańskiego i jego go-
spodynię Magdalenę z Urbańskich Romer 
– prywatnie wuja i ciotkę macochy. Stefan 
poznał wówczas dwu wikarych: księdza 
Mieczysława Krajewskiego i księdza An-
toniego Grudzińskiego – i z nimi pozował 
do zdjęcia. 

Fotografia reprodukowana była po 
raz pierwszy na łamach czasopisma 
regionalnego „Radostowa” w  1938 
roku w artykule Emila Zaremby „Ob-
raz rzeczywistości kieleckiej w »Syzy-
fowych pracach«” (szczegóły w mo-
jej publikacji „Rodzinne konterfekty 
i pamiątki ikonograficzne w Dworku 
Żeromskich w Ciekotach”). Oryginał 
jest własnością Muzeum Narodowe-
go w Kielcach (pochodzi z przejętych 
po wojnie przez muzeum zbiorów 
PTK).
W pierwsze „Imieniny Stefana” – 
2  września 2011 roku, oprawioną 
odbitkę tego cennego dla nas zdjęcia 
(wykonaną w sepii – zgodnie z du-
chem epoki) podarowała do dworku 
kustosz Sylwia Zacharz – moja na-
stępczyni z Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego. Eksponat po-
stawiliśmy w pokoju Stefana na eta-
żerce, obok dziewiętnastowiecznych 
książek i czasopism.
Warto wiedzieć, że młodzi kapłani 
uwiecznieni na fotografii to bezpośredni 
uczestnicy trzech bardzo ważnych wyda-
rzeń w życiu rodziny Żeromskich. Ksiądz 
Mieczysław Krajewski (siedzący z lewej) 
związał stułą i pobłogosławił drugie mał-

żeństwo Wincentego Żerom-
skiego z Antoniną Zeitheim 
– 21 listopada 1880 roku w ra-
doszyckiej świątyni; ksiądz 
Antoni Grudziński (siedzący 
z  prawej), po śmierci pana 
Wincentego poprowadził 
z Ciekot do leszczyńskiego ko-
ścioła parafialnego eksportę, 
odprawił mszę żałobną i do-
konał pochówku Stefanowego 
ojca na miejscowym cmenta-
rzu – 24 września 1883 roku. 
W dziewięć lat później, już jako 
proboszcz w Policznej k. Czar-
nolasu, 3 września 1892 roku, 
pobłogosławił i spisał akt ślu-
bu swego serdecznego przy-
jaciela Stefana Żeromskiego 
z  Oktawią Radziwiłłowicz – 
Rodkiewiczową.
Z omawianego zdjęcia, na mą 
prośbę, Jerzy Zapała (prywat-
nie brat mojego męża, bardzo 
pomocny w sprawach ikono-
graficznych i innych na rzecz 
dworku) „wydobył” półpostać 

FOTOGRAFIA STEFANA
Z LAT CIEKOCKICH

stojącego za księżmi Stefana i opracował 
portret indywidualny, który umieściliśmy 
w pokoju Matki. Ten właśnie wizerunek 
z  lat ciekockich reprodukujemy w zapro-
szeniach na spotkania literackie z cyklu 
„Żeromski od A do Ż”.
Oczywiście gromadzimy w Ciekotach 
(i  zamierzamy tak działać nieustannie) 
całą ikonografię dotyczącą Żeromskie-
go: fotografie, portrety, medale, plakiety, 
ekslibrisy, znaczki pocztowe, monety, wi-
dokówki, plakaty z podobiznami pisarza 
– dawne i współcześnie powstające. Pre-
zentujemy je okolicznościowo w Szkla-
nym Domu na imprezach lub w gablotach 
z nowymi żeromskianami. Stanowią też 
wyposażenie Pracowni Dzieł i Piśmiennic-
twa o Żeromskim. 
Ofiarodawcami tych różnorodnych wize-
runków w minionych latach byli: Krysty-
na Ściwiarska (autorka dwu okazałych 
olejnych portretów), Władysława Szproch 
(portret młodego Żeromskiego), Sła-
womir Micek, Maciej Zarębski, Tadeusz 
Tkaczyk, Cecylia Mazurowa, Stanisław 
Śliwa, Stanisław Czarniecki, Barbara Wa-
chowicz, Stowarzyszenie „Żeromszczacy” 
oraz pisząca te słowa wraz z mężem. Po-
szukujemy i liczymy na dalsze. 

kustosz
Kazimiera Zapałowa
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Niepełnosprawni przyjeżdżają do Masłowa od 11 lat

Piękne spotkanie na płycie masłowskiego lotniska
W upalne przedpołudnie 1 czerwca odbyło się XI Spotkanie Integracyjne Osób Chorych oraz Dzieci i Młodzieży 
z Niepełnosprawnością z Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej. Biskup Marian Florczyk, inicjator spo-
tkania w pięknej homilii nawiązywał do słów św. Jana Pawła II, który 26 lat temu oprawiał mszę świętą na lotnisku 
w Masłowie.

