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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych
wypełnionych radością, miłością i dobrocią,

a w Nowym Roku zdrowia, wielu sukcesów i szczęśliwych chwil

życzą
Wójt Gminy Masłów, Tomasz Lato

Przewodniczący Rady Gminy Masłów, Sylwester Wojtyna
oraz Radni, Sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy
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	 Przybyłych	gości	powitali	Jacek	Wiatrowski,	prezes	Sto-
warzyszenia	„Biegacz	Świętokrzyski”	oraz	Tomasz	Lato,	wójt	
gminy	Masłów.	W	spotkaniu	wzięło	udział	ok.	dwieście	osób,	
a	wśród	nich:	ks.	biskup,	samorządowcy,	politycy,	ludzie	kul-
tury,	mediów,	przedstawiciele	szkół	i	placówek	społecznych,	
a także	sportowcy	oraz	przyjaciele	„Biegacza”.	
	 Uroczystość	 rozpoczęła	 się	 podsumowaniem	 rocznej	
działalności	Stowarzyszenia.	–	„Biegacz	Świętokrzyski”	 ist-
nieje	zaledwie	rok,	ale	był	to	rok	bardzo	intensywny	–	po-
wiedział	Jacek	Wiatrowski.	–	Udało	nam	się	zorganizować,	
bądź	 też	 być	 współorganizatorem	 aż	 czternastu	 imprez	
sportowych.	Pierwszą	 z	nich	był	pamiętny	bieg	w	Wielkiej	
Orkiestrze	Świątecznej	Pomocy.	Był	również	bardzo	dla	nas	
waży	Puchar	Gór	Świętokrzyskich,	w	którym	wzięło	udział	
ok.	2000	osób.	Odbyły	się	przeróżne	 imprezy	happeningo-
we,	integracyjne,	a	także	charytatywne.	Biegały	z	nami	dzieci	
z ośrodków	specjalnych,	przedszkolaki,	a	także	emeryci.	Były	
to	imprezy,	które	miały	za	zadanie	między	innymi	promocję	

Spotkanie opłatkowe
„Biegacza Świętokrzyskiego” 

Grono znamienitych gości, wspomnienia, nagrody, wyróżnienia, występy artystyczne oraz symboliczne dzie-
leniem się opłatkiem – tak wyglądało uroczyste podsumowanie mijającego, biegowego roku Stowarzyszenia 
„Biegacz Świętokrzyski”, które odbyło się w ramach spotkania opłatkowego 3 grudnia w Centrum Edukacyj-
nym „Szklany Dom” w Ciekotach.

ziemi	świętokrzyskiej,	ponieważ	mamy	tu	przepiękne	trasy,	
a	czego	chcieć	więcej	do	biegania?	–	podsumował	prezes.
	 Podczas	spotkania	zostały	wręczone	statuetki,	które	były	
podziękowaniem	za	zaangażowanie	w	działalność	Stowarzy-
szenia	i	pomoc	w	organizowaniu	imprez	biegowych.	–	Wrę-
czyliśmy	statuetki	w	różnych	kategoriach	–	powiedział	Jacek	
Wiatrowski.	–	Pierwszą	z	nich	była	statuetka	dla	„Przyjacie-
la	Biegacza”	 i	była	przeznaczona	dla	tych,	którzy	pomagają	
nam	w	propagowaniu	wszelkich	aktywności	fizycznych.	Ko-
lejna	z nich	była	przeznaczona	dla	dziennikarzy	sportowych,	
którzy	piszą,	mówią,	relacjonują	imprezy	sportowe	i	sami	też	
biegają.	Rozdaliśmy	również	trzydzieści	statuetek	dla	„Zasłu-
żonych	dla	Biegacza	Świętokrzyskiego”.	Była	także	wręczona	
nagroda	specjalna,	„Puchar	dla	Biegacza	Województwa	Świę-
tokrzyskiego”,	który	trafił	do	rąk	Aleksandry	Mądzik,	osoby	
biegającej	po	całym	świecie	–	dodał	prezes.
	 Gospodarz	 naszej	 gminy,	 Tomasz	 Lato	 został	 na-
grodzony	statuetką	„Przyjaciel	Biegacza”	–	Cieszę	się,	 że	
wspólnie	 ze	 Stowarzyszeniem	 „Biegacz	 Świętokrzyski”	
udaje	nam	się	promować	aktywny	i	zdrowy	tryb	życia,	a tym	
samym	przepiękne	tereny	gminy	Masłów	–	powiedział	wójt.	
–	Mamy	 tu	 idealne	miejsca	 do	 organizacji	 imprez	 rekre-
acyjno	–	sportowych,	dlatego	współpraca	z	grupami	i jed-
nostkami	zaangażowanymi	w	promocję	Masłowa	to	dla	nas	
ogromna	 szansa.	 Przy	 obopólnych	 chęciach	 zjednoczenia	
sił	możemy	dużo	zdziałać	–	dodał	wójt.
	 Po	zakończeniu	wręczania	nagród	i	statuetek	przyszedł	
czas	na	symboliczne	podzielenie	 się	opłatkiem,	który	został	
poświęcony	przez	biskupa	diecezji	 kieleckiej	Mariana	Flor-
czyka.	Uroczystość	uświetniły	swoim	występem	artystycznym	
dzieci	ze	szkoły	im.	Stefana	Żeromskiego	w Mąchocicach	Ka-
pitulnych,	prezentując	niezapomniany	koncert	kolęd.

Agnieszka Olech 

Przyjdź, o Zbawicielu świata,
I zdumionej ukaż ziemi,

Tajemnicę narodzenia,
Właściwego tylko Bogu.
(Z	hymnu	Liturgii	godzin)	

	 Tajemnica	Bożego	Narodzenia	streszczona	w	słowach:	I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, 
w tym	jubileuszowym	roku	miłosierdzia	osiąga	swój	szczególny	koloryt,	skupiając	uwagę	wiary	na	wielkości	Bożego	miłosierdzia.	To	dla	
okazania	miłosierdzia	człowiekowi	Bóg	stał	się	Człowiekiem.	Oby	w	te	święta	Bożego	Narodzenia	i	przez	cały	rok	2016	wprawiało	nas	
w zdumienie	Boże	miłosierdzie	i	kształtowało	w	każdej	i	każdym	z	nas	„nowego	człowieka”,	który	narodził	się	już	w	nas	przez	chrzest	św.	
Obyśmy	trwając	w	zdumieniu	i	podziwie	dla	wielkości	Bożej	miłości	byli	dla	siebie	wzajemnie	nosicielami	pokoju,	dobroci,	wyrozumiało-
ści	i miłosiernej	miłości.	Oby	na	cały	świat	rozlało	się	to	orędzie	o	tajemnicy	Wcielenia	i	przyniosło	ludzkości	upragniony	pokój.

