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Drużyna MSS Klonówka Masłów posiada swój budynek klubowy. Klucze do nowe-
go budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku w Brzezinkach przekazał na ręce 
prezesa klubu Łukasza Porębskiego, wójt Tomasz Lato.

 Podczas krótkiej uroczystości związanej 
z otwarciem i przekazaniem budynku padły 
obietnice o budowie na terenie naszej gmi-
ny kompleksu sportowego z prawdziwego 
zdarzenia, który ma powstać po wykupieniu 
gruntów i poszerzeniu obecnego boiska. Rad-
ny powiatowy, a zarazem poprzedni prezes 
klubu Marian Zarzycki był bardzo dumny, 
że po wielu latach starań dopiął swego i pił-
karze nie muszą się już martwić  o to gdzie 
się przebrać i wykąpać po meczu. W budyn-
ku znajdują się dwie szatnie dla zawodników 
oraz pomieszczenie sędziowskie wszystkie 
wyposażone w węzeł sanitarny. Na otwarciu 
pojawili się m. in.  radni Regina Chyb, Andrzej 
Januchta, Robert Fortuna, Ryszard Filipowicz, 
dyrektor szkoły w Brzezinkach Zbigniew 
Długosz, sołtys Ryszard Januchta, wicewójt 
Monika Dolezińska – Włodarczyk, kierownik 
referatu budownictwa Dariusz Korczyński, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
Krystyna Nowakowska oraz licznie przybyli 
mieszkańcy. Po uroczystym przecięciu wstęgi 

Przecięli wstęgę

Nowa szatnia przy boisku w Brzezinkach

Łukasz Porębski, prezes MSS Klonówka Masłów przekazu-
je nożyczki radnemu Andrzejowi Januchcie. Obok Marian 
Zarzycki, radny powiatowy, były prezes MSS Klonówka i 
Ryszard Januchta, sołtys Brzezinek. 

z szatni skorzystali zawodnicy Klonówki oraz 
ich rywale piłkarze Piaskowianki Piaski. Nie-
stety nasi zawodnicy okazali się zbyt gościnni 
i po świetnej pierwszej połowie po której pro-
wadzili 3-0 ostatecznie przegrali 3-4. Mamy 
nadzieję, że z nową szatnią w nowym sezonie 
będzie im się grało coraz lepiej.  

Mateusz Fąfara
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 Sesja Rady Gminy odbyła się w świetlicy 
wiejskiej w Dolinie Marczakowej.
 Radni podjęli uchwałę w sprawie wspól-
nej obsługi jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Masłów zaliczonych do sektora finansów 
publicznych. Oznacza to, że z końcem 2016 
roku swoją działalność zakończy Samorządo-
wy Zespół Obsługi Oświaty. W jego miejsce 
zostanie utworzone Centrum Usług Wspól-
nych Gminy Masłów. Jego zadaniem będzie 
obsługa wszystkich pięciu szkół z terenu gmi-
ny, jednostek organizacyjnych gminy Masłów 
i instytucji kultury, obejmuje również: Placów-
kę Wsparcia Dziennego Promyczek, Żłobek 
Samorządowy „Raj Maluszka”, Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu oraz Gminną Bibliotekę. 
Swoją działalność CUWGM rozpocznie 1 
stycznia 2017 roku. Taka zmiana jest wymo-
giem ustawy o systemie oświaty i obejmuje 
ona wszystkie polskie samorządy. Istotną 
uchwałą była kwestia dotyczaca regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Masłów. Obowiązująca uchwała wy-
gasa z końcem lipca tego roku. Nowa uchwa-
ła niewiele bedzie różnić się od poprzedniej. 
Najważniejsze jest to, że bez zmian pozostaną 
opłaty. Wprowadzone zostaną nowe normy 
techniczne pojemników wolnostojących. Po-
jemnik dla rodziny do czterech osób będzie 
miał pojemność 120 litrów, a dla rodziny po-
wyżej pięciu osób 240 litrów. Proponowane 

CUW powstanie w Masłowie
Powołanie  Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów,  wprowadzenie nowych 
przyjaznych dla mieszkańców norm technicznych pojemników wolnostojących na 
odpady i zmiany budżetowe to najbardziej istotne uchwały podjęte przez Radę Gmi-
ny Masłów w czasie lipcowej sesji.

zmiany prowadzą do poprawy jakości świad-
czonych usług dla mieszkańców.
Na bieżące zadania
 Radni zdecydowali również o zmianach 
budżetowych. Dotyczą one zwiększenia środ-
ków, które przeznaczone będą na ocieplenie 
stropu dachu i ścian zewnętrznych w budynku 
świetlicy wiejskiej w Barczy oraz na montaż przy-
stanku zadaszonego w Dąbrowie. W związku 
z oszczędnościami przy budowie dróg w Woli 
Kopcowej - ul. Kopcówki i Masłowie Pierwszym 
- ul. Spacerowa i Łącznik opracowany zostanie 
projekt budowy drogi wraz z chodnikiem przy 
ul. Wspólnej w Woli Kopcowej.  Radni wyrazi-
li zgodę na zakup i montaż klimatyzatorów do 
jednej sali Centrum Edukacyjnego Szklany Dom 
w Ciekotach. Podjęto również uchwałę dotyczą-
cą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego na realizację zadania modernizacji 
nawierzchni drogi w Mąchocicach Kapitulnych 
w okolicach Hoteli Ameliówka i Przedwiośnie. 
Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg 
w gminie Masłów. Zostaną one przeznaczone 
m.in. na naprawy, dosypywanie kruszywa czy 
łatanie ubytków w jezdni. Rada Gminy Masłów 
wyraziła w uchwale opinię dotyczącą planu aglo-
meracji Kielce, który zakłada m.in. skanalizowa-
nie północnej części gminy. Zabezpieczono rów-
nież środki finasowe na realizację i rozliczenie 
budowy i wyposażenie świetlicy w Dąbrowie.

Wojciech Purtak

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów, 

Trwają wakacje, które wypełnione 
są wieloma wydarzeniami na terenie 
naszej gminy. Podczas uroczystego 
otwarcia oddaliśmy do użytku Świetlicę 
Samorządową w Dąbrowie. Jej budo-
wa rozpoczęta jeszcze w poprzedniej 
kadencji jest bardzo dobrym przykła-
dem współpracy pomiędzy Radą Gminy 
Masłów i mieszkańcami. Pokazuje, że 
razem możemy zrobić więcej na rzecz 
naszej gminy. Dziękuję zaangażowa-
nym w budowę oraz wszystkim uczest-
nikom otwarcia, wśród których było 
wielu radnych, sołtysów i przedstawi-
cieli zespołów działających na naszym 
terenie. Zyskaliśmy świetlicę, w której 
miejsce będą mieli zarówno starsi jak 
i młodsi mieszkańcy. Jestem przekona-
ny, że będzie to kolejny punkt tętnią-
cy życiem w naszej gmnie. O tym, że 
stanowimy wyjatkową społeczność bę-
dziemy mogli się przekonać 28 sierpnia 
podczas Dożynek Powiatowych. Odbę-
dą się one na lotnisku w Masłowie. Już 
teraz zapraszamy ze starostą Michałem 
Godowskim na to wydarzenie, w któ-
rym będą uczestniczyć przedstawiciele 
wszystkich gmin z powiatu kieleckiego. 

Z wyrazami szacunku, 
Tomasz Lato, 

wójt gminy Masłów
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 Radni spotkali się we wtorek 28 czerwca w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Masłowie. W programie znalazło się m.in. 
przyjęcie sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Masłowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Masło-
wie za 2015 rok. Radni zdecydowali o ustaleniu sieci oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z nowymi 
wymogami powstanie pięć oddziałów przy każdej z gminnych pod-
stawówek w Brzezinkach, Masłowie, Mąchocicach Kapitulnych, 
Mąchocicach - Scholasterii i Woli Kopcowej. Oznacza to, że będą 
one działać jako odrębne oddziały przedszkolne. Ważna uchwała, 
którą przegłosowali radni dotyczy wprowadzenia samorządowego 
Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Masłów. Oznacza ona 
poszerzenie ofert dla rodzin wielodzietnych o dodatkowe ulgi. Re-
gulować będą to podpisywane przez Gminę Masłów porozumienia 
z gminami, samorządami, podmiotami samorządowymi i przedsię-
biorcami. I tak np. już wkrótce duże rodziny z naszej gminy będą 
mogły z ulgami korzystać np. z basenów w Kielcach.

Tomasz Lato, wójt gminy Masłów otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. To najważniejsza 
uchwała podjęta podczas czerwcowej sesji Rady Gminy.

Radni jednogłośnie za absolutorium dla wójta

Zmiany w budżecie
 Jak na każdej sesji radni decydowali również o zmianach bu-
dżetowych. Wprowadzono zmiany w zakresie opracowania pro-
jektów budowalnych brakujących sieci wodociągowej w Doma-
szowicach, Wiśniówce, Ciekotach na granicy z Brzezinkami, na 
granicy Domaszowic i Woli Kopcowej oraz sieci kanalizacyjnej 
wraz z przykanalikami w Masłowie Pierwszym, w obrębie drogi 
powiatowej Podwiśniówka, na granicy Domaszowic i Woli Kop-
cowej. Zdecydowano o przygotowaniu dokumentacji związanej 
z planem rozwoju szkół i inwestycji z zakresu infrastrukry szkolnej 
np. remontów w salach szkolnych. Związane jest to z przygoto-
waniem do unijnego programu, z którego Gmina Masłów będzie 
mogła pozyskać środki. To nie jedyna edukacyjna pozycja, którą 
zajmowali się radni podczas tej sesji Rady Gminy. Nowe zadanie 
wspierane z projektu unijnego realizować będzie Placówka Wspar-
cia Dziennego Promyczek. „Wspieranie komptencji uczenia się 
dzieci z terenu gminy Masłów“ to projekt na lata 2016 - 2017, któ-
ry obejmuje ofertę zajęć m.in. wyrównawczych i jęzkowych we 
wszystkich świetlicach na terenie gminy i co istotne realizowany 
będzie jako rozszerzenie działania placówki. Rada Gminy zdecy-
dowała też o przeznaczeniu środków na budowę ogrodzenia przy 
placu św. Jana Pawła II w Masłowie. Zostanie ona zrealizowana 
na przełomie lipca i sierpnia. Podjęto również uchwałę w sprawie 
nabycia działki o powierzchni 0,4275 ha w celu powiększenia 
kompleksu sportowego w Brzezinkach, a także o zagospodarowa-
nie terenu wokół zbiornika wodnego w Cedzynie na terenie gminy 
Masłów w latach 2016 – 2019.

Radni obradowali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

Wójt z absolutorium
 Najważniejszym punktem obrad sesji było udzielenie absolu-
torium Tomaszowi Lato, wójtowi gminy Masłów z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2015. Przypomnijmy, że dochody budżetowe 
zostały wykonane na poziomie 99, 48 procent, a wydatki na pozio-
mie 89 procent. Przed głosowaniem nad absolutorium zostały od-
czytane opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i stanowisko 
Komisji Rewizyjnej Urzędu Gminy Masłów. Obie były pozytywne. 
Po nich odbyło się głosowanie. Radni jednogłośnie zdecydowali 
o absolutorium dla wójta. Tuż po podjęciu uchwały wójt Tomasz 
Lato podziękował radnym za zaufanie i wspólne działania, które 
mają służyć wszystkim mieszkańcom tworzącym społeczność gmi-
ny Masłów.

Poparli inicjatywę
 To jednak nie wszystko. Przyjęto uchwałę dotyczącą określe-
nia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów. Zo-
stały one ustalone w Masłowie Pierwszym oraz Dąbrowie. Radni 
poparli też inicjatywę społeczną dotyczącą budowy obwodnicy 
Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krakowej DK 73 Wi-
śniówka - Jasło. Z prośbą o to do gmin zwrócił się marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Wojciech Purtak

I N F O R M A C J A
Urząd Gminy Masłów informuje, że realizacja pro-
gramu usuwania materiałów zawierających azbest 
z terenu Gminy Masłów w 2016 roku, którego cał-
kowity koszt wynosi 40.500,00 zł  została dofinanso-
wana ze środków:

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  w Kielcach – kwota dotacji 
14.175,00 zł tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych 
zadania.

• Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  w Warszawie – kwota dotacji 
20.250,00 zł tj. 50 % kosztów kwalifikowanych za-
dania.

• Gminy Masłów – 6.075,00 zł tj. 15,00% kosztów 
kwalifikowanych  zadania.

WÓJT  GMINY MASŁÓW
/-/  Tomasz Lato  
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 Uroczystości rozpoczęło odśpiewa-
nie “Barki” odegranej przez Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą. Wyjątkową rocznicę 25 lat 
od pobytu w Masłowie św. Jana Pawła II 
uczczono poświęceniem pomnika papieża 
projektu Michała Pronobisa. - Chcieliśmy, 
żeby ten pomnik jak najbardziej nawiązy-
wał do mszy świętej odprawionej na lot-
nisku. Stąd wiatr rozwiewający szaty, wy-
padające kartki, na których umieściliśmy 
cytaty pochodzące właśnie z tej homilii. 
Oglądaliśmy wiele zdjęć. Szukaliśmy tam-
tych chwil, miłosierdzia i ojcowskiej suro-
wości-  opisywał rzeźbę wójt Tomasz Lato. 
Pomnik został postawiony na cokole wyko-
nanym z kamienia z Wiśniówki i Bolecho-
wic. To nawiązanie do otrzymania przez 
św. Jana Pawła II odznaki przewodnika 
świętokrzyskiego.