 Za nami wyjątkowe słoneczne spo-
tkanie na masłowskim lotnisku. Już po raz 
11. do Masłowa zjechały dzieci i młodzież 
z niepełnosprawnością z różnych zakątków 
województwa świętokrzyskiego. Spotkania 
odbywają się co roku z inicjatywy biskupa 
Mariana Florczyka w rocznicę uroczystej 
mszy świętej, którą św. Jan Paweł II odpra-
wił 3 czerwca 1991 r. na lotnisku w Masło-
wie. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się 
złożenia kwiatów przed pomnikiem św. 
Jana Pawła przez delegację samorządow-
ców na czele z wójtem Tomasze Lato oraz 
kapłanów i policjantów. Przypomnijmy, 
że pomnik został odsłonięty dokładnie rok 
temu w 25. rocznicę pobytu papieża w Ma-
słowie.
 
Piękna homilia
 
 Później uroczystość przeniosła się na 
płytę lotniska. Na wstępie części liturgicznej 
zawiązano wspólnotę. Następnie przyszedł 
czas na wspólną modlitwę, której przewod-
niczył biskup Marian Florczyk. Mszę świętą 
koncelebrowali kapłani z gminy Masłów: 
ks. Lucjan Skolik z parafii w Dąbrowie oraz 
ks. Piotr Motyka w parafii w Masłowie. Bi-
skup Marian Florczyk w poruszającej homi-
lii mówił o znaczeniu niepełnosprawności 
w kontekście wyzwań w radzeniu sobie 
z codziennymi problemami. Nie zabrakło 
również nawiązań do nauki św. Jana Pawła 
II, który wielokrotnie dawał wyraz swojego 
niezwykłego szacunki dla osób niepełno-
sprawnych. Jak co roku rozstrzygnięto kon-
kurs na najpiękniejsze serce będące sym-
bolem masłowskich spotkań. W tym roku 
przygotowano aż 23 serca z 23 placówek, 
które przyjechały na spotkanie. Jurom naj-

bardziej podobało się serca z Dębna. Na-
grody czyli pluszowe misie dla wszystkich 
uczestników konkursu rozdawali biskup 
Marian Florczyk wraz z zaproszonymi go-
śćmi.
 
Integracja z Uśmiechem
 
 Nie zabrakło również części integra-
cyjnej. Wystąpili w niej Schola z Zespołu 
Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi 
Królowej z Kielc oraz zespół Uśmiech dzia-
łający przy Wojewódzkim Domu Kultury.  
Na zakończenie wszyscy zostali zaprosze-
ni na wspólny poczęstunek. Serwowano 
m.in. grochówkę oraz kielecką kranówkę, 

która świetnie gasiła pragnienie w to upalne 
przedpołudnie. Organizatorami wydarze-
nia byli Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach, Gmina Masłów, para-
fia Przemienienia Pańskiego w Masłowie, 
Kuria Diecezjalna w Kielcach, Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, Caritas Diecezji Kie-
leckiej, Aeroklub Kielecki przy wsparciu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach, Cechu Rzemieślników i Przed-
siębiorców Branży Spożywczej, Wodocią-
gów Kieleckich, Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach.

Wojciech Purtak

Jak co roku wybierano najpiękniejsze serca
przygotowane przez poszczególne delegacje.

Na masłowskim lotnisku spotkały się delegacje z 23 placówek
z terenu województwa świętokrzyskiego.

Inicjatorem wydarzenia jest biskup Marian Florczyk.
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 To kolejna dobra wiadomość dotyczą-
ca pieniędzy z unijnej kasy. O ich podziale 
zdecydował Zarząd Województwa Świę-
tokrzyskiego. Gmina Masłów otrzymała 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z działania 7.4 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szko-
leniowej Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
2014-2020.
 - Nasz projekt „Wzrost jakości kształ-
cenia poprzez rozwój infrastruktury szkol-
nej w Gminie Masłów” znalazł się w gronie 
66 najlepszych zgłoszonych do dofinanso-
wania spośród całego województwa świę-
tokrzyskiego. Jego wartość całkowita to 
dokładnie 1 705 068,02 zł, z czego dofi-
nansowanie wyniesie aż 1 278 801,02 zł 
– informuje wójt Tomasz Lato. - To kolejny 
już projekt, który pokazuje, że potrafimy 
skutecznie zabiegać o zewnętrzne wsparcie 
dające bezpośrednio korzyści dla miesz-
kańców gminy Masłów – dodaje.