	 Te	 życzenia	 całej	 wspólnocie	 ludzi	 wierzących	 i	 społeczności	 ludzi	 dobrej	 woli	 składają	 duszpasterze	 dekanatu	 masłowskiego: 
- ks. Prałat Lucjan Skolik – Dziekan Dekanatu Masłowskiego, Proboszcz Parafii Dąbrowa, - ks. kan. Ryszard Zaborek – Proboszcz Parafii 
Leszczyny, - ks. kan. Piotr Motyka – Proboszcz Parafii Masłów, - ks. Leszek Struzik – Proboszcz Parafii Wiśniówka, - ks. Dariusz Sieradzy 
– Proboszcz Parafii Domaszowice, - ks. Zbigniew Kądziela – Proboszcz Parafii Brzezinki oraz księża wikariusze i księża rezydenci.

Boże Narodzenie
2015 roku
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ZUPA FASOLOWO-ŚLIWKOWA (WIGILIJNA)
Składniki:
-	50	dag	fasoli	Jaś
-	20	dag	suszonych	śliwek	bez	pestek
-	sól,	pieprz	do	smaku
-1/2	kostki	masła-	extra	
-2	łyżki	mąki

Namoczoną	 fasolę	 ugotować	 na	 pół	 miękko,	 dodać	 su-
szone	śliwki,	przyprawić	solą	oraz	pieprzem	i	gotować	do	
miękkości.	Na	patelni	 rozpuścić	½	kostki	masła,	dodać	2	
łyżki	mąki,	zrobić	zasmażkę.	Wlać	do	zupy	i	zagotować.

Poleca KGW Dąbrowa

ZUPA GRZYBOWA Z ŁAZANKAMI
Składniki:
•	2l	wywaru	z warzyw (seler,	marchewka,	pietruszka),
•	50	g	suszonych	grzybów,	najlepiej	prawdziwków	(około	
10	–	12	grzybków),
•	1	cebula,	
•	2	łyżki	masła,
•	pół	szklanki	śmietany,	
•	1	kopiata	łyżka	mąki
•	przyprawy:	sól,	pieprz,	2	kulki	ziela	angielskiego,		

Potrawy Wigilijne
polecają Panie z Kół Gospodyń Wiejskich

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – najwspanialsze święta w roku, najbardziej magiczne i najbardziej 
rodzinne. Już za kilka dni zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, będziemy sobie składać życzenia, śpiewać 
kolędy i wypatrywać pod choinką prezentów. Na świątecznym stole już tradycyjnie pojawi się co najmniej 12 
potraw. Sekrety przygotowania niektórych z tych potraw zdradzają gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich z 
terenu gminy Masłów.

nut.	Mieszaj	często,	aby	zupa	się	nie	przypaliła.
5	Zanim	podasz	 zupę	na	 stół	 zabiel	 ją	 śmietaną,	dopraw	
do smaku i	posyp	koperkiem.

ŁAZANKI
Składniki:
•	250	g	mąki	pszennej
•	2	jajka	i	2	żółtka
•	szczypta	soli
WYKONANIE:
•	Mąkę wsypać	 do	miski,	 wbić	 jajka,	 dodać	 żółtka	 i	 sól.	
Ręką	wymieszać	składniki,	następnie	skrapiając	niewielką	
ilością	wody	 (około	1/4	 szklanki),	 łączyć	 składniki	w	 jed-
nolitą	 kulę.	Ciasto	wyłożyć	 na	 stolnicę	 i	 wygniatać	 przez	
około	10	minut,	 aż	będzie	elastyczne.	Następnie	 zawinąć	
w	wilgotną	ściereczkę	i	odłożyć	na	godzinę	(po	tym	czasie	
ciasto	odpocznie	i	dodatkowo	zmięknie).
•	Cienko	rozwałkować	i	pokroić najpierw	na	paski	o	szero-
kości	2	cm,	następnie	w	poprzek	na	2	-	3	cm	kawałki.	Zagoto-
wać	osoloną	wodę i	wrzucać	łazanki	partiami.	Gotować	przez	
około	minutę,	odławiać	łyżką	cedzakową	i	odkładać	na	talerz.

Poleca KGW Dolina Marczakowa

PIEROGI Z GROCHEM I KAPUSTĄ
Na	ciasto:
2	szklanki	mąki	pszennej
1	łyżka	oleju,	sól,	woda
Na	farsz:
1	szklanka	suchego	grochu	
60	dag	kapusty	kiszonej
2	średnie	cebule
Po	1	łyżce	oleju	i	masła
2	liście	laurowe,
Po	kilka	ziarenek	ziela	angielskiego	i	czarnego	pieprzu
Sol,	pieprz,	kminek
1.	Groch	zalać	woda	i	zostawić	na	noc	do	namoczenia.	Na-
stępnego	dnia	gotować	do	miękkości	w	tej	samej	wodzie,	
Odcedzić	 i	 odstawić	 do	 wystudzenia.	 Zimny	 groch	 roze-
trzeć	na	gładką	masę.
2.	Kapustę	pokroić,	 zalać	niewielką	 ilością	wody	 i	ugoto-
wać	z	dodatkiem	liścia		laurowego	i	ziaren.	Cebulę	obrać,	
posiekać,	zeszklić	na	mocno	rozgrzanym	oleju	z	dodatkiem	
masła.	Połączyć	groch,	kapustę,	cebule		doprawić	do	smaku	
solą,	pieprzem	i	kminkiem.
3.	Z	mąki,	oleju,	soli	i	wody	zagnieść	ciasto.	
4.	Z	przygotowanego	ciasta	i	farszu	formować	pierogi,	go-
tować		w	osolonej	wodzie	1-2	min	od	momentu	wypłynięcia.
5.	Podawać	ze	zrumieniona	cebulką.