Przekazywać naukę
 - Po wizycie św. Jana Pawła II nasz 
samorząd stał się grupą ludzi, która ma 
powołanie, żeby pamiętać i przekazywać 
naukę - mówił wójt. Jak zaznaczył każdy 
z wójtów gminy Masłów, sprawujących 
swój urząd, dokładał cegiełkę do pamięci 
o wizycie papieża. Stanisław Stachura po-
dejmował papieża i przygotowywał jego 
wizytę, Włodzimierz Korona wraz z rad-
nymi utworzył plac św. Jana  Pawła II, na 
którym stanął pomnik, Ryszard Pazera wraz 
z mieszkańcami powołał Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika.  To właśnie działania 
społeczności gminy Masłów przyczyniły się 
do budowy pomnika, którego finałem była 

25 lat po wizycie świętego w Masłowie

Pomnik św. Jana Pawła II odsłonięty
- Zadano mi pytanie, czy papież wraca dziś do Masłowa. On zawsze tu był w naszych sercach. Święci nigdy nie prze-
mijają - mówił biskup Jan Piotrowski. W 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Masłowie odsłonięto jego pomnik.

rocznicowa uroczystość. W zbiórkę prowa-
dzoną przez komitet pod przewodnictwem 
Wiesława Nowakowskiego zaangażowało 
się wiele osób związanych z gminą. Zbiór-
ka prowadzona była w parafiach przez księ-
ży za co szczególnie podziękował im wójt 
Tomasz Lato, również sołtysi prowadzili 
zbiórki w każdym sołectwie. Zrozumienie 
dla inicjatywy wyraziły również samorzą-
dy województwa świętokrzyskiego, które 
przekazywały środki finansowe na budo-
wę. Znaczącą rolę mieli w tym radni wo-
jewódzcy i Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego, który przekazał gminie działkę 

pod pomnik.  To do nich wszystkich kiero-
wano słowa podziękowań.

Przy pomniku
 Plac św. Jana Pawła II szczelnie wy-
pełniony był nie tylko przez mieszkańców 
gminy Masłów, ale również gości z całego 
województwa oraz uczestników X Spo-
tkań Integracyjnych, w których biorą udział 
osoby niepełnosprawne z wielu placówek. 
Honorową wartę przy pomniku pełnili har-
cerze, strażacy ochotnicy, reprezentacje 
wszystkich kół gospodyń wiejskich działa-
jacych na terenie gminy. Nie zabrakło rów-

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali biskupi Jan Piotrowski i Marian Florczyk oraz zaproszeni 
samorządowcy. 

 Gmina Masłów  zyskała nowy element reprezentacyjny i promocyjny,  dzięki czemu 
turyści bez problemu zidentyfikują miejsce, w którym się znaleźli. Na terenie gminy przed laty 
stały już witacze, które z biegiem czasu uległy zniszczeniu. - To ukłon w stronę turystów, któ-
rzy nas odwiedzają. Postanowiliśmy, że na witaczach zostaną umieszczone zdjęcia najbar-
dziej rozpoznawalnych miejsc czyli Żeromszczyzny, lotniska, kościoła w Masłowie oraz nasz 
herb i adres gminnej strony internetowej - mówi wójt Tomasz Lato. Witacze zostały ustawione 
w miejscowościach: Ciekoty, Domaszowice, Masłów Pierwszy, Wiśniówka (po jednym) oraz 
Mąchocicach Kapitulnych (dwa).  Jednymi z pierwszych gości, jakich witają byli pielgrzymi 
z Włoch, którzy przyjechali do naszej gminy przed Światowymi Dniami Młodzieży.  - Każdy 
witacz mierzy ponad trzy metry i został zabezpieczony specjalnym preparatem antygrafitti 
oraz laminatem przeciw UV. Co ważne witacze widoczne są również w nocy dzięki zastoso-
waniu folii odblaskowej.

Mateusz Fąfara

Zobaczcie nasze witacze

Już witają turystów
Sześć witaczy  wita i żegna turystów odwiedzających gminę Masłów. Zostały one postawione przy drogach wjazdo-
wych do naszej gminy. 

Tak prezentują się nasze witacze
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nież dzieci z zespołu Uśmiech w krakow-
skich strojach, który co roku przyjeżdża 
do Masłowa w rocznicę pobytu papieża. 
Dopisali również goście. Obecni byli parla-
mentarzyści: Marzena Okła - Drewnowicz, 
Bogdan Latosiński, senatorzy Krzysztof 
Słoń, Jarosław Rusiecki, Agata Wojtyszek, 
wojewoda świętokrzyski, wicemarszałek 
Jan Maćkowiak, Piotr Żołądek, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
Michał Godowski, starosta kielecki, Hen-
ryk Milcarz, radny sejmiku województwa 

Odsłonięcie pomnika przyciągnęło na plac mnósto mieszkańców, gości i przedstawicieli mediów. 

Przemarsz na lotnisko poprowadziły poczty sztandarowe i papa mobile, samochód wzorowany na 
tym, którym podczas pielgrzymek przemieszczał się św. Jan Paweł II. 

Wójt Tomasz Lato podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w budowę pomnika. 

świętokrzyskiego i prezes Wodociągów 
Kieleckich. Podziękowania skierowano do 
wszystkich, którzy ofiarowali na rzecz bu-
dowy pomnika choćby najmniejszą kwotę 
pieniędzy.

Święci nigdy nie przemijają
 Ważne słowa do wszystkich zebra-
nych skierował duszpasterz kielecki. - To 
piękna historia naszych pokoleń. Zapisana 
w wielkiej księdze ziemi świętokrzyskiej. 
Zadano mi pytanie, czy papież wraca dziś 

do Masłowa. On zawsze tu był w naszych 
sercach. Święci nigdy nie przemijają - mó-
wił biskup Jan Piotrowski, który dokonał 
poświęcenia. Wcześniej symbolicznego 
odsłonięcia pomnika wraz z biskupem Pio-
trowskim dokonała m.in. wojewoda Agata 
Wojtyszek, parlamentarzyści oraz człon-
kowie Społecznego Komitetu Budowy Po-
mnika. Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy udali się na płytę lotniska, gdzie 
kieleccy biskupi odprawili mszę świętą, 
która dała początek X Spotkań Integracyj-
nych Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Po-
trzebach Edukacyjnych. Ich inicjatorem jest 
biskup Marian Florczyk, a wydarzenie od 
lat wspierane jest przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach.

Podsumowanie zbiórki
Ze zbiórki zorganizowanej w parafiach oraz 
w 12 sołectwach gminy Masłów, w prze-
prowadzenie której zaangażowani byli 
proboszczowie oraz sołtysi, zebrano kwotę 
24 136, 35 zł. W parafiach uzbierano 
7 032, 35 zł, a w sołectwach 17 104, 00 zł. 
Wpłaty dokonane przez mieszkańców in-
dywidualnie pozyskane przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika św. Jana Pawła 
II dały sumę 24 573, 77 zł. Na apel wójta 
gminy o wsparcie budowy odpowiedziały 
również samorządy województwa świę-
tokrzyskiego, od których wpłynęło łącznie 
68, 500 zł. Są to: Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, 
Powiat Kielecki, Zwiazek Gmin Gór Świę-
tokrzyskich oraz gminy: Bodzentyn, Górno, 
Łączna, Nowa Słupia, Morawica, Raków, 
Waśniów, Zagnańsk. Do budowy dołoży-
ły się również firmy: Wodociągi Kieleckie 
i Odlewnie Polskie S.A. ze Starachowic, co 
dało 15 000 zł. Dużą pomocą dla gminy jest 
to, że inwestycja budowy i zagospodarowa-
nia terenu wokół pomnika została w 58 pro-
centach sfinasowana ze środków zewnętrz-
nych (wymienionych wcześniej sum) czyli 
łącznie 132 210, 12 zł. Reszę kwoty czyli 
42 procent, co daje 94 188, 67 zł, dołożyła 
Gmina Masłów zgodnie z podjętymi przez 
Radę Gminy uchwałami. Inwestycja obej-
mowała nie tylko wybudowanie pomni-
ka, ale również zagospodarowanie terenu 
wokół niego. Na całość składały się m.in. 
odlew, projekt gipsowy, wykonanie postu-
mentu wraz z przygotowaniem, zamonto-
waniem kamer i oświetlenia. Wójt Tomasz 
Lato oraz Komitet Budowy Pomnika św. 
Jana Pawła II w składzie: Wiesław Nowa-
kowski, ks. Piotr Motyka, Jadwiga Dudała, 
Genowefa Jaros, Teresa Janyst, Andrzej 
Kułak, Jan Sobecki, Aniela Cedro, Leoka-
dia Łakomiec, Marian Dudzik, Małgorzata 
Kozubek składają serdeczne podziękowa-
nia za każdą złotówkę, która przyczyniła 
się do powstania pomnika. Został on przy-
jęty  z wielką życzliwością i pozytywnymi 
opiniami dotyczącymi jakości wykonania 
i bliskiego odwzorowania postaci św. Jana 
Pawła II.

Wojciech Purtak
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 Wydarzenie zostało zainicjowane przez biskupa pomoc-
nicznego Mariana Florczyka. W ten sposób dokładnie 10 lat temu 
postanowiono spotykać się, by wspominać pobyt papieża Polaka 
na lotnisku w Masłowie. Tegoroczne obchody w związku z 25. 
rocznicą odprawienia przez św. Jana Pawła II na ziemi masłowskiej 
miały szczególną oprawę. Do Masłowa przyjechali podopieczni 
z wielu placówek m.in. z Kielc, Skarżyska - Kamiennej, Świniar, 
Woli Jachowej, Jędrzejowa, Zielonki. Gości witali Tomasz Lato, 
wójt gminy Masłów oraz Alojzy Sobura, dyrektor Wojewódzkiego 
Domu Kultury - organizatorzy wydarzenia. List do uczestników X 
Spotkań Integracyjnych skierowała  prezydentowa Agata Kornhau-
ser - Duda, która objęła je swoim honorowym patronatem. Przeczy-
tała go Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

Siła serc

 Mszy świętej przewodniczył biskup Marian Florczyk. W swo-
jej homilii nawiązywał do słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych 
3 czerwca 1991 roku w Masłowie, poświęconych rodzinie. - Mówił 
jak prawdziwy pasterz z Ewangelii, dla którego każda owca jest 
ważna. Ta niepełnosprawna też, bo o nią trzeba dbać i ją trzeba 
leczyć - mówił biskup. Duszpasterz zaznaczał również rolę serc. 
To właśnie one są symbolem spotkań, a papieski cytat “Człowie-
ka trzeba mierzyć miarą serca” jest od lat ich mottem. - Wszyscy 
potrzebujemy serca. Każdy chce być kochany - mówił biskup Flor-
czyk. 

Wyjątkowe pokazy

 Po wspólnej modlitwie rozpoczęła się część artystyczna. Ze-
spół Inscenizacji Tanecznej Uśmiech działający przy WDK zapre-
zentował inscenizację wypiekania chleba, a zawodnicy KS Pactum 
Scyzory Kielce uprawiający koszykówkę na wózkach opowiadali o 
swoich sukcesach i sportowej pasji. Na finał wybrano najpiękniej-
sze wielkie serce przygotowane przez uczestników wydarzenia. 
Nagroda powędrowała do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 1 w Kielcach.  Wielkie pluszowe misie przygotowano 
również dla wszystkich innych reprezentacji. 

Wojciech Purtak

Tuż po odsłonięciu pomnika św. Jana Pawła II

X Spotkania Integracyjne
Dzieci i Młodzieży z wielkim sercem

Ponad tysiąc osób wzięło udział w X Spotkaniach Integracyjnych Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Eduka-
cyjnych, które odbyły się w 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Masłowie. 

Na lotnisku zgromadziło się bardzo wielu gości. 

Mszę św. odprawili biskupi Jan Piotrowski i Marian Florczyk. 

To było wyjątkowe spotkanie osób niepełnosprawnych. 

Zespół Inscenizacji Tanecznej Uśmiech działający przy WDK zaprezen-
tował inscenizację wypiekania chleba.
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Na finał wszyscy odśpiewali “Barkę”.

Wieczorne czuwanie na lotnisku

Masłowianie pamiętają o wizycie papieża

 Wieczorne uroczystości na lotnisku 
były ostatnim punktem obchodów. Wcze-
śniej odsłonięto pomnik św. Jana Pawła II 
oraz odbyły się X Spotkania Integracyjne. 
Na finale uroczystości przed mieszkań-
cami gminy Masłów zaprezentowała się 
grupa artystyczna Golica wraz z ucznia-
mi Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w 
Masłowie. Przedstawili wspólnie montaż 
słowno-muzyczny poświęcony życiu i na-
uczaniu św. Jana Pawła II od czasu mło-
dości w Wadowicach, posługi w Krakowie 
oraz w Watykanie. W autorskim programie 

Program artystyczny poświęcony 
życiu św. Jana Pawła II w wyko-
naniu grupy artystycznej Golica 
i uczniów Zespołu Szkół w Ma-
słowie zakończył obchody 25. 
rocznicy pobytu papieża Polaka 
na ziemi masłowskiej. 

Na scenie zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w Masłowie, Golica i 
Chór Masłowianie. 

przygotowanym wg scenariusza Zygmun-
ta Służewskiego pojawiły się m.in. motta 
z nauczania papieża Polaka.  Uroczystość 
swoim występem uświetnił również Chór 
Masłowianie, który pięknie zaśpiewał m.in. 
„Bogurodzicę”. 

Wielkie zaangażowanie
 W słowach skierowanych do miesz-
kańców gminy Masłów wójt Tomasz Lato 
podkreślał rolę kultywowania pamięci o wi-
zycie papieża w Masłowie. - To jest zasłu-
ga wszystkich mieszkańców naszej gminy, 
którzy potrafią się jednoczyć, a nie zasługa 
jednej osoby czy jednego zespołu - mówił 
wójt podkreślając zaangażowanie m.in. 
księży, sołtysów, mieszkańców w zbiórki 
na rzecz budowy pomnika. Słowa podzię-
kowania do wszystkich choćby najmniejszą 
kwotą wspierających budowę kierował też 
Wiesław Nowakowski, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 
św. Jana Pawła II w Masłowie. Gościem 
specjalnym uroczystości był biskup Ma-
rian Florczyk, który uczestniczył również 
we wszystkich częściach obchodów.  Na 
finał spotkania wszyscy artyści wraz z pu-
blicznością odśpiewali “Barkę”. - Organi-
zacja wydarzenia na lotnisku była możliwa 
dzięki pomocy dyrektora Jana Jawornika. 
Przez cały dzień mogliśmy liczyć również 
na policjantów oraz strażaków z OSP. Bar-
dzo dziękuję im za oganizacyjne wsparcie 
- mówi wójt Tomasz Lato.