Będą windy
 Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym 
i Szkoła Podstawowa w Mąchocicach-
-Scholasterii to placówki, których uczniowie 
skorzystają z projektu. Zostaną tam wyko-
nane prace służące udostępnieniu szkół dla 
osób niepełnosprawnych. Ważną i ocze-
kiwaną inwestycją będzie budowa wind 
w obu szkołach. W Mąchociach-Scholaste-
rii winda połączy szkołę ze Schroniskiem 
Młodzieżowym. Będzie to również duże 
udogodnienie dla najmłodszych uczniów. 
W planach jest również remont toalet oraz 
zlikwidowanie barier architektonicznych 
poprzez budowę pochylni dla niepełno-
sprawnych. W obu szkołach nowe wypo-
sażenie zyskają pracownie dydaktyczne. 
Powstaną pracownie matematyczno-infor-
matyczne oraz pracownie przyrodnicze.

Modernizacja sali gimnastycznej i nowe 
boisko

 To jednak nie wszystko.  W Masłowie 
Pierwszym planowana jest modernizacja 
sali gimnastycznej i wyposażenie w urzą-
dzenia i sprzęt sportowy do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę i piłkę siatkową. Dzię-
ki temu znacznie poprawią się warunki pro-
wadzenia zajęć lekcyjnych w ramach lekcji 
wychowania fizycznego. Z kolei w Mącho-
cicach-Scholasterii, oprócz dostosowań do 

Zmiany w szkołach

  Będzie nowe boisko, zmodernizowana
  sala gimnastyczna i wiele udogodnień!

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii, modernizacja sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół w Masłowie Pierwszym, windy w obu szkołach oraz nowe pracownie matematyczno-informatyczne i przy-
rodnicze to tylko niektóre korzyści z unijnego projektu, na którego realizację dofinansowanie, dzięki decyzji Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, otrzymała Gmina Masłów.

osób z niepełnosprawnością i utworzenia 
pracowni, powstanie boisko niepełnowy-
miarowe do gry w piłkę siatkową i koszy-
kówkę z bieżnią i piaskownicą do skoku 
w dal.

Pracownie z prawdziwego zdarzenia
 Uczniowie po realizacji projektu będą 
mogli korzystać z pracowni matematyczno-
-informatycznej wyposażonej w nowocze-
sny sprzęt komputerowy i multimedialny, 
a pracownia przyrodnicza wzbogaci się 
o zestawy laboratoryjne. Nauczyciele będą 
mogli prowadzić zajęcia z wykorzysta-
niem rekwizytów i instalacji oraz z zasto-
sowaniem sprzętu badawczego z zestawów 
do chemii, fizyki i biologii. Z kolei sprzęt 
komputerowy posłuży do wykorzystania 
technologii i urządzeń informatycznych do 
efektywnego wzrostu wiedzy matematycz-
nej.

Efektywność ekonomiczna
 To był trudny projekt. Musieliśmy 
dokonać selekcji wśród potrzeb zgłoszo-
nych przez dyrektorów i niestety nie mo-
gliśmy zgłosić wszystkich szkół – informuje 
Agnieszka Borycka, kierownik Referatu Pro-
mocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy 

Pre-umowy podpisali marszałek Adam Jarubas,
członek zarządu Marek Szczepanik oraz wójt Tomasz Lato

przy kontrasygnacie skarbnik Małgorzaty Kumór.

Masłów. - Pod kryteria oceny wniosków 
najbardziej wpisywały się szkoły w Masło-
wie i Mąchocicach-Scholasterii, przelicza-
liśmy również efektywność ekonomiczną 
projektu, dzięki zawężeniu udało się otrzy-
mać dofinansowanie – dodaje. Co ważne 
prace budowlane w szkołach ruszą już 
w okresie III i IV kwartału tego roku. Pra-
cownie o nowe wyposażenie wzbogacą się 
na początku przyszłego roku.

Pre-umowy podpisane
 Pod koniec maja w Gminnej Biblio-
tece Publicznej Czerwonej Górce odbyło 
się spotkanie, na którym została podpisana 
pre-umowa na modernizację dwóch szkół 
z terenu gminy Masłów, na które otrzyma-
liśmy unijne dofinansowanie. Zarząd Wo-
jewództwa reprezentowany przez marszał-
ka Adama Jarubasa oraz członka zarządu 
Marka Szczepanika podpisał  pre-umowy 
na realizację zadań z gminami, które otrzy-
mały unijne wsparcie. Wśród nich znalazła 
się gmina Masłów. Wójt Tomasz Lato przy 
kontrasygnacie skarbnik Małgorzaty Kumór 
podpisał umowę na modernizację szkół 
w Masłowie Pierwszym oraz w Mąchoci-
cach – Scholasterii.

Wojciech Purtak, MF
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Biegali na Żeromszczyźnie
Tradycyjnie już po raz 24. odbyły się Biegi Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego. 

 Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach wieko-
wych. To właśnie od wieku biegaczy był uzależniony dystans, jaki 
musieli pokonań w jak najkrótszym czasie. Tradycyjnie już znak do 
startu dawał Robert Fortuna, nauczyciel Zespołu Szkół w Mąchoci-
cach Kapitulnych, radny Rady Gminy, a nad biegami czuwała Ma-
rzena Biskupska, instruktorka z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Masłowie. Najliczniej na starcie stawili się oczywiście najmłodsi 
zawodnicy: przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkół pod-
stawowych. W kategoriach starszych startowali już ci, którzy posia-
dają sportowe doświadczenie. Nagrody i medale trafiały do trzech 
najszybszych zawodników w każdej z kategorii. Sukcesu gratulo-
wali im wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, Zbigniew Za-
gdański, sekretarz Gminy Masłów oraz Krystyna Nowakowska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.

WP

Zawodników na start prowadził Robert Fortuna, nauczyciel i radny. 

Rywalizacja była bardzo zacięta. 

Oni byli najlepsi w kategorii przedszkolaków:
Dawid Dudzik, Bartek Dudzik, Ignacy Jamioł.

!
Warto wiedzieć

Zmiana numerów porządkowych nieruchomości
w Domaszowicach

Zgodnie z podjętą w dniu 26 listopada 2016r. uchwałą Nr XXVIII/257/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania 
nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, informujemy, że ulegają zmianie numery porządkowe dla nieruchomości poło-
żonych w części obrębu geodezyjnego Domaszowice. Zadanie to realizowane jest na prośbę mieszkańców.

 Nadanie nazwy ulicy oraz wprowa-
dzenie nowej numeracji porządkowej po-
dyktowane było potrzebą uporządkowania 
numeracji zapewniając sprawne dojście 
i dojazd w tej okolicy zwłaszcza służbom 
ratowniczym, które mogą szybko zlokali-
zować miejsce zdarzenia, tym samym czas 
oczekiwania poszkodowanego na pomoc, 
skracany jest do minimum. Informujemy, że 
opisane działania wiążą się z koniecznością 
dokonania przez mieszkańców zmiany we 
własnym zakresie adresów w posiadanych 
dokumentach – prawie jazdy, dowodzie re-
jestracyjnym pojazdu oraz w innych urzę-

dach, w których podany jest adres zamiesz-
kania, tj. Urzędzie Skarbowym, ZUS/KRUS, 
dla prowadzących działalność gospodarczą 
zarejestrowanych Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej.
Ważne informacje
 W związku z licznymi sygnałami od 
mieszkańców w sprawie kosztów związa-
nych z wymianą niezbędnych dokumentów 
informujemy, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa gmina nie może zrekom-
pensować kosztów ich wymiany. Gmina zo-
bowiązana jest do umieszczania i utrzyma-
nia w należytym stanie tabliczek z nazwami 

ulic i placów na obszarze gminy oraz do pro-
wadzenia i aktualizowania ewidencji nume-
racji porządkowej nieruchomości. W związ-
ku z czym gmina poniosła koszty związane 
z wykonaniem i umieszczeniem nowych 
tabliczek informacyjnych oraz wprowadze-
niem niezbędnych zmian w dokumentacji 
gminnej. Ponadto gmina poniosła również 
koszty związane z zakupem tabliczek nu-
merowo-adresowych na wszystkie posesje 
przylegające do ulicy Walerego Przyborow-
skiego. W związku z powyższym prosimy 
o wyrozumiałość i przychylność w dalszej 
realizacji podjętych działań. Nadmieniamy, 
że rozpoczęły się prace nad nadaniem nazw 
pozostałym ulicom położonym w Doma-
szowicach. O konsultacjach w tej sprawie 
wszyscy mieszkańcy zostaną poinformowani 
w stosownym czasie.

Anna Klusek, UG Masłów

Podstawa prawna:
Art. 47a ust.1, art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2016r. 
Dz. U. poz. 1629 z późn. zm.), § 9.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012r. poz. 125), Uchwały nr XXVIII/257/2016 Rady Gminy 
Masłów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów.
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 François d`Alançon pochodzi z Saskich. Z tą rodziną Żerom-
scy mieli bardzo liczne powiązania. Prapradziad naszego gościa 
– Dominik Saski (rodzony brat Jana z Rudy Zajączkowskiej i ap-
tekarza Wiktoryna), jako student Szkoły Podchorążych w Warsza-
wie zbiegł z ojczyzny po Powstaniu Listopadowym , powiększając 
szeregi polskich emigrantów politycznych we Francji. Tam założył 
rodzinę. Stopniowo doszło do całkowitej asymilacji w nowej oj-
czyźnie nad Sekwaną, ale kontakty z polską częścią licznej familii 
trwały i trwają w kolejnych pokoleniach.