Poleca KGW Lubrzanka z Mąchocic Kapitulnych

WYKONANIE	:
1	Warzywa	do	wywaru	zalej	wodą	i	gotuj	przez	godzinę.
2	Grzyby	opłucz,	wyczyść	i	zalej	chłodnym	wywarem	z wa-
rzyw,	mocz	przez	kilka	godzin	i	ugotuj	do	miękkości	(około	
pół	godziny).
3	 Grzyby	 po	 ugotowaniu	 wyciągnij	 z	 wody	 (nie	 wylewaj	
jej!),	pokrój	w	paseczki	 i	podsmaż	na	maśle.	Na	patelnię	
wrzuć	drobno	posiekaną	cebulkę	i	podsmażaj	całość,	aż	ce-
bula	zrobi	się	złota.
4	Całość	oprócz	mąką	 i	poczekaj,	 aż	 się	 zarumieni.	Wlej	
teraz	do	grzybów	wywar	z	 jarzyn	oraz	wodę	pozostałą	po	
moczeniu	się	grzybów	i	gotuj	na	małym	ogniu	przez	15	mi-
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„To był czas wytężonej pracy”,
czyli podsumowanie mijającego roku

Mieszkańcy gminy Masłów chcą wiedzieć jak na ich rzecz pracowali tutejsi samorządowcy w mijającym roku 
2015. Sprawy rozpoczętych i zakończonych inwestycji, rozwoju infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, udo-
godnień dla przedsiębiorców, jak również obraz wydarzeń kulturalnych i sportowych – to tematy dla nich 
kluczowe. O najważniejszych z nich opowiedział wójt gminy Masłów, Tomasz Lato.

 Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego, 
nadszedł więc czas podsumowań, oceny pracy urzęd-
ników i rozliczenia podejmowanych działań przez sa-
morządowców gminy Masłów. Jak pan go ocenia, czy 
można powiedzieć, że 2015 był dobrym czasem dla 
naszej gminy?
 Tomasz Lato, wójt gminy Masłów:	 Z	 pewnością	
był	to	rok	bardzo	wytężonej	pracy,	wielu	rozpoczętych	
i	zrealizowanych	zadań,	rok	wielu	wydarzeń	kultural-
nych	i	sportowych.	To	także	rok	dobrej	współpracy	we-
wnątrz	gminy,	jak	również	solidnej	współpracy	na	ze-
wnątrz,	z	innymi	gminami,	z	powiatem,	z	marszałkiem	
województwa	 świętokrzyskiego,	 z	 wojewodą	 święto-
krzyskim,	a	także	współpracy	międzynarodowej.	
 Zacznijmy od tego co ma bezpośredni wpływ na 
życie mieszkańców gminy, czyli przeprowadzonych 
i rozpoczętych inwestycji. Jest się czym chwalić?
 T.L.:	Zawsze	można	zrobić	więcej	 i	do	 tego	dą-
żymy,	ale	trzeba	przyznać,	że	to	był	dobry,	pracowity	
rok.	Bardzo	ważną	zrealizowaną	przez	gminę	Masłów	
inwestycją	 jest	 nowopowstały	 Żłobek	 Samorządowy	
„Raj	Maluszka”.	To	pierwsza	tego	typu	placówka	na	
terenie	 gminy	 i	 odpowiedź	 na	 ogromne	 zapotrze-
bowanie	 społeczne.	Obiekt	 został	wykonany	na	naj-
wyższym	poziomie	i	powstał	w	ramach	Resortowego	
programu	 rozwoju	 instytucji	 opieki	 nad	 dziećmi	 w	
wieku	do	 lat	 trzech	„Maluch	2015”.	Trzeba	podkre-
ślić,	że	gmina	Masłów	jest	jedną	z	zaledwie	czterech	
gmin	w województwie	świętokrzyskim	i	75	gmin	w	ca-
łym	kraju,	która	otrzymała	na	ten	cel	dofinansowanie.	
Jego	kwota	wyniosła	800	tys.	złotych,	natomiast	gmi-
na	dołożyła	200	tys.	złotych	z	własnego	budżetu.		
 Nowy żłobek to z pewnością dobra wiadomość 
dla młodych rodziców. A co z bezpieczeństwem na 
drogach? Czy w mijającym roku infrastruktura dro-
gowa gminy Masłów poprawiła się? 
 T.L.:	 W	 mijającym	 roku	 priorytetem	 naszych	
działań	była	właśnie	poprawa	gminnej	infrastruktury	
drogowej.	Dołożyliśmy	wszelkich	starań,	aby	stała	się	
bardziej	komfortowa	w	użytkowaniu,	a	co	za	tym	idzie	
bezpieczniejsza.	 Należy	 tu	 wymienić	 przede	 wszyst-
kim	 remont	ulicy	Świerczyńskiej.	Zadanie	 to	mogło	
być	zrealizowane	dzięki	dobrej	współpracy	z	przedsta-
wicielami	Świętokrzyskiego	Urzędu	Wojewódzkiego,	
od	 którego	 pozyskaliśmy	 na	 ten	 cel	 dofinansowanie	