Wojciech Purtak

 - Pielgrzymka związana jest z dziękczynieniem za budowę 
naszego kościoła. Ważne jest również to, że zbiega się ona ze 
Światowymi Dniami Młodzieży, z których hasłem “Bóg z nami” 
pielgrzymujemy na naszych koszulkach - mówi ks. Dariusz Siera-
dzy, proboszcz parafii bł. Wincentego Kadłubka z Domaszowic. 

Codziennie jechali ok. 150 km

Pielgrzymowali
rowerami do Świętej Lipki

Uczestnicy pielgrzymki tuż przed wyruszeniem na trasę pozowali do wspól-
nego zdjęcia. 

10 osób z parafii bł. Wicentego Kadłubka z Domaszo-
wic wzięło udział w rowerowej pielgrzymce do sank-
tuarium w Świętej Lipce.
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Młodzież z Włoch i Meksyku gościła w gminie Masłów tuż przed wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży, które odbyły 
się w Krakowie.

 Centralne uroczystości ŚDM  z udziałem papieża Fran-
ciszka poprzedzały wydarzenia w diecezjach. W ramach 
przygotowań, do gminy Masłów przyjechali młodzi piel-
grzymi z Włoch i Meksyku. Zgodnie z tradycją ŚDM noco-
wali oni w domach parafian, którzy wcześniej zadeklarowali 
chęć przyjęcia ich u siebie. - Gościliśmy Eleonorę i Kamilę, 
to miłe i uczynne dziewczyny. Bardzo cieszę się, że i w ten 
sposób mogę się włączyć w ŚDM. Tym bardziej, że Włochy 
są mi bliskie, bo mój syn Rafał Dudała, który jest księdzem 
studiował tam pięć lat - opowiada Jadwiga Dudała, miesz-
kanka Masłowa Pierwszego. Otwartością mieszkańców 
gminy zachwyceni byli również młodzi Włosi. - Większość 
z nas jest po raz pierwszy w Polsce. Spotkaliśmy się tu z bar-
dzo miłym przyjęciem i wielką polską gościnnością. To dla 
nas nowe doświadczenie, że możemy wspólnie przeżywać 
ŚDM i szykować się na spotkanie z papieżem Franciszkiem 
- mówi ks. Stefano Pappini z miejscowości Grosseto w To-
skani.  

Wprowadzili radosną atmosferę

Włosi i Meksykanie w naszej gminie
w drodze na Światowe Dni Młodzieży  

Pielgrzymów z Włoch w Dąbrowie witali młodzi wolontariusze działajacy przy 
parafii ubrani w jaskrawe koszulki.

W Masłowie z gośćmi z Włoch i Meksyku spotkał się wójt Tomasz Lato. Gościom 
podobał się nie tylko nasz malowniczo położony kościół ale również pomnik 
św. Jana Pawła II.

Wraz z nim pielgrzymowali: Antoni Kamiński, Andrzej Kundera, 
Krzysztof Brzoza, Tomasz Rachwał, Robert Rachwał, Agnieszka 
Piróg, Dariusz Sztuchlik, Edward Duda. Liczba uczestników wy-
prawy była mocno uzależniona od miejsc w busie, którym nasi 
pielgrzymi wracali do domu. 

Odpowiednie przygotowanie
 Jak się okazuje rowerowa wyprawa to nie lada wyzwanie i 
wymaga wcześniej odpowiedniego przygotowania. - Mamy już 
doświadczenie, bo naszą grupą odbywaliśmy już rowerowe piel-
grzymki np. do Częstochowy czy Sandomierza. Przed takim wyjaz-
dem przygotowywaliśmy się jeżdżąc codziennie ok. 30, 40 kilome-
trów - opowiada Antoni Kamiński, uczestnik pielgrzymki. Dziennie 
nasi pielgrzymi do przejechania mieli ok. 150 km. Wyprawa trwała 
cztery dni. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, bo jak informuje 
ks. Dariusz Sieradzy to właśnie, leżące na Mazurach, maryjne sank-
tuarium jest centrum pielgrzymek rowerowych.  

Wojciech Purtak Pielgrzymka to wotum za budowę kościoła.

Międzynarodowa modlitwa
 W naszej gminie młodzi pielgrzymi przebywali 
zarówno w Masłowie jak i Dąbrowie. Wszelką po-
mocą służyli im proboszczowie ks. Lucjan Skolik z 
parafii NMP Matki Kościoła jak i ks. Piotr Motyka z 
parafii Przemienienia Pańskiego. Oba kościoły stały 
się centrum modlitwy i rozbrzmiewały wieloma ję-
zykami. - Do tej chwili przygotowywaliśmy się dwa 
lata. Służyła nam do tego modlitwa i spotkania, pod-
czas których stworzyliśmy wyjątkowy klimat. Ostatnie 
dwa tygodnie to już przygotowanie do bezpośredniego 
przyjęcia gości, którzy przebywali u 16 rodzin z naszej 
parafii - opowiada Anna Mazur, koordynatorka ŚDM 
w parafii w Dąbrowie.  Podczas kilkudniowego pobytu 
nie zabrakło również spotkań integracyjnych z naszą 
młodzieżą oraz zabawy przy grillu.  - Jestem dumny z 
mieszkańców gminy Masłów, którzy wspaniale przyjęli 
naszych gości. Miło słyszeć, że pobyt u nas będzie im 
się kojarzyć nie tylko z modlitwą i wspólnym przeży-
waniem wiary, ale też z gościnością - mówi wójt To-
masz Lato.  

Wojciech Purtak
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Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek podpisała umowę na zrealizowanie projektu pt. Wspieranie kompetencji 
uczenia się dzieci z terenu Gminy Masłów. Na ten cel otrzymali łączną kwotę 97 tys. zł.

 W ramach pro-
jektu w ośmiu miej-
scowościach naszej 
gminy prowadzone 
będą nieodpłatne 
zajęcia mające 
na celu przekazać 
dzieciom umiejęt-
ności wspierające 
je w procesie eduka-
cyjnym. W ramach 
dodatkowych nieod-
płatnych zajęć dzieci z ro-
dzin korzystających z pomocy 
społecznej lub zagrożonych wyklu-

Będą ciekawe zajęcia

97 tys. zł dofinansowania dla Promyczka

czeniem będą miały okazję uczestniczyć 
w często nieosiągalnych ze względów fi-
nansowych zajęciach z języka angielskie-
go, zajęć informatycznych (skupionych 

wokół nabywania umiejętności 
wyszukiwania potrzebnych 

w życiu i procesie eduka-
cyjnym informacji w in-

ternecie), zajęciach 
szachowych (rozwi-
jających zdolność 
analitycznego my-
ślenia i planowa-
nia), warsztatach 
uczących tech-
nik efektywnego 

uczenia się oraz 
zajęciach dramo-

wych (rozwijających 
kompetencje społecz-

ne i dających możliwość 
ekspresji). Zajęcia odbywać 

się będą od października 2016 do 

czerwca 2017 roku. Cały cykl zakończony 
zostanie wycieczką sfinansowaną ze środ-
ków unijnych. 

Sens i przyjemność
 - Chcemy nie tylko pokazać dzieciom, 
że nauka ma sens i może być przyjemno-
ścią. Pragniemy również pokazać, że praca 
przynosi wymierne efekty. Stąd pomysł, by 
udział w wycieczce uzależniony był od wy-
sokiej frekwencji na zajęciach.    W ramach 
projektu zakupione zostanie również 10 
tabletów, tablice ułatwiające prowadzenie 
zajęć, gry i materiały edukacyjne. Mamy 
nadzieję, że prowadzone zajęcia przyczy-
nią się do zapewnienia dzieciom lepszego 
startu w życiu, wpłyną na poprawienie sto-
sunku do przyswajania wiedzy i zmotywują 
do dalszej pracy a tym samym do osiągania 
wyznaczonych przez dzieci celów – mówi 
kierownik placówki Michał Kumór. 

RED

Zajęcia skierowane są 
do dzieci w wieku 8-12 lat. 

Odbywać się będą raz w tygodniu 
dwa razy po 45 minut (zaj. z języka 

obcego + drugie zajęcia z wymienionych 
wcześniej). Zajęcia przewidziane są dla gru-
py 80 dzieci (po 10 dzieci na każdą z ośmiu 
miejscowości). W ramach projektu zostaną 

wydłużone godziny pracy Promyczka o 
średnio 2 godziny dziennie. Wszystko 
przy minimalnym wkładzie własnym, 

wkład finansowy wyniesie Pla-
cówkę 1116 złotych.

 W ramach rywalizacji sołtysi zmagali 
się w kilkunastu konkurencjach: był mara-
ton wąchocki na spostrzegawczość, przej-
ście wierzchem przez płoty oraz zwijanie 
asfaltu.
 Obrady sołtysów prowadził prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej 
Feliks Januchta. Głównym punktem obrad 
było wręczenie nagród w konkursie Soł-
tys Roku. Wyłonieni zostali najlepsi sołtysi 
w poszczególnych gminach naszego woje-
wództwa. Sołtysem Roku w gminie Masłów 
został Edward Mazur z Woli Kopcowej.
 Sołtys Woli Kopcowej gratulacje ode-
brał z rąk wojewody świętokrzyskiego Aga-
ty Wojtyszek oraz marszałka województwa 
Adama Jarubasa. Nagrodę, kosiarkę spali-
nową osobiście wręczył mu wójt Tomasz 
Lato.
 Do Wąchocka wybrało się 10 sołty-
sów z terenu naszej gminy, którzy chcieli 
w ten sposób zintegrować się ze sobą i wy-
mienić spostrzeżenia dotyczące pełnienia 

Sołtys Woli Kopcowej Edward Mazur
- sołtysem roku 2016 w gminie Masłów

Imprezą towarzyszącą XXII Zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej w Wąchocku był XIX Krajowy Turniej 
Sołtysów, w którym nie zabrakło niezwykle ciekawych i najdziwniejszych konkurencji oraz zmagań sportowych i żar-
tów.

Pamiątkowe zdjęcie z Wąchocka naszych sołtysów

tej ważnej funkcji w społeczeństwie. W zjeździe uczestniczyli: Stanisław Białowąs, Ry-
szard Januchta, Roman Kołomański, Janusz Obara, Artur Lis, Renata Samiczak, Małgorzata 
Kozubek, Jan Sobecki, Maria Bysiak i Edward Mazur.
 W programie dwudniowej imprezy były także występy zespołów folkowych, kierma-
sze oraz wystawy.
Kolejna okazja do spotkania sołtysów z całego województwa już za rok.

Mateusz Fąfara
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Starosta kielecki Michał Godowski wraz z wójtem Tomaszem Lato 
wizytowali miejsce budowy chodnika przy ul. Świętokrzyskiej 
w Woli Kopcowej. Sprawdzali na jakim etapie są wykonywane pra-
ce oraz czy wszystko idzie zgodnie z planem. Samorządowcy roz-
mawiali z kierownikiem budowy, pracownikami oraz mieszkań-
cami, którzy chwalili wspólną inwestycję władz powiatu i gminy 
Masłów. Chodnik znacznie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników drogi. Jest to pierwszy etap prac związanych z bu-
dową chodnika w Woli Kopcowej. W tym samym czasie powstaje 
również chodnik łączący Masłów Pierwszy z Masłowem Drugim 
przy ul. ks. Marszałka. Staroście i wójtowi w wizytacji towarzyszyli 
członek Zarządu Powiatu Józef Szczepańczyk oraz radni powiato-
wi Marian Zarzycki i Zbigniew Zagdański.

Mateusz Fąfara

Poprawią bezpieczeństwo

Budują chodniki
Władze gminy Masłów wizytowały miejsce budowy 
chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w Woli Kopcowej

 Ze strony Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dokumenty 
sygnowali marszałek Adam Jarubas i członek zarządu Marek Szcze-
panik. W ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemi-
syjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF”, gmina 
Masłów będzie realizować dwa projekty. Pierwszy to rozbudowa 
sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, polegająca na budo-
wie ścieżki rowerowej o długości 2 km z nawierzchni asfaltobetono-
wej łączącej Gminę Masłów z Kielcami wraz z utworzeniem miejsc 
wypoczynkowych dla rowerzystów.  Termin realizacji 2017- 2018, 

Będą nowe projekty

Pre-umowy z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
podpisane!

68,5 mln euro to kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zarezerwowana w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na realizację projektów pozakonkursowych 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Wójt Tomasz Lato podpi-
sał pre-umowy na 4 projekty, które będą realizowane w naszej gminie.

koszt 1 850 000 zł. Drugim projektem z działania 6.2 jest moderni-
zacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Modernizacja energo-
chłonnych opraw sodowych polegać będzie na zastąpieniu istnieją-
cych opraw na oprawy o wyższej efektywności. Planuje się również 
modernizacje systemu sterowania. Termin realizacji: 2016, koszt 
ponad 2,4 mln zł.

Na termomodernizację
 W ramach działania 6.3 „Ochrona 
i wykorzystanie obszarów cennych przy-
rodniczo – ZIT KOF” gmina będzie reali-
zowała projekt pn. „Zagospodarowanie 
terenu wokół zalewu Cedzyna na terenie 
Gminy Masłów” Przedmiotem projek-
tu jest budowa ciągu komunikacyjnego 
wzdłuż brzegu zalewu m.in. ścieżki rowero-
wej, spacerowej, oświetlenie, budowę kładki, parkingu, elementów 
małej architektury, stanowiska obserwacyjne bioróżnorodności ro-
ślinnej i zwierzęcej w postaci altan,  ścieżki edukacyjnej dla dzieci 
oraz zaplecza sanitarnego. Termin realizacji: 2018 – 2019, kwota 
dofinansowania 2 200 848 zł, a całkowita wartość ponad 2,5 mln 
zł. Z działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicz-
nym – ZIT KOF” gmina zrealizuje projekt pn. Termomodernizacja 
z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Ma-
słów. Termomodernizacją objęte zostaną budynki Zespołu Szkół 
w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej i hali sportowej 
w Mąchocicach – Scholasterii oraz ośrodek zdrowia w Mąchoci-
cach Kapitulnych. Całkowita wartość zadania ok. 3,6 mln zł, a re-
alizacja przewidziana na lata 2017-2018.