Kuzyn Żeromskich w ciekockim dworku
 François d`Alançon jest dziennikarzem – reportażystą bardzo 
zaciekawionym Polską, zafascynowanym twórczością Żeromskie-
go, szczególnie „Dziennikami”, gdzie odnajduje liczne zdania 
o swych bliskich: ciotce Józefacie Janowej Saskiej, Józefie – najser-
deczniejszym bracie ciotecznym Stefana Żeromskiego i innych.
 21 kwietnia br. do Ciekot przywiózł naszego francuskiego go-
ścia Paweł Grzesik – kustosz Działu Historii Muzeum Narodowego 
w Kielcach i wytrawny przewodnik po Świętokrzyskiem. Towarzy-
szyła im romanistka Ewa Bednarska, znakomicie ułatwiająca wy-
mianę myśli. Wszystkich serdecznie powitała w „Szklanym Domu” 
dyrektor GOKiS w Masłowie – Krystyna Nowakowska. 
 François pragnął zobaczyć dworek Żeromskich, obejrzeć fo-
tograficzne portrety swych prawujów i praciotek, dowiedzieć się 
więcej o przeszłości swego rodu, poznać autorkę książki „Rodzina 
Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem” – kustosz Kazimierę Za-
pałową, którą poprosił o dedykację na posiadanym egzemplarzu tej 
odkrywczej publikacji.
 Zachwycił się nie tylko wnętrzem dworku ale i krajobrazem: 
granatową Łysicą, ciekockim stawem, kapliczką, widokiem na Do-
linę Wilkowską. 
 Zadawał mnóstwo pytań, otrzymał mnóstwo odpowiedzi. 
Obiecał wracać w Świętokrzyskie, by dalej zgłębiać rodzinne dzie-
je. Będzie we Francji szukał do naszej dworskiej biblioteki dzie-
więtnastowiecznych wydań książek, jakie czytała, jakie mogła 
mieć w Ciekotach mama Stefana Żeromskiego, biegle władająca 
językiem francuskim w mowie i piśmie.
 Była to wizyta i miła bardzo, i pouczająca – sądzić można – 
dla obu stron.

KZ i KN
Gości po dworku oprowadzały Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa 

dworku oraz Krystyna Nowakowska, dyrektor GOKiS. 

OSP Masłów z nowym wozem bojowym
Druhowie OSP Masłów cieszą się z nowego wozu bojowego. Wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu przyzna-
nemu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 Na ten samochód czekało wiele osób. Na przełomie kwiet-
nia i maja trafił garażu w Masłowie i jest gotowy do wyjazdów. 
Oficjalna prezentacja nastąpiła po uroczystej mszy świętej z okazji 
Gminnego Dnia Strażaka, która odbyła się w kościele Przemienie-
nia Pańskiego w Masłowie.
Unijne wsparcie
 Nowy samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4 mar-
ki Iveco Eurocargo został zakupiony dzięki umowie podpisanej na 
dofinansowanie straży pożarnych czyli zakup wozów bojowych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 z działania 4.1 “Przeciw-
działanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”.  
Wniosek przygotowany w Urzędzie Gminy Masłów znalazł się 

Nowy wóz to na pewno powód do radości.

wśród 15 najwyżej ocenionych i decyzją Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego była możliwość jego realizacji.
By było bezpieczniej
 - Cieszymy się razem z strażakami. Ten zakup ma na celu 
przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na-
szej gminy oraz wszystkich osób, które mogą liczyć na pomoc na-
szej jednostki – mówi wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. 
- Dbamy o to, by druhowie korzystali z jak najbardziej nowocze-
snych sprzętów, które ułatwią im ich ciężką pracę – dodaje.

WP

Nie tylko na terenie gminy
Rocznie OSP Masłów odnotowuje około 80 wyjazdów do 
akcji, w większości na terenie gminy. W związku z przy-
należnością OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga-
śniczego strażacy ochotnicy dysponowani są również do 
zdarzeń w sąsiednich gminach oraz w Kielcach, a w razie 
konieczności na teren całego województwa świętokrzy-
skiego.
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 „Gala trzech polskich te-
norów” odbyła się w surowych 
wnętrzach kościoła w Doma-
szowicach. Światowej sławy 
tenor Bogusław Morka zaan-
gażował się w charytatywną 
akcję wpierającą dokończenie 
budowy świątyni. Podczas kon-
certu przeprowadzono licytację, 
w czasie której uzbierano ponad 
22 tysiące złotych!
 Pomysłodawcą organizacji 
koncertu był ks. Dariusz Siera-
dzy, proboszcz parafii błogosła-
wionego Wincentego Kadłubka 
w Domaszowicach wspierany 
przez aktywnych parafian i dzia-
łających w parafii Rycerzy Ko-
lumba. Sam pomysł organizacji 
koncertu, z którego dochód zo-
stanie przeznaczony na dokoń-
czenie prac w nowej świątyni 
spotkał się z wielkim zaintereso-
waniem. Zaproszenie do Doma-
szowic przyjął światowej sławy 
tenor Bogusław Morka wraz 
ze swoimi muzycznymi przyja-
ciółmi tenorami Mariuszem Rutą 
i Piotrem Kaczmarkiem oraz  Or-
kiestrą Kameralną Alla Breve pod 
dyrekcją Bogny Dulińskiej.