w	wysokości	700	tys.	zł.	
Ponadto	 została	 zmo-
dernizowana	 ul.  Kra-
jobrazowa	w Masłowie	
Drugim,	 poprawio-
no	 także	 jakość	 dróg	
w Mąchocicach	–	Scho-
lasterii	i Barczy.	Zreali-
zowaliśmy	 także	 zada-
nie	 przebudowy	 drogi	
powiatowej	w	miejsco-
wościach:	 Masłów	
Pierwszy	w Podklonów-
ce	 oraz	 Mąchocicach	
Kapitulnych.	 W  Do-
maszowicach	 został	 wybudowany	 krótki	 odcinek	
drogi	pomiędzy	gminą	Górno,	a	gminą	Masłów.	Jak	
widać	tych	inwestycji	było	dużo,	a	to	dlatego,	że	po-
trzeba	poprawy	warunków	drogowych	w	gminie	 jest	
faktem	niezaprzeczalnym.	Z	 tego	względu	nawiązu-
jemy	 ścisłą	współpracę	 ze	Starostwem	Powiatowym,	
w ramach	której	planujemy	kolejne	remonty	i	przebu-
dowy.
 Gminy województwa świętokrzyskiego stawiają 
obecnie mocny nacisk na rozwój systemów kanaliza-
cyjnych. Czy gmina Masłów też się do nich zalicza? 
 T.L.:	Oczywiście,	w	gminie	Masłów	wiele	w	tym	
obszarze	udało	się	już	zrobić.	Ważną	inwestycją	w mi-
jającym	roku	było	dofinansowanie	przyłączeń	domów	
do	nowopowstałej	kanalizacji	w	Wiśniówce.	Zrealizo-
wano	również	projekt	budowy	kanalizacji	w	Domaszo-
wicach	oraz	projekt	 pod	nazwą:	 „Budowa	przyłączy	
grawitacyjnych	i	tłoczonych	kanalizacji	sanitarnej	dla	
miejscowości	Domaszowice”.	Ponadto,	wybudowano	
nowe,	 kluczowe	odcinki	 kanalizacji	w	 pobliżu	 lotni-
ska	 i	w	Mąchocicach	Kapitulnych.	Prace	budowlane	
są	 prowadzone	 w	 ramach	 unijnego	 Projektu	 Kom-
pleksowej	 Ochrony	Wód	 Podziemnych	 Aglomeracji	
Kieleckiej.	Ich	całkowity	koszt	to	197	mln	zł.	Należy	
podkreślić,	 że	w	 naszej	 gminie	 powstanie	 aż	 78  km	
kanalizacji,	7	pompowni	 i	16	km	wodociągu.	Jest	 to	
działanie	wspólne	z	miastem	Kielce	i	gminami	reali-
zowane	 przez	 Wodociągi	 Kieleckie,	 którym	 z	 tego	
miejsca	pragnę	serdecznie	podziękować	za	ogromny	
wkład	pracy	w	wykonanie	inwestycji.		
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 O jakich inwestycjach należy jeszcze wspomnieć, 
czym gmina Masłów może się pochwalić?
 T.L.:	Jeśli	chodzi	o	pozostałe	inwestycje,	to	było	
ich	 naprawdę	 dużo,	 między	 innymi:	 zakończenie	
budowy	 budynku	 OSP	 w	Woli	 Kopcowej,	 parkingu	
przed	 ośrodkiem	 w	 Mąchocicach	 Kapitulnych	 oraz	
centralnego	ogrzewania	w	świetlicy	w	Barczy,	położe-
nie	kostki	brukowej	przed	OSP	w	Ciekotach,	czy	bu-
dowa	 nowych	 placów	 zabaw.	 Zabezpieczając	 środki	
finansowe	rozpoczęliśmy	realizację	budowy	zaplecza	
sportowego	przy	boisku	w	Brzezinkach	oraz	świetlicy	
w	Dąbrowie.	Te	dwie	inwestycje	zostaną	zakończone	
w	pierwszej	połowie	2016	roku.	
 W ciągu mijającego roku wiele pisało się i mówi-
ło o tutejszych wydarzeniach kulturalnych. Napraw-
dę działo się tak wiele?
 T.L.:	Tak,	działo	się	naprawdę	dużo.	Udało	nam	
się	 zorganizować	 mnóstwo	 wydarzeń	 kulturalnych.	
Wiele	z	nich	już	na	stałe	wpisało	się	w	kalendarz	spo-
tkań	w	naszej	 gminie.	Były	 to	między	 innymi	 liczne	
koncerty,	 konkursy,	 zloty,	 festiwal	 filmowy,	 festyny	
rodzinne,	 dożynki	 gminne,	 a	 także	 znane	 w	 całym	
województwie:	Biesiada	Masłowska,	Gminne	Święto	
Ludowe	w	Ciekotach,	Rodzinny	Dzień	Sportu,	Piknik	
Lotniczy,	 Święto	Pieczonego	Ziemniaka.	Takie	 spo-
tkania	 są	 świetną	okazją	nie	 tylko	do	 integracji,	 ale	
także	 do	 przeprowadzania	 konsultacji	 społecznych,	
które	są	dla	nas	niezmiernie	ważne.	W	temacie	kul-
tury	nie	można	zapomnieć	o	tym,	że	mamy	tu	pręż-
nie	działające	koła	gospodyń	wiejskich,	zespoły	pieśni	
i tańca	oraz	zespoły	śpiewacze,	które	swoją	działalno-
ścią	promują	naszą	gminę	w	całym	kraju.	Oczywiście	
pamiętamy	też	o	naszej	uzdolnionej	młodzieży,	czyli	
Orkiestrze	Dętej	z	Masłowa,	która	koncertuje	nie	tyl-
ko	w	Polsce,	ale	i	zagranicą.		
 Jak głosi stare polskie przysłowie „w zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Czy w gminie Masłów żyje się 
zdrowo?
 T.L.:	Dokładamy	wszelkich	starań,	aby	zachęcać	
naszych	mieszkańców	do	zdrowego	trybu	życia.	Chcąc	
nakłaniać	ich	do	aktywności	fizycznej	i	ruchu	na	świe-
żym	powietrzu	organizujemy	liczne	wydarzenia	spor-
towe.	Mamy	tu	Małą	Ligę	Piłki	Ręcznej,	Turniej	Pię-
ciu	Strażnic,	turnieje	piłki	nożnej,	turnieje	siatkarskie,	
zawody	sportowo	-	pożarnicze.	W	tym	roku	odbył	się	
także	Rajd	Świętokrzyskiego	Centrum	Onkologii,	jak	
również	finałowe	biegi	świętokrzyskiego	„Crossrun”.	
Tegoroczne	spotkania	sportowe	w	gminie	Masłów	na	
pewno	 odznaczyły	 się	mocnym	 akcentem	 na	 biego-
wej	i	rajdowej	mapie	województwa	świętokrzyskiego.	
Ponadto	 należy	 wspomnieć	 o	 prężnie	 działających	
klubach	 sportowych,	 jak	 chociażby	 Klub	 Bokserski	
„Rushh”	 Kielce	 z	 filią	 w	Mąchocicach	 Scholasterii,	
którego	wychowankowie	odnoszą	sukcesy	w	skali	kra-
ju.	W	 szkołach	 prowadzone	 są	 innowacyjne	 zajęcia	
sportowe,	ale	także	zajęcia	uczące	zdrowego	odżywia-