Mateusz Fąfara

Wójt Tomasz Lato podpisał umowę z Markiem Szczepanikiem,
członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

War-
tość całkowita 

projektów, dla których 
podpisano umowy z gmi-

ną Masłów wstępnie wynosi  
10,5 mln zł  w tym dofi-
nansowanie 85 % z RPO 

WŚ w wysokości ok. 
8,9 mln zł. 

Samorządowcy wizytują miejsce budowy chodnika w Woli Kopcowej.
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 Uroczystość odbyła się w Ciekotach na placu za remizą. Rozpo-
częła ją wspólna modlitwa. Mszę świętą koncelebrowali ks. Zbigniew 
Kądziela, proboszcz parafii Brzezinki, ks. Dariusz Sieradzy proboszcz 
parafii Domaszowice, ks. Jacek Kopeć, dyrektor Zespołu Szkół Kato-
lickich Diecezji Kieleckiej, ks. Józef Żółtak, rezydent parafii Brzezin-
ki. Kapłani modlili się w intencji druhów oraz ich rodzin. Po zakoń-
czonym nabożeństwie rozpoczęła się tradycyjna oprawa związana z 
poświeceniem wozu bojowego oraz nadaniem jednostce sztandaru. 
Nowy wóz bojowy marki Iveco zastąpił wysłużonego Stara 244. Auto 
zostało zakupione od OSP Mysłowice (woj. śląskie). Środki na zakup 
wozu pozyskano z Urzędu Gminy, Wodociągów Kieleckich oraz La-
sów Państwowych. Jest to pierwszy tego typu „ciężki” wóz bojowy na 
terenie naszej gminy. Zbiorniki mogą zmieścić 4000 litrów wody oraz 
200 litrów środka pianotwórczego, wóz posiada również maszt oświe-
tleniowy o mocy 2x100 wat. Kabina zmieści ośmioosobową obsadę. 
Wóz został uroczyście przekazany do użytkowania i poświęcony.
Odznaczenia i sztandar
 Ważnym momentem uroczystości było odznaczenie druhów. 
Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Jan Karyś  i Zbigniew 
Klimek, Srebrny Medal otrzymali: Roman Kołomański, Karol Kmieć i Wojciech 
Bawół. Medal Brązowy dostali: Artur Kmieć, Andrzej Bawół, Daniel Papież 
i Daniel Stępień. Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali: Łukasz Sot, Konrad 
Domagała, Sebastian Kobus, Anna Papież, Klaudia Domagała, Mateusz 
Michta i Miłosz Jaros. Podczas spotkania druhowie otrzymali również 
sztandar dla swojej jednostki. Była to szczególnie ważna chwila dla 
Jarosława Papieża, prezesa OSP Ciekoty, który tę funkcję pełni już od 
25 lat. Sztandar został ufundowany zarówno przez mieszkańców Cie-

Mimo padającego deszczu w uroczystościach w Ciekotach wzięło udział wielu mieszkańców. Druhowie z OSP Cie-
koty oficjalnie otrzymali wóz bojowy oraz sztandar. 

Uroczystość zgodna ze strażackim obrzędem

Wóz bojowy i sztandar przekazane jednostce OSP Ciekoty

Druhowie otrzymali nowy sztandar. 

kot i Mąchocic - Scholasterii jak i sponsorów zaangażowanych w po-
moc jednostce. Inicjatorem ufundowania sztandaru był sołtys Ciekot, 
a zarazem druh OSP Ciekoty Roman Kołomański. W uroczystościach 
wzięli udział: senator Krzysztof Słoń, Henryk Milcarz, radny sejmiku 
wojewódzkiego i prezes Wodociągów Kieleckich, Sławomir Olesiński, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, Marian Sikorski, leśniczy z Cie-
kot, radni powiatowi Marian Zarzycki i Zbigniew Zagdański, wójt To-
masz Lato, Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy, Krystyna 
Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Joanna 
Broniek, dyrektor SP im. St. Żeromskiego w Mąchocicach - Scholasterii.

Wojciech Purtak

Ruszają ciekawe wydarzenia

Trwa kulturalne poruszenie
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie z przyjemnością informuje, iż w skutek realizowanego na terenie gminy 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 udało nam się „Poruszyć Kulturalnie” mieszkańców naszej gminy.  
Przedstawiamy dwie pierwsze, które realiowane będą w sierpniu i we wrześniu.

 W rezultacie od sierpnia do końca li-
stopada realizować będziemy 6 inicjatyw 
kulturalnych mieszkańców gminy Masłów. 
Będzie przede wszystkim piknikowo, lecz z 
historią w tle. Nie zabraknie również koncertu 
i spektaklu teatralnego. Pierwszą będzie ini-
cjatywa mieszkańców Domaszowic - „Ożyw-
my  wspomnienia”. To piknik, któremu to-
warzyszyć będzie wystawa starych fotografii 
mieszkańców miejscowości oraz wystawa 
poświęcona życiu i twórczości urodzone-
mu w Domaszowicach pisarzowi Waleremu 
Przyborowskiemu. Jego biografię przedsta-
wi jedna z mieszkanek miejscowości. Piknik 
odbędzie się 21 sierpnia w starym sadzie, zaś 
zdjęcia najstarszych mieszkańców Doma-
szowic zawisną na sznurkach zawieszonych 
miedzy drzewami. Inicjatorzy zakładają, iż w 
bogatym programie przedsięwzięcia każda z 
grup wiekowych znajdzie coś dla siebie i da 
coś od siebie. Dzieci będą miały swój kącik 
zrobiony ze skrzynek do jabłek i miękkich po-
duszek. Tam będą min. przygotowywać prace 
na konkurs plastyczny „Portret mojej Babci, 
Dziadka“, młodzież zrobi instalację odnoszą-
ca się do przeszłości miejscowości. Piknikowi 
towarzyszyć będzie niezwykła sceneria. Sad 

zostanie zmieniony na „starą kawiarenkę“ 
w której seniorzy będą „obsługiwani“ przez 
młodsze pokolenia. 

Wiele atrakcji
 Ciekawa jest inicjatywa mieszkańców 
Woli Kopcowej „To my tworzymy historię- za 
nami 450 lat. Piknik integracyjny mieszkań-
ców Woli Kopcowej” Podczas pikniku, który 
odbędzie się 17 września inicjatorzy będą pro-
mować i namawiać mieszkańców miejscowo-
ści do zaangażowania w proces przygotowa-
nia Monografii Woli Kopcowej. Piknik będzie 
również doskonałą okazją do integracji „sta-
rych“ mieszkańców z „nowymi”.  W czasie 
trwania imprezy promować się będą wszystkie 
stowarzyszenia i aktywne jednostki działające 
na terenie miejscowości, dzięki czemu nowi 
mieszkańcy Woli Kopcowej dowiedzą się 
o możliwościach aktywnego spędzania czasu 
i współdziałania z innymi. W programie im-
prezy znajdzie się spektakl, w którym wszyst-
kie role zagrają rodzice uczniów miejscowej 
podstawówki, jak również ciekawych anima-
cji dla dzieci. Realizacja projektu pozwoli na 
integrację mieszkańców i pokazanie obecne-
go potencjału kulturowego sołectwa. Program 

Dom Kultury + w ramach którego odbędą się 
wszystkie przedstawione inicjatywy został do-
finansowany ze środków  Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach projektu „Kulturalnie 
poruszeni” realizowanego przez GOKiS.

Joanna Kwiecień

KOLEJNE CIEKAWE INICJATYWY
-„Dąbrowa w fotografii i wspomnieniach 
mieszkańców kulturalnie poruszonych” – 
wystawa w nowo otwartej świetlicy w Dą-
browie, której towarzyszyć będzie wydanie 
broszury na temat historii -  15 października
-„Dziatki- Dziadkom, bo cóż bez miłości wart 
jest świat”- spektakl teatralny, którego premie-
ra odbędzie podczas tegorocznej uroczysto-
ści „Złotych godów” - 16 października
- „„W rodnej stronie - warsztaty wokalne i re-
cytatorskie dla dzieci i młodzieży oraz kon-
cert premierowy“ - inicjatywa mam „Mam 
znad Lubrzanki“ czyli mam uczniów szkoły 
podstawowej w Brzezinkach - koncert finało-
wy odbędzie się na początku listopada
- „Historia - Kronika miejscowości Wiśniów-
ka“ to inicjatywa zakładająca wystawę foto-
grafii należących do mieszkańców, wydanie 
broszury informacyjnej na temat Wiśniówki 
oraz odtworzenie kroniki miejscowości - 
11 listopada.
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Wodociągowa rewolucja w Masłowie

 Prace budowlane są zakończone, odcinki kanalizacji i wodocią-
gu odebrane. W lipcu już ponad 80 procent nowych odbiorców podpi-
sało umowy z Wodociągami Kieleckimi. To ważne, bo wodociągowa 
spółka musi się rozliczyć z Unią Europejską z liczby osób korzystają-
cych z nowej sieci, co można zweryfikować za pomocą podpisanych 
umów. Inaczej może stracić część unijnej dotacji.Natomiast zyski dla 
gminy z realizacji unijnego projektu Kompleksowej ochrony wód pod-
ziemnych aglomeracji kieleckiej są ogromne.  - W ostatnich latach gmi-
na Masłów stała się oczkiem w głowie dla Wodociągów Kieleckich. 
Nasza spółka obsługuje obszar zamieszkały przez 230 tysięcy osób, ale 
właśnie w Masłowie, liczącym około 10 tysięcy mieszkańców, skupiły 
się największe, wielomilionowe inwestycje. Miało to swoje uzasadnie-
nie, podobnie jak wcześniej realizacja największej inwestycji w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny, gdzie zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy 
oczyszczalnię ścieków. Wodociągi Kieleckie działają bowiem jak je-
den zdrowy organizm, musimy dbać o wszystkie jego części - mówi 
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.
 Liczby mówią same za siebie. - Przed unijnym projektem w gmi-
nie Masłów tylko 10 procent osób mieszkało w domach podłączo-
nych do kanalizacji. Obecnie z takiego udogodnienia korzysta aż 71 
proc. mieszkańców. Wodociąg dotarł do szeregu wsi, które czekały 
na to od lat - mówi Tomasz Lato, wójt gminy Masłów.

To była prawdziwa rewolucja. W ciągu kilku lat większość mieszkańców gminy Masłów uzyskała dostęp do kanali-
zacji. Wodociąg dotarł do kilkunastu miejscowości i przysiółków. Unijny projekt został zakończony, pozostało podpi-
sanie ostatnich umów z odbiorcami. A to nie koniec, bo Wodociągi pracują już nad nowym projektem dla Masłowa.

wodociąg w Ciekotach. W sumie powstało w ten sposób 7,39 km 
kanalizacji i 4,8 km sieci wodociągowej. Prace liniowe zakończyły 
się w styczniu 2015 roku, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
dla ostatniego zadania dotyczącego budowy kanalizacji w Masłowie 
północnym. Było to 8 kilometrów kanalizacji, w Wiśniówce i Dąbro-
wie-Łąki, a także części ulicy Domaszowskiej leżącej na południu 
Masłowa. W sumie mogło się tam przyłączyć ponad 740 osób. Uzy-
skane pozwolenie na użytkowanie dla ostatniego z sześciu zadań do-
tyczących budowy kanalizacji sanitarnej oznaczało zakończenie 100 
procent robót liniowych. Wodociągi Kieleckie od tego momentu dys-
ponują kompletem świadectw przejęcia potwierdzających, że roboty 
są wykonane zgodnie z kontraktem i zostały odebrane przez Inżynie-
ra Kontraktu i Inwestora. Wydane dla wszystkich zadań pozwolenia 
na użytkowanie potwierdziły możliwość przyłączania się do sieci 
przez mieszkańców.  Niestety, trudniej było przekonać wszystkich do 
wykonania przyłączy i podpisywania umów z Wodociągami Kielec-
kimi. Wielu mieszkańców, początkowo zainteresowanych budową 
kanalizacji, zwlekało z dopełnieniem ostatnich formalności, mimo że 
za budowę przyłącza płacili tylko ryczałtowo 1230 zł. Resztę kosz-
tów pokrywał Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji. 
To nie wszystko
 Trzeba pamiętać, że zakopane pod ziemią rury to nie wszystko. 
Ponieważ Masłów leży w terenie górzystym, a ścieki muszą trafiać do 
odległej oczyszczalni ścieków w Sitkówce, konieczna była budowa 
pompowni. W gminie Masłów postawiono siedem takich obiektów. 
Również dzięki temu samemu projektowi nowa sieć dostała własny 
„mózg”, czyli System Monitoringu i Sterowania (SMiS). Na 216 obiek-
tach (w tym również w gminie Masłów) zostały zamontowane czuj-
niki i nadajniki, które wysyłają zdalnie do Centralnej Dyspozytorni 
i dyspozytorni lokalnych 3000 sygnałów równocześnie. Pozwala to 
dyspozytorom kontrolować na monitorach komputerów ciśnienie i 
przepływ wody w sieci, poziom ścieków w pompowniach, pracę hy-
droforni. Na nietypowe zachowania można reagować bardzo szybko. 
Przekonali się o tym niedawno mieszkańcy jednej z ulic w Masłowie, 
którzy zobaczyli ekipę wodociągową rozkopującą miejsce awarii 
wodociągu. Ludzie dziwili się, bo nigdzie nie było widać wycieku. 
O tym, że woda „ucieka” do piaszczystego gruntu, przekonany był 
operator systemu monitoringu, po analizie przepływów wody w sieci 
w godzinach nocnych. I miał rację, rurę trzeba było naprawić.
 - To nie jest koniec naszych inwestycji w Masłowie. Nie zapo-
mnieliśmy o pozostałych mieszkańcach i już przygotowujemy kolej-
ny projekt unijny – mówi prezes Henryk Milcarz. Wodociągi Kielec-
kie przygotowują projekt w ramach nowej perspektywy finansowej 
UE na lata 2014 -2020. - Nowy projekt będzie kosztował około 80 
mln zł i przewiduje m.in. budowę ok. 40 km nowej kanalizacji, w 
tym również w północnej części Masłowa, na którą wiele osób czeka 
- dodaje wójt Tomasz Lato.