Za symboliczną cegiełkę
 Goście wydarzenia mo-
gli się przekonać, jak wygląda 
jeszcze surowe wnętrze budo-
wanego kościoła. Ponad 500 
przygotowanych krzeseł szybko 
zapełniło publicznością. Biletem 
wstępu była symboliczna cegieł-
ka. Wśród gości wydarzenia nie 
zabrakło honorowych patronów 
koncertu: biskupa kieleckiego 
Jana Piotrowskiego, wojewody 
świętokrzyskiego Agaty Woj-
tyszek, wójta Tomasza Lato, 
Henryka Milcarza, prezesa Wo-
dociągów Kieleckich, radnego 
Sejmiku. Na widowni zasiedli 
również m.in. Artur Bielecki, za-
stępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Kielcach, Tade-
usz Dziedzic, wiceprezes KS 
Vive Tauron Kielce, Kazimierz 
Mądzik, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty.

Emocjonująca licytacja
 Wiele emocji towarzyszyło 
licytacji prowadzonej przez Ma-
riolę Sarek oraz Michała Pustu-
łę. Najwięcej kosztował olejny 
obraz - portret św. Jana Pawła. 

Za nami wyjątkowe wydarzenie

Biskup Jan Piotrowski zapłacił 
za niego 3500 zł. Zaciętą licy-
tację stoczono o podarunek od 
prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Srebrna płaskorzeźba przed-
stawiająca Pałac Prezydenc-
ki kosztowała 2600 zł. Nieco 
mniej, bo 2400 zł zapłacono za 
prezent od premier Beaty Szy-
dło czyli komplet porcelano-
wych filiżanek. 2500 zł to suma 
za akwarelę przedstawiającą 
św. Brata Alberta namalowaną 
przez Mariolę Sarek. 2000 zł 
udało się otrzymać za mono-
grafię “Kielce przed stulecia” od 
Wojciecha Lubawskiego, prezy-
denta Kielc. 1000 zł kosztował 
złoty medal dla drużyny Vive 
Tauron Kielce z meczu w Wisłą 
Płock od wiceprezesa Tadeusza 
Dziedzica. Łącznie podczas 
licytacji, podzielonej na dwie 
części, udało się uzbierać po-
nad 22 tysiące złotych.

Rozśpiewana publiczność
 „Gala trzech tenorów 
polskich” okazała się wielkim 
sukcesem. Bogusław Morka, 
Mariusz Ruta, Piotr Kaczma-
rek nie tylko otrzymali wielkie 
brawa, ale również namówili 
do publiczność do wspólnego 
śpiewania m.in. włoski przebój 
“Volare”. Świetnie zabrzmiała 
akompaniująca tenorom Orkie-
stra Kameralna Alla Breve. Bo-
gusław Morka chwalił akustykę 
w nowej świątyni i zadeklaro-
wał, że w chętnie pojawi się 
ze swoimi przyjaciółmi w goto-
wym już kościele. Całość kon-
certu śpiewaków poprowadził 
ojciec Waldemar Gonczaruk, 
znany z anteny Radia Maryja. 
Koncert tenorów nie był jednak 
jedynym muzycznym akcen-
tem. Publiczność mogła rów-
nież podziwiać utalentowane 
rodzeństwo Marysię i Grzesia 
Stacherów oraz Chór Masło-
wianie. Chórzyści zaprezento-
wali wiązankę pieśni patriotycz-
no - regionalnych. Słuchacze 
z wielką życzliwością przyjęli 
ich interpretację m.in. “Boguro-
dzicy” oraz “Da moja Łysico”. 
Przypomnijmy, że w minionym 
roku Chór Masłowianie świeto-
wał  95-lecie swojej działalności 
oraz wydał płytę.

Wojciech Purtak

Światowej sławy tenor Bogusław Morka 
zaśpiewał z Mariuszem Rutą i Piotrem Kaczmarkiem.

Chór Masłowianie zaśpiewał w pięknych, surowych wnętrzach
nowej świątyni. 

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Wszystkie miejsca zostały zajęte. 

Trzech tenorów i emocjonująca licytacja w kościele w Domaszowicach
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Wakacje
w świetlicach

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Masłowie, jak co 
roku na okres letnich waka-
cji,  przygotował ofertę za-
jęć w świetlicach gminnych 
w Barczy, Ciekotach, Dąbro-
wie, Dolinie Marczakowej 
i Wiśniówce. 
Będą to przede wszystkim za-
jęcia plastyczne, fotograficzne, 
kulinarne, gry i zabawy inte-
gracyjne, ogniska oraz piesze 
wycieczki szlakami Gminy 
Masów i okolic.

Szczegóły na stronie
www.gokis.maslow.pl

oraz szklanydom.maslow.pl 
oraz pod nr tel. 41 311 21 28
 

Zmiana w funkcjonowaniu  
świetlicy w Dąbrowie 

Godziny otwarcia:
ŚRODA: 12.00 – 16.00
CZWARTEK: 12.00 – 16.00
PIĄTEK: 10.00 – 14.00

I Gminny
Festiwal Nauki

Po raz pierwszy w ramach Dnia 
Dziecka na Żeromszczyźnie od-
był się Gminny Festiwal Nauki.