nia	połączone	z	nauką	gotowania.	Z	całą	pewnością	
mogę	powiedzieć,	że	temat	sportu	i	zdrowia	w	naszej	
gminie	jest	traktowany	z	pełnym	zaangażowaniem.
 W naszej rozmowie nie może zabraknąć tematu 
przedsiębiorców, którzy są przecież lokomotywą na-
pędzającą gospodarkę każdej gminy. W jaki sposób 
gmina Masłów postanowiła o nich zadbać?
 T.L.:	W	mijającym	roku	wraz	z	Radą	Gminy	uda-
ło	 nam	 się	 podjąć	 bardzo	 ważną	 uchwałę.	 Dotyczy	
ona	zwolnień	od	podatku	od	nieruchomości	dla	tych	z	
przedsiębiorców,	którzy	prowadzą	działalność	gospo-
darczą	na	terenie	gminy	Masłów.	Mamy	nadzieję,	że	
to	udogodnienie	zachęci	przedsiębiorców	do	prowa-
dzenia	 inwestycji	 na	 tutejszym	 terenie	 i	 tym	 samym	
pobudzi	 sektor	 przedsiębiorczości	 gminy.	 Ponadto	
została	podjęta	uchwała	w	sprawie	ustanowienia	na-
grody	pod	nazwą	„Nagroda	Gospodarcza	Gminy	Ma-
słów”.	Będzie	ona	uhonorowaniem	przedsiębiorców,	
którzy	 wnieśli	 trwały	 wkład	 w	 jej	 rozwój	 społeczny	
i gospodarczy,	a	tym	samym	przyczynili	się	do	promo-
cji	przedsiębiorczości	na	jej	terenie.	Nagroda	będzie	
przyznawana	 corocznie	w	 jednej	 kategorii	 -	 „Przed-
siębiorca	 Roku”.	 Przewidujemy	 również	 nagrodę	
specjalną,	o	którą	będą	mogły	ubiegać	się	 instytucje	
działające	na	terenie	gminy	Masłów,	które	wykażą	się	
szczególnymi	osiągnięciami	gospodarczymi	związany-
mi	z	 ich	działalnością,	a	 także	osobistości	zasłużone	
dla	rozwoju	gospodarczego	gminy	i	stanowiące	jej	go-
spodarczą	wizytówkę.
 Skoro jesteśmy przy nagrodach, wiem, że w mi-
jającym roku gmina Masłów została uhonorowana 
kilkoma. Proszę o nich opowiedzieć.
 T.L.:	Tak,	otrzymaliśmy	nagrody,	z	których	jeste-
śmy	 bardzo	 dumni	 i	 które	 stanowią	 mobilizację	 do	
dalszej	 wytężonej	 pracy	 i	 działań.	 W	 październiku	
gmina	 Masłów	 została	 laureatem	 ogólnopolskiego	
konkursu	„Zarządzamy	w	oparciu	o	fakty”.	Konkurs	
adresowany	był	do	samorządów	gminnych	i	powiato-
wych.	Mogły	w	nim	wziąć	udział	te	z	nich,	które	umie-
jętnie	zarządzają	oświatą	w	oparciu	o	analizy	wiary-
godnych	danych,	informacji	oraz	dobrze	wykorzystują	
prognozy	 społeczno	 –	 ekonomiczne	 i	 lokalne	 bada-
nia	ankietowe.	Umiejętności	te	są	bowiem	kluczowe	
w osiągnięciu	sukcesu	w	dziedzinie	skutecznego	zarzą-
dzania	oświatą.	Jak	się	okazuje,	gmina	Masłów	radzi	
sobie	z	tym	śpiewająco.	W	październiku	zostały	także	
rozdane	nagrody	marszałka	województwa	świętokrzy-
skiego	dla	najbardziej	zasłużonych	propagatorów	tu-
rystyki	w	regionie.	Wśród	nagrodzonych	znalazła	się	
gmina	Masłów,	która	otrzymała	statuetkę	w	kategorii	
„Gmina	Turystyczna”.	Statuetka	potwierdza	 fakt,	 że	
warto	nas	odwiedzić,	ponieważ	mamy	turystom	wiele	
do	 zaoferowania.	 	 Przyjezdni	 goście	mogą	 zwiedzać	
okolicę	pieszo	lub	rowerem	pokonując	piękne	wido-
kowo,	górskie	trasy.	Dla	spacerowiczów	są	tu	ścieżki	
dydaktyczne	oznakowane	przez	Regionalne	Centrum	
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	 Prace	 nad	 przebudową	 drogi	 rozpoczęły	 się	
1 września	i	zakończyły	16	listopada	tego	roku.	Wyko-
nawcą	inwestycji	była	firma	SKANSKA	S.A.	–	Zakres	
prac	 przebudowy	 ul.	 Świerczyńskiej	 polegał	 przede	
wszystkim	na	wymianie	 jej	nawierzchni	na	bitumicz-
ną	na	długości	ponad	jednego	kilometra	–	powiedział	
Jarosław	 Rutczyński,	 inspektor	 ds.	 drogownictwa	
Urzędu	Gminy	 w	Masłowie.	 –	 Ponadto	 zostało	 wy-
konane	 utwardzenie	 poboczy	 kruszywem	 łamanym.	
Odtworzyliśmy	także	odwodnienie	rowami	otwartymi	
z	wykonaniem	przepustu	pod	skrzyżowaniem	z		drogą	
gminną	oraz	przepustów	pod	zjazdami	indywidualny-
mi	 i	na	drogi	wewnętrzne.	Zostało	 także	wykonanie	
osiemdziesiąt	osiem	zjazdów	do	posesji	–	podsumo-
wał	inspektor.
	 Remonty	 dróg	 poprawiają	 bezpieczeństwo	 ich	
użytkowników.	 –	 Sprawa	 bezpieczeństwa	 na	 dro-
gach	 gminy	 Masłów	 jest	 dla	 nas	 priorytetowa,	 dla-
tego	podejmujemy	wszelkie	działania,	 aby	 zapewnić	
je	 naszym	mieszkańcom	–	 powiedział	Tomasz	Lato,	
wójt	gminy	Masłów.	–	Remont	nawierzchni	ul.	Świer-
czyńskiej	wraz	z	towarzyszącą	infrastrukturą	znaczą-
co	 poprawił	 jej	 parametry.	Niewątpliwie	 wpłynie	 to	
na	wzrost	 bezpieczeństwa	 poruszających	 się	 po	 niej	
użytkowników,	w	 tym	pieszych	 i	 rowerzystów.	 Prze-