Ziemowit Nowak, Wodociągi Kieleckie

Budowa kanalizacji w Wiśniówce, maj 2014 roku.

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych
Aglomeracji Kieleckiej w liczbach:

Całkowity koszt Projektu 196 770 565,00 PLN
Kwota dofinansowania (PLN) 105 010 095,13 PLN
Wkład własny Wodociągów Kieleckich (PLN) 91 760 469,87 PLN
Udział dofinansowania UE 78,74%

Powstało w sumie 
  182 km nowej kanalizacji
  17 km nowego wodociągu
  37 pompowni ścieków
  W tym w gminie Masłów
  78 km kanalizacji, 7 pompowni
  16 km wodociągu.

Najważniejsza umowa
 Należy pamiętać, że kanalizacja i wodociąg to nie tylko wy-
goda. Dzięki uzbrojeniu działki znacznie zyskuje ona na wartości. 
Zyskuje również cała gmina, bo wszędzie tam, gdzie pojawiły się 
nowe nitki sieci, otworzyły się nowe tereny pod budowę mieszka-
niową. Jest to więc inwestycja nie tylko dla obecnych, ale i dla wielu 
przyszłych pokoleń.  Wydaje się, że było to tak niedawno. W grudniu 
2012 roku Wodociągi Kieleckie podpisały najważniejszą umowę, na 
wykonawstwo Kontraktu Masłów, wartego prawie 60 mln zł. Umo-
wa przewidywała wykonanie około 72 kilometrów nowej kanalizacji 
na terenie gminy Masłów do czerwca 2015 roku. Pierwsze koparki 
wjechały na teren budowy wiosną 2013 roku. I już po dwóch latach 
nową kanalizację otrzymały takie miejscowości jak: Wola Kopcowa, 
Domaszowice, Masłów Pierwszy i Drugi oraz Mąchocice Kapitulne. 
Równolegle został zbudowany nowy wodociąg, w miejscowościach: 
Nademłyn, Marczakowa Dolina, Brzezinki, Ścięgna, Barcza, Dąbro-
wa Łąki i Ciekoty. Był to największy kontrakt budowlany w ramach 
całego, obejmującego Kielce i trzy gminy, projektu. Ale nie jedyny na 
terenie gminy Masłów. W czerwcu 2013 roku Wodociągi podpisały 
kolejną umowę na wykonawstwo kanalizacji i wodociągu w gminie 
Masłów. Tym razem inna firma miała zbudować odcinki kanalizacji 
w miejscowościach: Wiśniówka, Dąbrowa Łąki i Domaszowice oraz 
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 Słoneczna pogoda oddawała dosko-
nale nastrój panujący podczas otwarcia. To 
było prawdziwe święto wszystkich miesz-
kańców Dąbrowy, którzy cierpliwie czekali 
od lat na budowę świetlicy. Jej realizacja 
rozpoczęła się jeszcze w poprzedniej ka-
dencji samorządowej. W swoim przemó-
wieniu wspominał o tym wójt Tomasz Lato, 
który podkreślał, że powstanie świetlicy to 
doskonały przykład współpracy i jednocze-
nia się dla dobra mieszkańców. - Zapraszam 
i deklaruję otwartość - mówił otwierając 
świetlicę. Sylwester Wojtyna, przewodni-
czący Rady Gminy podkreślał, że z dniem 
otwarcia znika ostatnia biała plama z mapy 
miejsc gminy Masłów, gdzie nie ma żad-
nego samorządowego budynku. Pochwał 
dla mieszkańców i samorządowców nie 
szczędził Henryk Milcarz, radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, prezes 
Wodociągów Kieleckich, który wspominał 
spotkanie w surowych murach świetlicy,  
przed którymi mieszkańcy urządzili sobie 
grillowanie. Wtedy poprosili go o doprowa-
dzenie do budynku wody, co zrealizował, 
za co wójt gorąco podziękował. Pomoc 
i wsparcie w działaniach w świetlicy ba-
zując na swoim doświadczeniu deklarował 
Marian Zarzycki, radny powiatowy.  Ks. 
Lucjan Skolik, proboszcz parafii NMP Mat-
ki Kościoła w Dąbrowie wyrażał nadzieję, 
że świetlica będzie alternatywą dla dzieci, 
które mniej czasu będą spędzać w domach 
przed komputerem, ale również miejscem 
do ciekawych spotkań dla ich rodzin.

Ważne miejsce
 Słów podziękowań nie szczędziła 
Aniela Cedro, sołtys Dąbrowy, która pod-
kreślała zasługi radnych Stanisława Doleziń-
skiego i Ryszarda Filipowicza, pań z zespo-
łu Dąbrowianki oraz władz gminy na czele 
z wójtem Tomaszem Lato czuwających nad 

W uroczystym spotkaniu wzięło udział mnóstwo mieszkańców Dąbrowy, ale również delegacji radnych, sołtysów 
i kół gospodyń wiejskich z całej gminy.

realizacją budowy. Pani sołtys mówiła o wielkim znaczeniu miejsca, gdzie spotykać będą 
się zarówno dzieci i młodzież, a salę prób zyskają Dąbrowianki. Aniela Cedro wspominała 
postać nieżyjącego już Adama Chamerskiego, współzałożyciela zespołu, który na pewno 
cieszyłby się z tej chwili. Do uroczystego przecięcia wstęgi wójt Tomasz Lato zaprosił go-
ści oraz najmłodszych mieszkańców Dąbrowy, którzy z wielkim zaangażowaniem zabrali 
się za odpowiedzialne zadanie. Po przecięciu wstęgi budynek poświęcił ks. Lucjan Skolik, 
proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Dąbrowie. Michał Kumór, kierownik Placówki 
Wsparcia Dziennego – Promyczek, przedstawił ofertę placówki oraz realizację m.in. w tej 
świetlicy projektu pn. Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu gminy Masłów. 
W części artystycznej zaprezentowały się Dąbrowianki oraz zespół Andrzej i Przyjaciele. Po 
części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek.

Zajęcia po wakacjach
 Parterowa świetlica posiada trzy pomieszczenia. Największa z nich będzie  wypo-
sażona w sprzęt komuputerowo-multimedialny. Atutem świetlicy będzie również zaple-
cze kuchenne, w którym zaplanowano kulinarne zajęcia dla mieszkańców Dąbrowy. Nad 
wszystkim czuwać będzie instruktor kultury. Świetlica będzie mieć swoją stronę interneto-
wą. Jak informuje Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Masłowie zajęcia w świetlicy odbywać będą się regularnie tuż po wakacjach.

Wojciech Purtak

Przecięciem wstęgi oddano do użytku
Świetlicę Samorządową w Dąbrowie 

Przed nową świetlicą zaśpiewały Dąbrowianki.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują radni Dąbrowy: Stanisław Doleziński i Ryszard Filipowicz.

Na otwarcie przybyło mnóstwo ludzi.
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 Barbara Wachowicz od lat jest związana z gminą Masłów. 
Znakomicie promuje ją w całej Polsce podczas swoich wystaw i ga-
węd. Walczyła w obronie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żerom-
skiego przed likwidacją, była orędowniczką rekonstrukcji dworu 
Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Podczas uroczystego otwarcia 
przecinała wstęgę w Szklanym Domu, a w kolejnych latach odwie-
dzała Ciekoty prywatnie. Po raz pierw-

Pisarka wróciła na Żeromszczyznę 

Barbara Wachowicz
serdecznie przyjęta

w Ciekotach

Widownia Szklanego Domu była wypełniona do ostatniego miejsca. 

Barbarze Wachowicz towarzyszyły Czerwone Jagody. 

Pisarka zaprzyjaźniła się z wójtem Tomaszem Lato, kiedy był dyrektorem 
Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchociach - Scholasterii. 

szy zagościła tu ze swoją gawę-
dą na zaproszenie wójta Tomasza Lato, który serdecznie 
witał ją w ciekockich progach. Jak się okazało zapotrzebowanie na 
spotkanie z pisarką było ogromne. Sala widowiskowa Szklanego 
Domu z trudem pomieściła wszystkich chętnych do wysłuchania 
gawędy, konieczne okazało się dostawianie krzeseł, a i tak wie-

le osób słuchało pisarki na stojąco. Barbara Wachowicz 
barwnie opowiadała o Stefanie Żeromskim przypomi-
nając losy jego przodków szczególną uwagę kładąc na 
związki z Ciekotami. Sporą część opowieści poświęciła 
matce pisarza Józefie z Katerlów Żeromskiej, której po-
stać znajdzie się w nowej książce pisarki poświęceonej 
matkom Wielkich Polaków. 

Spotkania po latach
      Pisarka gościła na Żeromszczyźnie wielokrotnie. Tu 
zbierała materiały do telewizyjnego serialu o Żerom-
skim czy książki “Ciebie jedną kocham”, której wielu 
bohaterów, z rodziału poświęconego Ciekotom i Mą-
chocicom - Scholasterii, pojawiło się na widowni. Nie 
zabrakło więc anegdot i wspomnień z tego okresu jak i 
po prostu radości ze spotkania  z dawno niewidzianymi 
przyjaciółmi.  Na scenie Barbarze Wachowicz towa-
rzyszył dziecięcy zespół Czerwone Jagody działający 
przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w 
Mąchocicach - Scholasterii. Dzieciaki zaprezentowały 
świętokrzyskie przyśpiewki oraz wierszyki. Nie był to 

pierwszy występ Czerwonych Jagód u boku pisarki. 
Przed laty grupa koncertowała m.in. podczas zako-
piańskich wernisaży wystaw Barbary Wachowicz. 

Dar dla dworu
 Na zakończenie trwającej blisko dwie godziny 
gawędy publiczność odśpiewała z pisarką chóral-
nie pieśń “Jak długo w sercach naszych” i nagrodzi-
ła ją długimi oklaskami na stojąco. Tradycyjnie już 
po spotkaniu pisarka spotkała się z wielbicielami. 
Był czas na dedykacje w pięknie wydanych książ-
kach, rozmowę czy wspólne zdjęcie.  Co ciekawe 
chętnych było tak wielu, że Barbara Wachowicz 
podpisywała swoje książki przez ponad dwie go-
dziny! Wiele wskazuje na to, że po spotkaniu po-
zostaną nie tylko wspomnienia. Pisarka przekazała 
do dworu oprawione zdjęcie Stefana Żeromskiego 
z czasów młodości z nadzieją, że zawiśnie ono w 
jego pokoju.

Wojciech Purtak

Nadkomplet publiczności wysłuchał w Szklanym 
Domu gawędy Barbary Wachowicz o Stefanie Żerom-
skim i jego rodzinie. Było to niezwykłe spotkanie nie 
tylko ze względu na sentyment pisarki do najściślejszej 
ojczyzny pisarza, ale również obecność na sali bohate-
rów jej książki “Ciebie jedną kocham”.



Kurier Masłowski 15

Było wielu wystawców i bezrobotnych

XXXV Powiatowe Targi Pracy odbyły się w Masłowie
Osoby poszukujące pracy mogły zapoznać się z wieloma ofertami i propozycjami aktywizacji zawodowej podczas 
XXXV Powiatowych Targów Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Masłowie. 

 Już po raz 25. Powiatowy Urząd Pracy w Kiel-
cach zaprosił do udziału w targach wszystkie osoby 
bezrobotne z terenu powiatu kieleckiego. W hali 
sportowej  Zespołu Szkół wystawiono stoiska, na któ-
rych prezentowano zarówno oferty pracy jak i wiele 
ciekawych propozycji aktywizacji zawodowych. W 
Masłowie zaprezentowało się 40 wystawców, w tym 
26 pracodawców oraz 14 instytucji partnerstwa lokal-
nego. Powiatowy Urząd Pracy proponował 119 ofert 
pracy na 429 miejsc. Można było wybierać spośród 
60 ofert stażu oraz 550 miejsc pracy zgłoszonych 
przez pracodawców oraz 130 miejsc proponowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy. Nie zabrakło również 
kilkudziesięciu ofert pracy za granicą.Targi otworzył 
Marek Kwiecień, członek Zarządu Powiatu w Kiel-
cach. Gośćmi wydarzenia byli: Zbigniew Zagdański 
i Marian Zarzycki, radni Rady Powiatu, wójt Tomasz 
Lato oraz Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach i Teodora Jagiełło, wicedy-
rektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

WP
Można było wybierać spośród 60 ofert stażu oraz 550 miejsc pracy zgłoszonych przez 
pracodawców oraz 130 miejsc proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 Kopcowianki od pół wieku tworzą historię gminy Masłów. 
Okazja do świętowania była więc znakomita. W Domu Wesesl-
nym “Pod Dębami”, który był jednym ze sponsorów wydarzenia 
spotkały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kopcowianki, ich 
przyjaciele oraz zaproszeni goście, którzy od lat wspierają dzia-
łalność aktywnych pań z Woli Kopcowej. Jak przystało na jubile-
usz nie zabrakło wspomnień sprzed 50 lat. O historii utworzenia i 
pierwszych latach działalności opowiadał  Marian Zarzycki, radny 
powiatowy, wieloletni były dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Masłowie. Szczególnie wspominano Józefę Kowalik, za-
łożycielkę KGW podreślając jej zasługi dla integracji lokalnej spo-
łeczności nierozerwalnie związanej z regionem świetokrzyskim. 
To właśnie pani Józefa wraz z koleżankami nie tylko odtworzyła 
regionalne stroje, ale również je szyła. Gościem specjalnym jubi-
leuszu była jej córka Marta Brożyna z mężem. Od 1988 roku do 
dziś przewodniczącą KGW Kopcowianki jest Halina Różyc, która 
doskonale radzi sobie ze swoją rolą. To właśnie na ręce pani Haliny 
składano mnóstwo życzeń, ale i prezentów. 