  Przed Szklanym Domem stanęły sto-
iska trzech szkół: Szkoły Podstawowej im. 
S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholaste-
rii, Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitul-
nych oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, 
który był organizatorem wydarzenia. Dzięki 
pomysłowi nauczycielki Beaty Szczodrak 
każdy chętny mógł pod okiem opiekunów 
i gimnazjalistów przeprowadzić ciekawe 
doświadczenia. Prezentowano np. pompo-
wanie balonów z sodą nakładając je na bu-
telki z octem czy produkcję suchego lodu. 
Do każdej ze szkolnych reprezentacji od-
powiadających za przygotowanie I Gmin-
nego Festiwalu Nauki trafiły pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody książkowe.

WP

Mądre Główki z Masłowa prezentowały ciekawe doświadczenia. 

Dyrekcja SP im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii:
Joanna Broniek i Joanna Januchta robiły suchy lód.

Uczniowie z Mąchocic Kapitulnych zaskakiwali doświadczeniami z balonami.
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Piosenka turystyczna królowała w amfiteatrze
II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej organizowany w ramach Dnia Dziecka na Żeromszczyźnie przyniósł 
wiele ciekawych występów. 

 W II Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Turystycznej ju-
rorzy: Joanna Sztejnbis- Zdyb, Joanna Cheta z Instytutu Edukacji 
Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Mi-
chał Jaguś- instruktor muzyczny, wysłuchali 17 piosenek śpiewa-
nych zarówno przez solistów jak i zespoły z SP w Brzezinkach, 
SP w Mąchocicach-Scholasterii, ZS w Masłowie, ZS w Mąchoci-
cach Kapitulnych. Można było posłuchać piosenek, które idealnie 
sprawdzają się w drodze i na turystycznym szlaku. 
Ze statuetkami
 W kategorii klas I – III najlepszy okazał się zespół wokalny 
z klasy 3a w ZS w Masłowie, w kategorii klas IV – VI pierwsze 
miejsce zajęła Natalia Grzejszczyk z ZS w Mąchocicach Kapitul-
nych. W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsce przypadło jedynej 
uczestniczce Kindze Rydzowskiej z ZS w Mąchocicach Kapitul-
nych. Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiadała Szko-
ła Podstawowa w Brzezinkach z koordynatorką Olgą Zawodnik-
-Purtak. Koncert finałowy poprowadziła nauczycielka Joanna Jaros.  
W przerwie na obrady jury przed publicznością zaprezentowały się 
Mały Teatrzyk Kapitalny przygotowany przez Alicję Rozborską.

WP

LAUREACI II MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

kategoria klas I – III
1. Zespół Wokalny z klasy 3 a – ZS w Masłowie - opiekun Be-
ata Nowakowska (skład: Milena Barchan, Laura Bujak, Julia 
Dziwoń, Julia Kropisz, Małgosia Zegadło)
2. Zespół Wokalny z klasy 2 a – ZS w Masłowie - opiekun 
Beata Nowakowska (skład: Julka Marzec, Natalia Stokowiec, 
Natalia Brożyna, Julia Waldon, Julia Pniewska, Zuzia Boć-
kowska, Tosia Muczko)
3. Zespół Wokalny z klasy 3 b – ZS w Masłowie - opiekun 
Beata Nowakowska (skład: Milena Paryska, Ania Zielińska, 
Małgosia Zielińska, Weronika Radek, Weronika Kotas, Julka 
Tomaszewska, Julka Chałacińska)
3. Zespół Wokalny z klasy II – SP w Mąchocicach Scholaste-
rii – opiekun Beata Adydan (skład: Kacper Tutaj, Julia Mro-
zik, Antonina Wzorek, Justyna Kmieć, Oliwia Szymeczko, 
Arkadiusz Rubak, Anna Spułczyńska, Kacper Kaleta, Nikola 
Sosnowiec, Kornelia Krzciuk, Martyna Michta) 

kategoria klas IV – VI 
1. Natalia Grzejszczyk – ZS w Mąchocicach Kapitulnych – 
opiekun Daniel Kozłowski
2. Anna Kołomońska – SP w Mąchocicach-Scholasterii – 
opiekun Daniel Kozłowski
3. Reprezentacja 50 Drużyny Harcerskiej – SP w Brzezin-
kach - opiekun Daniel Kozłowski (skład: Gabriela Chaba, 
Julia Haba, Julia Karyś, Zuzia Papros, Małgosia Nowacka, 
Wiktoria Różyc, Ola Zielińska)
3. Reprezentacja 47 Drużyny Harcerskiej z klasy IV b – 
ZS w Masłowie – opiekun Beata Nowakowska (skład: Ola 
Ksel, Ola Stachura, Patrycja Ksel, Oliwia Och)

kategoria gimnazjum
1. Kinga Rydzowska – ZS w Mąchocicach Kapitulnych – 
opiekun Daniel Kozłowski

Scena w Ciekotach bez problemu pomieściła wszystkich wykonawców. 