Przebudowa ulicy Świerczyńskiej w Masłowie 
dobiegła końca

Nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, odtworzone odwodnienia, wygodne i bezpieczne zjazdy – to efekt 
przebudowy drogi gminnej nr 344015T w Masłowie. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki dobrej współpra-
cy samorządowców z gminy Masłów oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

budowa	drogi	to	także	kolejny	krok	w	stronę	rozwoju	
spójnej	 i	efektywnej	sieci	dróg	publicznych	w	naszej	
gminie	–	podsumował	wójt.
	 Realizacja	zadania	przebudowy	drogi	gminnej	była	
możliwa	dzięki	 dobrej	współpracy	masłowskich	 samo-
rządowców	z	przedstawicielami	Świętokrzyskiego	Urzę-
du	Wojewódzkiego.	Decyzją	wojewody	gmina	Masłów	
otrzymała	na	ten	cel	dotację	w	wysokości	700	tys.	zł.	Ca-
łościowy	koszt	inwestycji	wyniósł	835	tys.	zł.

Agnieszka Olech

Edukacji	 Ekologicznej.	 Należy	 również	 wspomnieć,	
że	przez	gminę	Masłów	przebiega	główny,	czerwony	
szlak	turystyczny	regionu.	Niewątpliwą	gratką	dla	mi-
łośników	 lotnictwa	 i	 szybownictwa	 jest	 lotnisko	Ae-
roklubu	w	Masłowie.	Na	 terenie	 gminy	 funkcjonuje	
dobrze	 przygotowana	 baza	 noclegowa,	 są	 tu	 liczne	
hotele,	pensjonaty,	schroniska	i	domy	wczasowe.	Ak-
tywni	turyści	z	pewnością	nie	będą	narzekać	na	nudę,	
ponieważ	gmina	Masłów	ma	im	wiele	do	zaoferowa-
nia.
 W mijającym roku gmina Masłów dała się po-
znać jako dobry partner nie tylko w obrębie woje-
wództwa świętokrzyskiego, ale także poza granicami 
naszego kraju. Proszę opowiedzieć o współpracy jaką 
udało się nawiązać.
 T.L.:	 Biorąc	 pod	 uwagę	 wymianę	 międzynaro-
dową	naszych	uczniów	z	Węgrami	 i	Rosją	 łatwo	do-
strzec,	 że	 warto	 solidaryzować	 się	 i	 współpracować,	

bo	 to	 świetna	promocja	dla	 gminy,	 a	w	dalszej	 per-
spektywie	poprawa	jej	sytuacji	gospodarczej.	
 Czy można powiedzieć, że istota takich wspól-
nych inicjatyw jest niezwykle ważna?
 T.L.:	 Wszystkie	 podejmowane	 działania	 w	 gmi-
nie	 polegają	 na	 partnerstwie	 i	 budowaniu	 dobrego	
klimatu.	Dlatego	z	tego	miejsca	należą	się	serdeczne	
podziękowania	 Radzie	 Gminy	 Masłów,	 przewodni-
czącemu	 Rady,	 samorządom:	 powiatowemu,	 woje-
wódzkiemu	 i	 marszałkowskiemu,	 a	 w	 szczególności	
Marszałkowi	Województwa	Świętokrzyskiego	za	nie-
odpłatne	 przekazanie	 gruntów	 lotniska	w	Masłowie	
na	potrzeby	 rewitalizacji	 centrum	Masłowa.	Podzię-
kowania	kieruję	również	do	Wodociągów	Kieleckich,	
a	także	sąsiednich	gmin.	Dziękuję	za	wspólne	inicja-
tywy	i	działania	na	rzecz	naszej	społeczności.
 Dziękuję za rozmowę

Agnieszka Olech
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	 W	 uroczystości	 wzięli	 udział	 samorzą-
dowcy,	mieszkańcy	gminy,	a	także	młodzi	ro-
dzice	wraz	ze	 swoimi	pociechami.	Otwarciu	
placówki	 towarzyszyli	 między	 innymi:	 czło-
nek	Zarządu	Województwa	 Świętokrzyskie-
go,	Piotr	Żołądek	oraz	wicestarosta	kielecki,	
Zenon	Janus.	W	uroczystym	przecięciu	wstę-
gi	uczestniczył	Tomasz	Lato,	wójt	miny	Ma-
słów	wraz	 z	Małgorzatą	Wolską	 –	Długosz,	
dyrektor	 żłobka,	 przewodniczącym	 Rady	
Sylwestrem	Wojtyną	oraz	wójtami	i	radnymi	
poprzednich	kadencji.	Ten	symboliczny	mo-
ment	 zainaugurował	 początek	 działalności	
nowo	powstałej	placówki.	
	 Do	żłobka	będzie	uczęszczało	dwadzie-
ścioro	 dzieci	 w	 wieku	 do	 trzech	 lat.	 Pierw-
szeństwo	 w	 rekrutacji	 mają	 maluszki	 z	 gminy	 Ma-
słów,	dopiero	w	drugiej	kolejności	będą	przyjmowane	
dzieci	 z	 Kielc.	 Zapisy	 będą	 prowadzone	 przez	 cały	
rok	według	 ilości	wolnych	miejsc.	–	Jesteśmy	dumni	
z	nowo	powstałego	obiektu,	ponieważ	jest	wykonany	
na	najwyższym	poziomie	i	bardzo	dobrze	przygotowa-
ny	na	przyjęcie	maluszków	–	powiedział	Tomasz	Lato,	
wójt	gminy	Masłów.	–	Otwarcie	żłobka	to	ważne	wy-
darzenie	dla	naszej	gminy,	ponieważ	„Raj	Maluszka”	
jest	pierwszą	tego	typu	placówką	na	jej	terenie	i	jest	
odpowiedzią	na	zapotrzebowanie	społeczne.	Z	pew-

Redaguje zespół Urzędu Gminy w Masłowie. Wydawca: Urząd Gminy Masłów
Adres redakcji: Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, tel. 41 311 00 60, www.maslow.pl, e-mail: gmina@maslow.pl. Nakład 2000 egz. 
Skład i druk: Digital Art Studio. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów. Materiały anonimowe nie będą brane pod uwagę.