Kultywowanie tradycji
 Na uroczystość przyjechało wielu gości. Życzenia składali 
m.in. poseł Marzena Okła-Drewnowicz, senator Krzysztof Słoń,   
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
Michał Godowski, starosta kielecki, Henryk Milcarz, prezes Wo-
dociągów Kieleckich. Samorząd gminy Masłów reprezentowali 
wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika Dolezińska - Włodarczyk oraz 

Były życzenia i prezenty

Koło Gospodyń Wiejskich
działa w Woli Kopcowej już 50 lat

Mnóstwo najlepszych życzeń odbierały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kopcowianki, które świętowały 50-lecie 
działalności. 

Panie otrzymały piękne kwiaty i prezenty. 

radny Andrzej Pedrycz. Wójt w słowach kierowanych do jubilatek 
szczególnie podkreślał ich zasługi dla krzewienia kultury oraz kul-
tywowania tradycji gminy. Ważne jest bowiem to, że KGW Kopco-
wianki to grupa wielopokoleniowa nierozerwalnie związana z toż-
samością Woli Kopcowej.  Jak przystało na jubileusz nie zabrakło 
występów artystycznych. Zaśpiewały zarówno jubilatki działające 
w zespole Kopcowianki jak i goście z grupy Dolinianki z Doliny 
Marczakowej oraz Kapela Andrusy z Nowin.

Wojciech Purtak
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Z Dworku Żeromskich

	 Byli	 piękni.	 Ona:	 Franciszka	 Józefa	 zwana	 Józefą	 –	
czarnooka,	 czarnowłosa,	 wysoka,	 szczupła,	 wrażliwa,	
rozmiłowana	 w	 literaturze,	 biegle	 władająca	 językiem	
francuskim	i	włoskim,	znająca	się	i	praktykująca	w	dzie-
dzinie	fitoterapii.	Posiadała	umiejętność	przędzenia,	szy-
cia	 i	 artystycznego	 haftowania.	
W	domu	rodzinnym	w	Tyńcu	nad	
Nidą,	 od	 dworskiego	 ogrodnika,	
nauczyła	się	uprawy	roślin	ozdob-
nych	 i	użytkowych.	Bardzo	 lubiła	
to	 zajęcie.	 Ogród	 ciekocki,	 acz	
znacznie	 mniejszy	 niż	 tyniecki,	
był	 od	 wiosny	 do	 późnej	 jesieni	
barwny,	pachnący.
On:	Wincenty	Jan	o	ciemnoblond,	
lekko	 falowanych	włosach,	wyso-
ki,	 silny,	 z	 życzliwym,	 uważnym	
spojrzeniem,	łagodny	dla	rodziny	
i	służby.	Trochę	też	lekkoduch,	fa-
cecjonista,	 świetny	 tancerz,	 bez	
którego	nie	było	udanego	spotka-
nia	 towarzyskiego,	 szarmancki	
wobec	 rodu	 niewieściego,	 o	 nie-
przeciętnym	temperamencie.
	 Syn	Stefan	 tak	go	 zapamię-
tał:	 „uśmiech,	 wąsy,	 piękna	 pol-
ska	twarz…	Kocham	jego	pamięć	
i	jest	dla	mnie	cudnym	wspomnieniem	i	jego	nieradność,	
i	rozrzutność,	i	długi,	i	wieczni	Żydzi,	i	wieczne	procenty”.

Portret
rodziców	Stefana

	 Do	niedawna	nie	znaliśmy	żadnej	fotografii	młodych	
rodziców	Stefana	Żeromskiego.	Był	tylko	wizerunek	ojca	z	
lat	dojrzałych.	Matkę	mogliśmy	sobie	jedynie	wyobrażać.
	 Zaskakującą	zmianą	było	odnalezienie	przez	piszącą	
te	słowa	pięknego	konterfektu	Józefy	i	Wincentego.	Ona	

stoi	wspierając	dłoń	na	ramieniu	
męża,	 on	 przysiadł	 na	 krześle	 i	
obejmuje	jej	smukłą	kibić.	Upozo-
wani	przez	fotografa,	ale	w	pełni	
wiarygodni	 w	 serdecznej	 blisko-
ści.	 Zdjęcie	 zachowało	 się	 w	 do-
mowym	albumie	Karola	Schmidta	
(którego	 dziadek	 był	 rodzonym	
bratem	 Ignacego	 Schmidta	 –	
chrzestnego	ojca	Stefana	Żerom-
skiego).	
	 Gdy	 je	ujrzałam,	nie	wierzyłam	
swojemu	szczęściu.	Wszak	przez	
ponad	siedemdziesiąt	 lat	biogra-
fowie	 Żeromskiego	 powtarzali:	
„nie	 zachowała	 się	 żadna	 foto-
grafia	matki	pisarza”.	Upubliczni-
łam	ją	po	raz	pierwszy	w	książce	
„Rodzina	Stefana	Żeromskiego	w	
Świętokrzyskiem”.	 Była	 to	wielka	
biograficzno-literacka	sensacja.
	 A	 teraz	doczekaliśmy	chwili,	 że	

z	 małej	 fotografijki	 mogłam	 wykonać	 okazały	 portret,	
oprawić	w	stylową	ramę,	podarować	 	 i	umieścić	w	naj-

właściwszym	miejscu	–	pokoju	
jadalno-gościnnym	 ciekockie-
go	 dworu.	 Jest	 tu	 jednym	 z	
najważniejszych	eksponatów.
	 Owa	 unikalna	 fotogra-
fia	 rodziców	 Stefana	 Żerom-
skiego	 pozwoliła	 na	 dalsze	
interesujące	 i	 ubogacające	
Żeromszczyznę	 działania.	 Na	
tarasie	 dworu	 od	 południa,	
sumptem	 władz	 Gminy	 Ma-
słów	 stanął	 niezwykłej	 urody	
pomnik	 –	 rodzinna	 ławeczka	
Żeromskich,	 wykonany	 wio-
sną	 2015	 roku	 przez	 artystę	
rzeźbiarza	 Sławomira	 Mic-
ka.	 Jest	 oglądany,	 podziwiany	
przez	 mieszkańców	 i	 gości	
„najściślejszej	 ojczyzny”	 pisa-
rza.

kustosz
Kazimiera	Zapałowa
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Laureaci stypendiów
za wyniki w nauce:

Zespół Szkół w Masłowie 
- Gimnazjum 
Weronika Chaba  - 5,33
Diana Samiczak - 5,83
Klaudia Błaszczyk - 5,69
Sylwia Durlej - 5,31
Dziyana Dzimitrowa - laureatka XIV 
Konkursu Języka Rosyjskiego
Karol Stefanowski - 5,41
Dominika Brzoza- 5,50
Natalia Cedro  - 5,33

- Szkoła Podstawowa
Michał Terelak - 5,72
Dominika Rzadkowska - 5,62
Karol Doleziński - 5,91
Mateusz Kuzka - 5,82
Aleksandra Janik - 5,64
Bartłomiej Zieliński - 5,90
Bartosz Ksel - 5,81
Julia Radek - 5,72
Jacek Jarosz - 5,63
Natalia Szczypała - 5,63
Patrycja Kowalik - 5,91

Zespół Szkół w Mąchociach
Kapitulnych
- Gimnazjum 
Patrycja Kaleta - 5,33
Patrycja Tutaj - 5,33
Dawidk Palak - Finalista Konkursu 
Matematycznego
- Szkoła Podstawowa
Wiktor Janecki - 5,90
Daria Karyś - 5,63
Krzysztof Chrzan - 5,63

Szkoła Podstawowa w Mąchociach - 
Scholasterii
Marek Jabko - 5,91
Hanna Silwanowicz - 5,82
Kacper Januchta - 5,73

Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
Artur Zych - 5,64
Cyprian Kiełbik - 5,63
Aleksandra Wojtyś - 5,91

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach
Milena Chanc - 5,72 - Laureatka 
Ogólnopolskiego Konkursu Albus 
2016 z matematyki

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach
Karolina Węgrzyn - 5,73

- Pokładamy w was nadzieję, że w przyszłości będziecie wspierać samorząd i społeczność gminy Masłów - mówił wójt 
Tomasz Lato do najzdolniejszych uczniów z gminy Masłów, którzy w Szklanym Domu odebrali stypendia naukowe. 

Na finał roku szkolnego 2015/2016

33 najzdolniejszych uczniów ze stypendiami

 W piątek tuż po zakończeniu roku szkolnego w Szklanym Domu w Ciekotach spotka-
li się najlepsi uczniowie mieszkający w gminie Masłów, ich rodzice, dyrektorzy szkół i wy-
chowawcy. Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu absolwentów Zespołu Szkół w 
Masłowie, których przygotowała nauczycielka Beata Nowakowska. Później już przyszedł 
czas na wyróżnienia. Aby otrzymać stypendium uczniowie podstawówek musieli osiągnąć 
średnią ocen 5,6, a uczniowie gimnazjum 5,3. Stypendnia przyznano również uczniom, 
którzy byli laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i wyżej. 

Doping do działania
 Stypendia to zastrzyk finansowy dla uczniów podstawówek w wysokości 600 zł, a 
gimnazjum 700 zł. Każdy z wychowawców w towarzystwie dyrektora przedstawiał osią-
gnięcia wyróżnionych.  Najzdolniejszym uczniom stypendia wręczali i ich rodzicom gratu-
lowali wójt Tomasz Lato oraz wicewójt Monika Dolezińska - Włodarczyk. - Pokładamy w 
was nadzieję, że w przyszłości będziecie wspierać samorząd i społeczność gminy Masłów 
- mówił wójt Tomasz Lato, który podkreślał, że żaden sukces nie jest osiągany samodziel-
nie i jest wynikiem pracy dyrektorów, nauczycieli i rodziców. - Wasze wyniki to doping 
do działania dla innych i podnoszenie poprzeczki - dodał. Czworo uczniów osiągnęło 
najwyższą średnią ocen - 5,91. Są to Marek Jabko z SP w Mąchcociach-Scholasterii, Alek-
sandra Wojtyś z SP w Brzezinkach, Karol Doleziński, Patrycja Kowalik z SP w Masłowie.

Przedstawienie na finał
 Na zakończenie wszyscy obejrzeli przedstawienie “Mit o Demeter i Korze” w wyko-
niu zespołu teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach przygotowane przez na-
uczycielkę Olgę Zawodnik - Purtak. Uroczystość poprowadziła Irena Kundera, kierownik 
Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Woli Kopcowej.  Po części oficjalnej wszy-
scy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wojciech Purtak

Oto najzdolniejsi uczniowie mieszkający w gminie Masłow. 

Ekipa z Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w Masłowie tuż po odtańczeniu poloneza reprezentacyjnego. 
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 Kurier Masłowski: Kto Cię namówił na udział w konkursie?
 Patrycja Pabis: Do udziału w konkursie namówiła mnie moja 
przyjaciółka Michalina, ale sama już o tym myślałam i nie musiała 
się długo starać. Oglądałam wcześniej wybory Miss Polski, czyli 
dziewczyn starszych ode mnie. Zaczęłam się interesować jak to 
wszystko wygląda od środka i czy sama dałabym sobie w takim 
konkursie radę. Dziś już wiem, że wybory Miss Polski i Miss Polski 
Nastolatek to praktycznie to samo. Różni je tylko wiek kandydatek.

 Od kogo czułaś największe wsparcie w czasie konkursowych 
zmagań?
 Nie mogę powiedzieć, kto najbardziej mnie wspierał, bo 
wszyscy bardzo mnie dopingowali, ale najwięcej otuchy dodawała 
mi oczywiście rodzina: rodzice i siostra. Nawet ludzie, których do 
tej pory nie znałam, życzyli mi jak najlepiej i oferowali swoją po-
moc.

 Co było dla Ciebie najcięższym wyzwaniem?
 Zdecydowanie taniec. Ponieważ nigdy nie tańczyłam i nie 
potrafię tego robić (śmiech). Cały konkurs polegał na różnych ukła-
dach choreograficznych związanych z krokami tanecznymi więc 
martwiłam się czy wykonuje je poprawnie i z gracją jak na nasto-
latkę przystało.

 Jak zamierzasz pogodzić naukę z grą na instrumencie i obo-
wiązkami Miss Polski Nastolatek?
 Myślę, że nie będzie łatwo, ale na pierwszym miejscu jest na-
uka i obowiązki, również domowe, a dopiero na końcu moje pasje. 
Staram się tak zaplanować dzień, żeby znaleźć chwilę wolnego i 
wtedy oddaję się swoim pasjom w pełni.

 Jakie masz oczekiwania związane ze zdobyciem tytułu Miss?
 Chciałabym, aby konkurs stał się impulsem do dalszego dzia-
łania, zostać zauważona oraz przeżyć dzięki zdobytemu tytułowi 
przygodę życia. 

 Odczuwasz już pierwsze oznaki popularności?
 Tak. Dostaje dużo sygnałów w mediach społecznościowych 
od całkiem mi nieznanych osób, że jestem dla kogoś przykładem. 
Na ulicy ludzie proszą mnie o autograf lub wspólne zdjęcie. Jest to 
bardzo miłe, ponieważ bardzo lubię robić sobie zdjęcia, ale kiedyś 
wstydziłam się podejść i poprosić kogoś, aby mi je zrobił. Dziś już 
nie mam tego problemu, bo sami mnie zaczepiają i proszą o zdję-
cie, chętnie pozuję do wspólnych fotografii.

Poznajcie Patrycję Pabis

Dzięki tytułowi Miss chcę przeżyć przygodę życia
Wielbicielka czekolady, pasjonatka mody i sportu, wzorowa uczennica i wspaniała córka. Po prostu człowiek orkie-
stra. Taka jest Patrycja Pabis, mieszkanka Masłowa Pierwszego, która pod koniec czerwca zdobyła tytuł Miss Polski 
Nastolatek 2016. 