Tak z pierwszego miejsca cieszyła się reprezentacja ZS w Masłowie.
Sukcesu gratulowały im wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyki Joanna 

Sztejnbis- Zdyb, przewodnicząca jury. 
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Informacje z Gminy Masłów na bieżąco  na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

 W turnieju rozgrywanym w Zespole Szkół w Zagnańsku brali 
udział gimnazjaliści z trzech szkół  w Masłowie, Zagnańsku i Gim-
nazjum nr 7 w Kielcach. Celem wydarzenia było pokazanie mło-
dzieży alternatywy do spędzania czasu wolnego z dala od wszel-
kiego rodzaju używek, a szczególnie dopalaczy.
Trzy konkurencje
 Na wszystkie trzy drużyny czekały aż trzy konkursowe zma-
gania: turniej piłki ręcznej, konkurs plastyczny dla kibiców, w któ-
rym trzeba było m.in. przygotować transparenty i strój kibica oraz 
konkurs pod hasłem “Kibicuję graczom grającym przeciw dopala-
czom”, w tym przypadku liczyło się kulturalne kibicowanie. Gim-

Reprezentowali gminę w Zagnańsku

Profilaktyczny turniej z drużyną z Masłowa
“Dopalaczy przeciwnicy to najlepsi zawodnicy” pod 
takim hasłem odbył się turniej profilaktyczny zorganizo-
wany przez Komendę Miejską Policji w Kielcach w part-
nerstwie ze Starostwem Powiatowym, KS Vive Tauron 
Kielce oraz gminami Masłów, Zagnańsk i Kielce.

Zawodnikom gratulowała wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. 

Gimnazjaliści z Masłowa znaleźli się na drugim miejscu
w rozgrywkach sportowych i plastycznych. Trzeci byli w konkursie

dotyczącym kulturalnego dopingu.

Złowili 46 ryb
Nad ciekockim stawem zjawiło się 13 młodych adep-
tów wędkowania z całej gminy (w tym jeden uczestnik 
z Kielc) na I Spławikowych Zawodach Wędkarskich na 
Żeromszczyźnie z okazji Dnia Dziecka. 

 Po wylosowaniu stanowisk i przygotowaniu do wędkowania 
zawodnicy rywalizowali przez trzy godziny. Zawody dla wszyst-
kich były bardzo udane. Złowiono łącznie 46 ryb. Na łowisku do-
minowały okonie (45 sztuk) i jedna płoć a łączna waga złowionych 
ryb wynosiła 1857 gram. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kate-
goriach wiekowych: 7-11 lat - 3 uczestników, 12-16 lat - 10 uczest-
ników. Zawody były wstępem do planowanego w tym roku rozpo-
częcia działalności Koła Wędkarskiego przy Szklanym Domu.m 

RED

Wyniki kategorii 7-11 lat:
1. Mateusz Adamiec z Ciekot; wynik 421 gram
2 ex aequo – Oskar Kaczmarczyk i Raul Karyś z Ciekot; wynik 
po 19 gram

Wyniki kategorii 12-16 lat:
1. Jan Bąkowski z Kielc; wynik 297 gram
2. Sebastian Brzoza z Brzezinek; wynik 273 gram 
3. Kacper Wiktór z Brzezinek; wynik 249 gram
Najlepsza i jedyna dziewczyna (6 w kategorii 12-16 lat): Alek-
sandra Wojtusik; wynik 80 gram

Uczestnicy zawodów w komplecie.
Już wkrótce w Ciekotach ruszy Koło Wędkarskie.

nazjaliści z Masłowa znaleźli się na drugim miejscu w rozgrywkach 
sportowych i plastycznych. Trzeci byli w konkursie dotyczącym 
kulturalnego dopingu.
Gratulacje i finał
 Zawodnikom gratulowali starosta Michał Godowski,  Dariusz 
Kuroś, komendant I Komisariatu Policji w Kielcach, Artur Bielecki, 
pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Piotr Zalewski, 
Komendant Miejski Policji w Kielcach, Szczepan Skorupski, wójt 
gminy Zagnańsk oraz Monika Dolezińska-Włodarczyk, wicewójt 
gminy Masłów. Na finał turnieju z wygraną drużyną zagrał skład 
złożony z nauczycieli i policjantów.
Przyjadą do Ciekot
 Drugi etap projektu odbędył się na początku czerwca na Że-
romszczyźnie w Ciekotach, gdzie został zorganizowany piknik pro-
filaktyczny z zabawami i konkursami integracyjnymi oczywiście 
związanych z tematyką dopalaczy. Było również wspólne grllowa-
nie oraz wycieczki do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chru-
stach. 

WP