WSZYSTKICH, KTORZY CHCĄ MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU KURIERA MASŁOWSKIEGO ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Żłobek w Domaszowicach uroczyście otwarty
Energooszczędny budynek, nowoczesne wyposażenie i atrakcyjna, kolorowa sala zabaw - tak wygląda pierw-
szy w gminie Masłów Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”. 1 grudnia został oficjalnie otwarty, a symbolicz-
ne przecięcie wstęgi zainaugurowało jego działalność.

nością	działalność	żłobka	ułatwi	życie	młodym	rodzi-
com	i		pomoże	im	powrócić	na	rynek	pracy.	Ze	swojej	
strony	mogę	obiecać,	 że	dołożymy	wszelkich	 starań,	
aby	uczęszczające	do	żłobka	dzieci	miały	możliwość	
wszechstronnego	rozwoju,	a	przy	tym	czuły	się	tu	bez-
piecznie	i	komfortowo		–	podkreślił	wójt.	
	 Warto	przypomnieć,	że	żłobek	powstał	w	ramach	
Resortowego	programu	rozwoju	instytucji	opieki	nad	
dziećmi	w	wieku	do	lat	trzech	„Maluch	2015”.	Gmi-
na	Masłów	jest	jedną	z	zaledwie	czterech	gmin	w	wo-
jewództwie	świętokrzyskim	i	75	gmin	w	całym	kraju,	

która	otrzymała	na	ten	cel	dofinanso-
wanie.	Kwota	dofinansowania	wynio-
sła	800	 tys.	złotych,	natomiast	gmina	
dołożyła	 200	 tys.	 złotych	 z	 własnego	
budżetu.	
	 Młode	 mamy	 biorące	 udział	
w	 uroczystości	 otwarcia	 „Raju	 Ma-
luszka”	 zgodnie	 stwierdziły,	 że	 nowa	
placówka	 budzi	 ogromne	 zaufanie	
i oddając	swoje	pociechy	pod	jej	opie-
kę	 będą	 mogły	 spokojnie	 wrócić	 do	
pracy.	 Spotkanie	 inaugurujące	 dzia-
łalność	 żłobka	 uświetniły	 swoim	 wy-
stępem	panie	z	Zespołu	Śpiewaczego	
z	Domaszowic.

Agnieszka Olech
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	 Obchody	 Narodowego	 Święta	 Niepodległości	
w	Masłowie	rozpoczęły	się	Uroczystą	Mszą	Świętą	
w	 kościele	 p.	 w.	 Przemienienia	 Pańskiego	 w	Ma-
słowie,	która	odprawiona	była	w	intencji	Ojczyzny.	
Mszę	 Świętą	 koncelebrowali	 ks.	 Lucjan	 Skolik,	
ks. Piotr	Motyka	oraz	ks.	Józef	Żółtak.	O	jej	wyjąt-
kową	oprawę	muzyczną	zadbał	Chór	Masłowianie.
	 Po	Nabożeństwie	 zebrani	 goście	 wraz	 uroczy-
stym	pochodem	prowadzonym	przez	poczty	sztan-
darowe	Zespołu	Szkół	w	Masłowie	oraz	Gminnych	
Straży	Pożarnych	przeszli	do	hali	sportowej	w	Ma-

	 Do	 tej	 pory	 wnętrza	 świetlicy	
wiejskiej	 w	 Barczy	 były	 ogrzewa-
ne	 piecami	 kaflowymi.	 To	 niestety	
przestarzały	 system,	 który	 nie	 za-
pewniał	 komfortu	 użytkowania	 bu-
dynku.	 Jednak	 już	 niebawem	 ruszy	
tu	 system	 centralnego	 ogrzewania.	
–	Prace	adaptacyjne	kotłowni	obej-
mują	 remont	 pomieszczenia,	 czyli	
wymianę	 tynków,	 posadzki,	 budo-
wę	 komina	 i	 instalacji	 centralnego	
ogrzewania	 wraz	 z	 instalacją	 pieca	
i	 grzejników.	 –	 powiedział	 Dariusz	
Korczyński,	 kierownik	 referatu	 bu-
downictwa	i	gospodarki	przestrzen-
nej	 Urzędu	 Gminy	 w	 Masłowie.	
– Przewidywany	termin	zakończenia	
prac	to	15	grudzień.	Od	tego	czasu	
użytkownicy	świetlicy	w	Barczy	będą	
mogli	korzystać	z	dobrze	ogrzanych	
pomieszczeń.	 Mieszkańcy	 sołectwa	
zyskają	miejsce	do	spotkań,	integra-
cji	 i	 wypoczynku	 w	 komfortowych	
warunkach	–	dodał	kierownik.

Świetlica w Barczy z centralnym ogrzewaniem
Piece kaflowe w świetlicy wiejskiej w Barczy odchodzą do lamusa. Obiekt  niebawem zyska nową kotłownię 
wraz z piecem i instalacją centralnego ogrzewania. Jej użytkownicy będą mogli spędzać tu czas w prawdziwie 
komfortowych warunkach. Prace montażowe dobiegają już końca.

	 Wykonawcą	 prac	 jest	 Zakład	
Instalacji	 Sanitarnych	 Centralne-
go	Ogrzewania	Daniel	Dziewięcki.	
Koszt	 inwestycji	 wynosi	 39  800	 zł	
i pokrywa	je	gmina	Masłów.	Dzię-

ki	poczynionym	inwestycjom	świe-
tlica	wiejska	w	Barczy	będzie	przy-
jazną	 przestrzenią	 dla	 aktywnych	
grup	z	tutejszego	terenu.