 Jakie jest Twoje ulubione miejsce w gminie Masłów?
 Wydaje mi się, że jest to okolica mojego domu. Ścieżka ro-
werowa przy lotnisku, gdzie jeżdżę na rolkach i rowerze. Mam tam 
kilka miejsc, które prowadzą w tylko mi znane zakamarki (śmiech). 
Bardzo lubię też Żeromszczyznę, gdzie zawsze mogę spędzić miło 
czas, czy po prostu pospacerować, zrelaksować się i odpocząć. 
Nasza gmina bardzo mi się podoba. Jest wiele zmian na lepsze, 
może nie wpadnę teraz na olśniewający pomysł ulepszenia jej, ale 
uważam, że rozwija się w dobrym kierunku. Jest tu coraz ładniej 
i przytulniej. Pokaz fajerwerków nad ciekockim stawem w cza-
sie Biesiady Masłowskiej był niesamowity, za rok chcę powtórki 
(śmiech).

 Czy masz jakieś specjalne miejsce w domu, w którym trzy-
masz koronę?
 Oczywiście. Mam taką specjalną półkę nad moim biurkiem, 
gdzie leżą obydwie korony i szarfy. Można powiedzieć, że cały 
czas mam je na oku (śmiech).

 Zaprzyjaźniłaś się z którąś z dziewczyn, kandydatek na Miss 
czy traktowałaś je jak rywalki?
 Na pewno nie  jak rywalki. Chciałam się zaprzyjaźnić i naj-
bardziej zżyłam się z dziewczynami z mojego pokoju. Planujemy 
nawet wspólne spotkanie w Warszawie, ponieważ każda z nas jest 
z innego zakątka kraju.

 Myślisz teraz o karierze w modelingu i udziale w programie 
typu „Top Model”?
 Nie, nie myślę. Modeling mnie interesuje, ale traktuję go jako 
kolejną z moich pasji, na pewno nie traktuję go jako sposobu na 
życie.

 Jaki jest styl Patrycji Pabis?
 Nie mam wypracowanego swojego stylu, ponieważ jestem 
jeszcze zbyt młoda. Lubię wyglądać elegancko, ale lubię tez nosić 
rzeczy luźne. Zależy od dnia. Zawsze staram się wyglądać dobrze. 
Nawet w dresie w którym chodzę po domu (śmiech).

 Teraz czas na pytanie z kategorii plotkarskich portali. Czy 
serce Miss Polski Nastolatek jest już zajęte?
 Tak. Od dłuższego czasu mam chłopaka o imieniu Rafał, na 
którym mi bardzo zależy. Jest on moim najlepszym przyjacielem i  
bardzo mnie wspiera. Zawsze mogę na niego liczyć.Żeromszczyzna to jedno z ulubionych miejsc naszej Miss.

Patrycja z uśmiechem przyjęła nasze zaproszenie na sesję zdjęciowa, która 
odbyła się m.in. na masłowskim lotnisku.
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Zofia Kowalczewska prezentuje przygotowany wianek wraz z Michałem 
Kopciem i Andrzejem Kupisem.

Jak wspólnie można spędzać czas, pokazali mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych oraz Bęczkowa z gminy Górno, którzy 
spotkali się, aby wspólnie uczcić Noc Świętojańską, puścić wianki i zintegrować mieszkańców obu  gmin.

Cenna inicjatywa

Puszczali wianki w Mąchocicach Kapitulnych

 Na pomysł zintegrowania mieszkańców sołectw 
z dwóch różnych gmin wpadł Zbigniew Bujak, rad-
ny Mąchocic Kapitulnych. Przy pomocy pań z KGW 
Lubrzanka zorganizował Noc Świętojańską nad rzeką 
Lubrzanką, która jest naturalną granicą dwóch zaprzy-
jaźnionych miejscowości, a zarazem gmin Masłów 
i Górno. Na wspólnym śpiewaniu piosenek święto-
jańskich i puszczaniu wianków pojawiło się wiele ze-
społów ludowych m.in. Lubrzanka i Golica z Mącho-
cic Kapitulnych, zespół Niwa, Bęczkowianie i Kapela 
z Bęczkowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Lesz-
czyn.  Spotkanie rozpoczęło się od tradycyjnego pusz-

Wianki puszczano na Lubrzance. 

czania wianków. Niektóre były tak duże i piękne, że nie bardzo 
chciały oddalać się od swoich twórców. Następnie wszystkie ze-
społy zaprezentowały swój repertuar oraz razem wykonały kilka 
znanych utworów, które wszyscy dobrze znają. Każdy mógł liczyć 
na kiełbaskę z grilla przy którym czuwali druhowie z OSP Mącho-
cice Kapitulne, a także na ciasto, sałatkę i napoje przygotowane 
przez Koła Gospodyń oraz przekazane przez sponsorów. Nikt kto 
przybył nad Lubrzankę nie żałował swojej decyzji i wszyscy wspól-
nie powtarzali, że chętnie powtórzyliby takie spotkanie za rok. 
Radny Bujak nie ukrywał, ze bardzo na to liczył i wyraził chęć or-
ganizacji cyklicznych spotkań integrujących  lokalną społeczność.

Mateusz Fąfara

 Czym jest dla Ciebie bycie Miss?
 Jest to dla mnie super przeżycie i zaszczyt. Wiąże się również 
z wieloma obowiązkami, ale cieszę się bardzo, że mogłam  tego 
doświadczyć, a przy okazji uwierzyć w siebie.

 Powiedzmy jeszcze o plusach i minusach bycia Miss.
 Plusy to zdecydowanie możliwość poznania wie-
lu ciekawych osób i miejsc. Popularność, prezenty 
i duma rodziny i wszystkich wokół. Minusy to 
brak wolnego czasu, niestety ludzka zazdrość, 
olbrzymi stres no i rygorystyczne dbanie o 
wygląd, choć nie umiem żyć bez czekolady 
(śmiech).

 Jak zamierzasz spędzić wakacje?
 Wakacje mam już zaplanowane. Z racji 
zdobytych tytułów czekają mnie wycieczki do 
Bułgarii i Hiszpanii, po powrocie naładuję baterię w 
domu i na sam koniec mam zamiar wybrać się na kilka dni do 
mojej rodziny w Warszawie.

 W lecie chętniej sięgasz po książkę czy zaczynasz nadrabiać 
filmowe zaległości?
 Filmów raczej nie oglądam, ale jestem typowym molem 
książkowym. Czytam dużo i wszystko co mi wpadnie w ręce. Na-
wet jak książka jest nudna to w pewnym momencie znajdę coś, co 

mnie zainteresuje i ją skończę. Moimi ulubionymi gatunkami 
są romanse i książki fantasy. Najlepiej jak jest to połączenie oby 

tych gatunków, wtedy potrafię przeczytać ją w jedną noc.

 Co przed Tobą w najbliższym czasie? Snujesz plany?
 Mam bardzo wiele planów. Jednym z nich jest związać swoje 
życie z medycyną, ale ciągnie mnie też do show biznesu. Chciała-
bym spróbować swoich sił jako aktorka, piosenkarka czy prezen-
terka telewizyjna.

Rozmawiał: Mateusz Fąfara

Trzymamy kciuki za udany start do wymarzonej kariery!

Patrycja Pabis 
Ma 16 lat. Wymiary: 

87-67-89,  wzrost 172 cen-
tymetry. Mieszka w Masłowie 

Pierwszym. Jest uczennicą  II LO 
im. J. Śniadeckiego w Kielcach, 
w klasie o profilu biologiczno-

-chemicznym. Marzy o ka-
rierze związanej z show-

biznesem.
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Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin

Bardzo udana Biesiada Masłowska 
Świetna zabawa, sportowe emocje i na koniec wielki pokaz fajerwerków, który rozświetlił ciekocki staw. Tak było na 
Biesiadzie Masłowskiej, która odbyła się na Żeromszczyźnie. 

 Pogoda okazała się łaskawa i mimo burzowych chmur 
nic nie przeszkodziło imprezie. Tegoroczna Biesiada Ma-
słowska przechodzi do historii jako wydarzenie, które in-
tegrowało mieszkańców gminy Masłów i zachęcało do za-
bawy gości. A tych do Ciekot przyjechało bardzo wielu. 
Otwierając imprezę wójt Tomasz Lato podkreślał jak dużą 
rolę odgrywa współpraca na rzecz gminy. Wśród gości 
znaleźli się senator Krzysztof Słoń, Henryk Milcarz, radny 
Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich, Tomasz Zbróg, 
radny Sejmiku, Michał Godowski, starosta kielecki, Marian 
Zarzycki, radny Rady Powiatu, Zbigniew Zagdański, radny 
Rady Powiatu, sekretarz gminy Masłów. Panowie zgodnie 
podkreślali świetną współpracę z samorządem gminy, któ-
ra już zaowocowała wieloma wspólnymi inwestycjami. Nie 
zabrakło również radnych Rady Gminy Masłów z wiceprze-
wodniczącym Andrzejem Pedryczem na czele, sołtysów 
oraz dyrektorów szkół.

Brawa dla Patrycji
 Biesiadę rozpoczęło świetne przedstawienie „Szew-
czyk Dratewka” w wykonaniu rodziców uczniów klas I 
- III ze Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej pod opieką 
wychowawców: Renaty Szwaczki, Małgorzaty Siudak, Jo-
lanty Kozub. Aktorzy zebrali wielkie brawa, a poza sceną 
również mnóstwo gratulacji. Na estradzie nie zabrakło rów-
nież uczniów z Woli Kopcowej, którzy jako laureaci Mię-
dzyszkolnego Konkursu Piosenki Turystycznej w Ciekotach 
wykonali kilka piosenek. Żywiołowy show dała taneczna 
grupa Tup Tup Dance działająca w Szklanym Domu, która 
od Krystyny Nowakowskiej, dyrektor GOKiS otrzymała dy-
plomy na zakończenie szkolnego roku zajęć. Udany koncert 
zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa. To 
właśnie w jej składzie na trąbce gra Patrycja Pabis, mieszkan-
ka Masłowa Pierwszego, która dzień wcześniej zdobyła ko-
ronę i tytuł Miss Polski Nastolatek 2016. Specjalne gratulacje 
składał naszej miss wójt Tomasz Lato, a najpięknejsza pol-

Gwiazdą wieczoru  była grupa Basta.

Biesiadę Masłowską otwierali zaproszeni samorządowcy. 

Drużyna juniorów MSS Klonówki Masłów zapraszała do udziału w treningach. 
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ska nastolatka opowiedziała publiczności o emocjach 
przeżywanych podczas wyborów. 

Emocjonujące regaty
 Jak co roku Biesiadzie Masłowskiej towarzyszyły 
regaty w “pływaniu na byle czym”. Nad brzegiem stawu 
śledziło je mnóstwo widzów. W zawodach wystartowa-
ły dwie ekipy z OSP Ciekoty i drużyna z Domaszowic. 
Emocje były ogromne, bo ekipa z Domaszowic przygo-
towała specjalną linę rozłożoną nad stawem, która mia-
ła pomóc pojazdowi pierwszemu dotrzeć do brzegu. 
Okazało się jednak, że pierwsi byli druhowie z Ciekot. 
Puchary powędrowały jednak do obu ekip, zarówno do 
najszybszej jak i ten z innowacyjnym pomysłem. Regaty 
nie były jednak jedynym sportowym akcentem. Swoje 
umiejętności zaprezentowała Szkółka Piłkarska pro-
wadzona przez Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe. 
Poznaliśmy również laureatów Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta Gminy Masłów. W zmaganiach najlep-
sza okazała się drużyna Brzezinki Reaktywacja. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również inne atrakcje. 
Animacje dla dzieci przygotowali pracownicy Szkla-
nego Domu, swojską strawę serwowały Brzezinianki, a 
na najmłodszych czekały m.in. przejażdżki konne oraz 
zabawa na karuzeli. Publiczność zgromadzona w am-
fiteatrze poznała również wygrane projekty, które będą 
realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych z 
Ministerstwa Kultury. 

Tańce i fajerweki
 Gwiazdą imprezy okazała się grupa Basta do-
skonale znana fanom disco polo, która do amfiteatru 
przyciągnęła tłumy. Eva Basta zachęciła do zabawy 
wszystkich, a do tych, którzy bawili się najlepiej w na-
grodę trafiały płyty. Nie zabrakło największych hitów 
m.in. “Hej, czy ty wiesz” czy “Miłość bierze, co chce”. 
Po zakończonym koncercie członkowie grupy chętnie 
pozowali do wspólnych zdjęć i rozdawali autografy. 
Wcześniej dla publiczności zagrała grupa Carnival 
Hearse z Masłowa oraz artyści prezentujący biesiadne 
piosenki sarmackie, hiszpańskie i włoskie.Tuż przed 
godziną 22 w niebo nad stawem wystrzelily fajerwerki. 
Przez kilka minut można było oglądać efektowny po-
kaz. Później już na Żeromszczyźnie królowało disco. 
Z głośników popłynęły największe taneczne hity w ra-
mach dyskoteki pod gwiazdami.

Wojciech Purtak

Grupa Tup Tup Dance prezentowała się świetnie. 

Rodzice  uczniów klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej zaprezentowali 
przedstawienie “Szewczyk Dratewka”.

Brzezinianki przygotowały pyszne regionalne potrawy.

Wiele emocji towarzyszyło regatom rozegranym na ciekockim stawie. Imprezę zakończył pokaz fajerwerków.
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 Świetlice samorządowe od początku 
wakacji tętnią życiem dzięki organizacji 
wielu zajęć dla dzieci, które wakacje spę-
dzają w swoich domach. Organizowane są 
różne wycieczki krajoznawcze po najbliż-
szej okolicy, a także w głąb Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego. Pod koniec lipca 
młodzież z Wiśniówki zdobyła najwyższy 
szczyt gór Świętokrzyskich – Łysicę. Także 
wieczorem nie ma szans na nudę dzięki  
seansom filmowym, podczas których moż-
na poczuć się jak w kinie. Dzieci uczą się 
również piec drożdżówki i ozdabiać książki 
i ubrania. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

MF

Minął lipiec

Wakacje pełne wydarzeń

Dzieciaki odwiedziły m.in. Rezerwat Przyrody Barcza.

 Wiele atrakcji dla wszystkich przygoto-
wał Areoklub Kielecki, który na masłowskie 
lotnisko zaprosił wszystkich chętnych. Jak co 
roku Piknik Lotniczy cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Sprzyjała temu piękna 
pogoda, która sprawiła, że do Masłowa przy-
jechało mnóstwo rodzin z dziećmi. Każdy 
chętny mógł nie tylko wejść na płytę lotniska, 
ale również zajrzeć do niedostępnych na co 
dzień miejsc. Wielkie wrażenie robiły pokazy: 
samolotowe, szybowcowe, spadochronowe, 
a nawet balonowe! Wiele osób przyciągnęła 
prezentacja dromadera przygotowana przez 
Leśną Bazę Lotniczą i Zakład Usług Agro-
lotniczych w Mielcu. Samolot, który zwykle 
stacjonuje na masłowskim lotnisku i służy do 
gaszenia pożarów lasów był dla wszystkich na 
wyciągnięcie ręki. Samoloty, szybowce, wia-

Były m.in. loty samolotami i skoki spadochronowe

Piknik Lotniczy wypełniony atrakcjami
Na to wydarzenie wielu mieszkańców województwa świętokrzyskiego czeka cały rok. Na lotnisku w Masłowie odbył 
się Piknik Lotniczy.

Pokazy oglądało mnóstwo widzów. 

 Z testem dotyczącym mitów greckich zmierzyli się uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych z klas IV -VI  z gminy Masłów. 
Do Mąchocic Kapitulnych przyjechały trzyosobowe reprezentacje 
każdej z placówek wyłonione w szkolnych eliminacjach. Wszyscy 
musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące mitów i ich bohate-
rów, ale również mitologizmów czyli związków frazeologicznych 
funkcjonujących w języku polskim, a pochodzących z mitologii. 
Nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu czuwały polonistki: 
Jadwiga Pedrycz, Mirosława Grabka, Olga Zawodnik - Purtak oraz 
Danuta Kmiecik, która była organizatorką konkursu z ramienia Ze-
społu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Laureatów konkursu po-
znaliśmy w dwóch klasyfikacjach: indywidualnej oraz zespołowej. 
Indywidualnie na pierwszym miejscu uplasowała się  Aleksandra 
Wojtyś, druga była Aleksandra Zielińska, trzeci Cyprian Kiełbik - 
wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. W rywalizacji 
zespołowej najlepsza okazała się więc drużyna z Brzezinek. Na 
drugim miejscu znalazła się ekipa z Zespołu Szkół im. św. Jana 

Ekipa z Brzezinek najlepsza z mitów
W Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych rozstrzygnięto I Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny. 

Pawła II w Masłowie, a trzecim ex aequo ze Szkoły Podstawowej w 
Mąchocicach - Scholasterii im. S. Żeromskiego i Zespołu Szkół w 
Mąchocicach Kapitulnych. Komisja konkursowa postanowiła wy-
różnić dwóch uczniów: Marka Jabko z SP w Mąchocicach - Scho-
lasterii oraz Krystiana Maja z Zespołu Szkół w Masłowie. 

WP

Wiele ciekawych atrakcji dla dzieci z terenu gminy Masłów przygotował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

trakowce i motolotnie można było podziwiać 
nie tylko w locie, ale również na specjalnie 
przygotowanej prezentacji. Oglądać można 
było m.in. krążące często nad Masłowem szy-
bowce czy motolotnie. Miłośnicy latania mieli 
też czas, aby przez chwilę poczuć się jak pi-

lot i zasiąść za sterami.  Co ważne przez cały 
czas trwania pikniku do dyspozycji gości byli 
pracownicy Areoklubu Kieleckiego, którzy 
odpowiadali  na każde pytanie.To jednak nie 
wszystko. Dla odważnych czekała nie lada 
atrakcja, jaką były loty zapoznawcze samo-
lotem lub szybowcem, a nawet skoki ze spa-
dochronem w tandemie.  Partnerem Pikniku 
Lotniczego była Gmina Masłów. Druhowie 
z OSP Masłów oraz OSP Mąchocice Kapitul-
ne przygotowali m.in. specjalne pokazy, z któ-
rych najbardziej widowiskowy był oczywiście 
ten ze strażacką pianą. O strawę zadbały 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich Lubrzanka 
i Brzezinki, które zapraszały na pyszne swoj-
skie dania. Kolejny piknik juz za rok!

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

Szklany Dom w Ciekotach i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie polecają
Tam warto być!

  DOŻYNKI POWIATU KIELECKIEGO 2016
Na tegoroczne Dożynki Gminy Masłow połączone z  Dożynkami Powiatu 
Kieleckiego zapraszamy w niedzielę 28 sierpnia.

 Tradycyjnie rozpoczną się mszą św. o godz.12:00 w kościele parafial-
nym w Masłowie.  
 Po mszy wszyscy uczestnicy z wieńcami w barwnym i rozśpiewanym 
korowodzie dożynkowym przejdą na lotnisko w Masłowie, gdzie odbędzie 
się dalsza część dożynek.

Gwiazdą dożynek będzie zespół PAW, który zagra przeboje grupy Dżem. 

   IMIENINY STEFANA 2016
Zapraszamy w piątek 2 września o godz.18:00  na świętowanie Imienin 
Stefana Żeromskiego.

 Podczas tegorocznych Imienin jak zwykle podziękujemy naszym 
darczyńcom, dzięki którym Dworek Stefana Żeromskiego jest w pełni wy-
posażony. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach - Scholaste-
rii zaprezentuje swój film “Marzenie Stefana”, który zdobył I nagrodę na 
Ogólnopolskim Konkursie Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB “Tak 
to widzę” w kategorii filmów fabularnych. Już stałym gościem Imienin jest 
aktor Jan Nowicki, który tym razem w duecie z Alicją Rozborską będą czy-
tać listy Stefana Żeromskiego. Podczas imienin Stefana odbędzie się tak-
że koncert promujący płytę Impresje Świętokrzyskie nagraną przez zespół 
NoName3Yo z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty. Pomysłodawcą 
tego nagrania jest Łukasz Mazur, który tak pisze o tym projekcie: „Impresje 
Świętokrzyskie to najnowszy projekt spod szyldu NoName3Yo.Tym razem 
w klasycznym trio jazzowym - Łukasz Mazur (fortepian), Michał Braszak 
(kontrabas) oraz Jakub Mazur (perkusja) – bardzo nieklasycznie potrakto-
waliśmy świętokrzyskie melodie ludowe. Tematy tak piękne jak nieznane 
stały się dla nas inspiracją, źródłem dźwięków,którymi można się bawić, 
zachwycać wzruszać. Przede wszystkim jednak, w ciekawy nowatorski 
sposób, przybliżyć współczesnemu słuchaczowi rodzimą rdzenną korzen-
ną nutę.” Do realizacji nagrania został zaproszony Zespół Pieśni i Tańca 
Ciekoty, który także zaprezentuje swój najnowszy program podczas Imie-
nin Stefana. Projekt Impresje Świętokrzyskie jest realizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie współfinasowany przez Szwajcarię w 
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. 
 Jak zwykle podczas Imienin na stole imieninowym będzie królowała 
„stefanka”.



  DYSZKA I PÓŁMARATON
Świętokrzyski CROSS RUN i Świetokrzyska Liga Rowerowa MtbCrossMa-
raton” Ciekoty  odbędzie się w dniach 17-18 września.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Masłów do udziału w Ogólnopolskiej im-
prezie biegowej Świętokrzyski Cross Run 2016 na dystansie Dyszka i Pół-
maraton oraz w Świętokrzyskiej Lidze Rowerowej MtbCrossMaraton 2016, 
które odbędą się na terenie Gminy Masłów. Starty będą miały miejsce w 
Ciekotach w C.E. Szklany Dom. Zapisy i więcej informacji na stronie imrez: 
biegi www.mtbcross.pl oraz maraton MTB www.mtbcrossmaraton.pl

Krystyna Nowakowska



 Starostowie dożynek którymi będą Krystyna Grzegolec z Masłowa 
Pierwszego i Roman Popis z Obic w gminie Morawica dokonają symbo-
licznego przekazania gospodarzom dożynek, chleba upieczonego z tego-
rocznej mąki. Na scenie nie zabraknie obrzędów dożynkowych, występów 
zespołów regionalnych. W programie artystycznym wystąpią: Zespół Pieśni 
i Tańca Ciekoty z Kapelą Ciekoty, Zespół Pieśni i Tańca Morawica, Zespoły 
Śpiewacze Kopcowianki, Dąbrowianki, Masłów Drugi NOVE, Czerwone 
Jagody, Echo Łysicy a także Andrzej i Przyjaciele i Kapela Bielińska. 
 Gwiazdą wieczoru będzie zespół PAW (nazwa pochodzi od tytułu 
jednej z pierwszych piosenek zespołu Dżem, dzięki której zyskał rozgłos na 
polskim rynku muzycznym). Ambicją zespołu jest jak najwierniejsze odtwo-
rzenie klimatu niezapomnianych występów grupy z tamtych czasów. W re-
pertuarze nie zabraknie takich utworów jak: “Whisky”, “Wehikuł czasu”.Na 
zakończenie zabawę taneczną poprowadzi Krzysztof „Kis” Kisiała. Podczas 
dożynek rozstrzygniętych zostanie wiele konkursów z których najważniej-
szym będzie wyłonienie najpiękniejszego wieńca dożynkowego. 
Dożynki to także stoiska z produktami regionalnymi, wystawy płodów rol-
nych, wesołe miasteczko i wiele atrakcji. Zapraszamy.

Zapraszamy na treningi
 Bardzo dużą popularnością cieszą 
się treningi piłki nożnej dla dzieci orga-
nizowane przez klub MSS-Klonówka 
Masłów. Oprócz podnoszenia swoich 
umiejętności dzieci doskonale się ba-
wią i aktywnie spędzają czas podczas 
wakacji, pod czujnym okiem trenerów 
Łukasza Kupisa i Tomasza Zarychty. 
Treningi odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek o godz. 17.00 na boisku przy 
Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitul-
nych. Serdecznie zapraszamy chłopców 
i dziewczęta z roczników od 2005 do 
2011. 

MF
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“PROMYCZEK” W WOLI KOPCOWEJ

poniedziałek, środa, piątek: 17 - 19
wtorek, czwarrtek: 14-16

Placówka Wsparcia Dziennego “Promyczek” w  Woli Kopcowej:
8-12 sierpnia
poniedziałek – turniej bilardowy i tenisowy
wtorek – robienie rzeźb z gliny
środa – zajęcia ruchowe (aerobik)
czwartek – projektowanie plakatów filmowych i rysowanie komiksów
piątek – dyskoteka i karaoke

15-19 sierpnia
wtorek – x-box i gry typu karty, kalambury itp.

22-26 sierpnia
poniedziałek – zajęcia ruchowe (twister, gry taneczne na x-boxie)
wtorek – robienie notesów, albumów z różnych materiałów
środa – warsztaty teatralne i nagrywanie klipu
czwartek – warsztaty flipbookowe i rysunki antystresowe
piątek – zajęcia ceramiczne (tworzenie ozdób z mąki i gazet)

29-31 sierpnia
poniedziałek – warsztaty wyszywania i haftowania
wtorek – warsztaty z projektowania (moda)

Sprawdźcie wakacyjną ofertę!
Trwają wakacje. Zapraszamy do udziału w ciekawych zajęciach przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w świetlicach 
samorządowych. Specjalną ofertę dla dzieci ma również Placówka Dziennego Wsparcia „Promyczek” w Woli Kopcowej. 

ŚWIETLICA SAMORZĄDOWA 
W DOLINIE MARCZAKOWEJ: 

10 sierpnia, godz. 10 - Rajd pieszy: Dolina 
Marczakowa-Domaniówka (trasa ok 15 km)

19 sierpnia, godz. 16 – 20 - Dyskoteka

ŚWIETLICA
SAMORZĄDOWA W BARCZY:

25 sierpnia, godz.16  - Dyskoteka 

Zapraszamy na:

- zajęcia plastyczno- artystyczne m.in. malowanie 
koszulek, decoupage, kwiaty z bibuły i krepiny,

- zajęcia kulinarne (pieczenie ciasteczek, robienie 
sałatek),

- zabawy dydaktyczne np. “Państwa- miasta”, roz-
wiązywanie krzyżówek i wykreślanek itp.,

- na placach obok budynków świetlic odbywać się 
będą zabawy ruchowe i zręcznościowe z udzia-
łem piłek, skakanek, hula- hop, gra w “klasy” 
i “gumę”. Dysponujemy w obu placówkach sto-
łem do ping-ponga, piłkarzami a także grami plan-
szowymi np. szachy, warcaby, chińczyk itp.

ŚWIETLICA
SAMORZĄDOWA
W CIEKOTACH: 

17, 19 sierpnia  - Warsztaty ceramiczne
(rzeźbienie w glinie)

22, 24 sierpnia -Warsztaty modelarskie

26 sierpnia - Ognisko na zakończenie wakacji

ŚWIETLICA
SAMORZĄDOWA
W WIŚNIÓWCE: 

16, 18 sierpnia -Tworzenie prostych
rysunków 3D na betonowym boisku.

23, 25 sierpnia - Warsztaty modelarskie

30 sierpnia - Ognisko na zakończenie wakacji

WAKACYJNE
GODZINY
PRACY ŚWIETLIC:

BARCZA
wtorek: 10 - 16
środa: 10 - 13
czwartek: 14 - 20

DOLINA MARCZAKOWA
poniedziałek: 10 - 16
środa: 13.30 - 16.30
piątek: 14 - 20
 
CIEKOTY
poniedziałek: 10 -16
środa: 10 - 16
piątek: 14 - 20

WIŚNIÓWKA
wtorek - 10 - 16
czwartek - 13.30 - 18.30