 Agnieszka Olech

W Masłowie uroczyście obchodzono
Narodowe Święto Niepodległości 

11 listopada to niezwykle ważna data dla wszystkich Polaków. To symbol patriotyzmu, burzliwej historii, 
w końcu wolności kraju i demokracji. Tego dnia z radością obchodzimy kolejną, 91 rocznicę odzyskania nie-
podległości po 123 latach niewoli.

słowie	Pierwszym,	 gdzie	 odbyła	 się	 oficjalna	 część	
obchodów.
	 Przybyłych	gości	powitali	wójt	gminy	Masłów,	
Tomasz	 Lato	wraz	 z	 dyrektor	Gminnego	Ośrod-
ka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Masłowie,	 Krystyną	 No-
wakowską.	Gospodarz	 gminy	 przypomniał	 rangę	
Narodowego	Święta	Niepodległości.	 	 -	Dla	Pola-
ków	 11  listopada	 to	 jedna	 z	 najważniejszych	 dat	
w	 kalendarzu	 –	 powiedział	 Tomasz	 Lato.	 -	 Tego	
dnia	obchodzimy	Narodowe	Święto	Niepodległo-
ści,	 ponieważ	 dokładnie	 11	 listopada	 1918	 roku,	
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po	123	latach	zaborów,	nasz	kraj	odzyskał	niepod-
ległość.	Gdyby	nie	waleczność	naszych	przodków,	
Polska	mogłaby	już	nigdy	nie	pojawić	się	na	mapie	
Europy.	I	to	właśnie	o	nich	i	ich	niezłomnym	du-
chu	polskości	należy	pamiętać	w	tym	uroczystym	
dniu.	To	oni	walczyli	o	wolną	Polskę	i	przelali	krew	
w	imieniu	utraconej	ojczyzny.	Dzięki	nim	możemy	
tu	dzisiaj	być,	mówić	w	języku	polskim	i	być	dum-
nymi	Polakami	–	podkreślił	wójt.
	 Wśród	 gości	 znalazła	 się	 delegacja	 węgierska	
wraz	z	Robertem	Raczem,	burmistrzem	zaprzyjaź-
nionej	gminy	Börcs,	z	którą	współpraca	trwa	już	od	
2004	 roku.	 Jak	 podkreślił	 burmistrz,	 odwiedziny	
Masłowa	właśnie	w	 tym	 terminie	nie	był	przypad-
kiem.	Przypomniał,	że	historia	Węgier	i	Polski	jest	
bardzo	 zbliżona,	 dla-
tego	 Narodowe	 Święto	
Niepodległości	 jest	 bli-
skie	 jego	 sercu	 i	 chciał	
w  nim	 uczestniczyć	 ra-
zem	z	przyjaciółmi	z Pol-
ski.
	 Po	 oficjalnych	 uro-
czystościach	 rozpoczęła	
się	 część	 artystyczna.	
Przed	 zebranymi	 gość-
mi	 wystąpiła	 Orkiestra	
Dęta.	 Repertuar	 nie-
podległościowy	 wzruszał	
publiczność	 i	 zachęcał	
do	 głębokiej	 zadumy.	
Uczniowie	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w	Brzezinkach	
przedstawili	 niezapo-

mniany	 montaż	 słowno	
–	 muzyczny.	 Wystąpili	
także	 harcerze	 z	 gmi-
ny	 Masłów.	 Na	 zakoń-
czenie	 obchodów	 swoje	
umiejętności	 wokalne	
zaprezentował	 Zespół	
Śpiewaczy	 „Lubrzanka”	
przy	 akompaniamencie	
Michała	Kopcia.	
			Uroczystości	niepodle-
głościowe	kontynuowane	
były	 w	 godzinach	 popo-
łudniowych	 w	 Wiśniów-
ce,	 gdzie	 włodarze	 gmi-
ny	 i  delegacje	 różnych	
środowisk	 złożyli	 pod	
pomnikiem	 upamiętnia-
jącym	 odzyskanie	 przez	
Polskę	 Niepodległości	

wieńce	 i	 kwiaty.	 Następnie	 zebrani	 goście	 mogli	
obejrzeć	 program	 artystyczny	 przygotowany	 przez	
Andrzeja	 Wilkosa	 i	 dzieci	 z	 Gminnej	 Biblioteki	
Publicznej	w	Wiśniówce.	Przed	 zebraną	w	 świetli-
cy	 publicznością	 wystąpiła	 także	 Jadwiga	 Wasik,	
mieszkanka	Wisniówki	oraz	członkini	Klubu	Osie-
dlowego	„Babiniec”,	która	odczytała	swoje	wiersze	
okolicznościowe.	Po	części	artystycznej	zebrani	go-
ście	zostali	zaproszeni	na	słodki	poczęstunek.
	 Tegoroczny	 11	 listopada	 był	 niezapomnianym	
dniem	 dla	 wszystkich	 znających	 historię	 naszego	
kraju	i	pamiętających	o	tych,	dzięki	którym	Polska	
jest	dzisiaj	wolnym	krajem.

Agnieszka Olech
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	 Delegacja	 węgierskich	 gmin	
w	 składzie:	 Rácz	 Róbert,	 Szabó	
Zsolt,	Komjáty	 Fános,	Nagy	Am-
brus,	 Kiss-Simon	 Enikö,	 Rixerné	
Szokodi	 Kornélia,	 Baló	 Joanna,	
odwiedziła	 gminę	 Masłów,	 aby	
wspólnie	z	jej	mieszkańcami	uczcić	
obchody	 Narodowego	 Święta	
Niepodłegłości.	 Burmistrz	 gminy	
Börcs,	 Róbert	 Rácz	 podkreślił,	
że	 przyjazd	 do	 Masłowa	 właśnie	
w  tym	 terminie	 nie	 był	 przypad-
kiem.	 Przypomniał,	 że	 historia	
Węgier	i	Polski	jest	bardzo	zbliżo-
na,	dlatego	Narodowe	Święto	Nie-
podległości	 jest	 bliskie	 jego	 sercu	
i chciał	w	nim	uczestniczyć	razem	
z	przyjaciółmi	z	Polski.
	 Po	oficjalnych	uroczystościach	
odbyło	 się	 spotkanie	 węgierskiej	
delegacji	 z	 włodarzami	 gminy,	
radnymi,	 sołtysami	 i	 przedstawi-
cielami	szkół.	–	Spotkanie	było	po-
twierdzeniem	 i	 deklaracją	 dalszej	
współpracy	 polsko	 –	 węgierskiej	
–	powiedziała	Krystyna	Nowakow-
ska,	 dyrektor	 Gminnego	 Ośrod-
ka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	Masłowie.	
- Dotychczasowa	współpraca	opie-
rała	 się	 na	 obustronnej	 wymianie	

 Wniosek	o	pozyskanie	mikro-
dotacji	z	Funduszu	Inicjatyw	Oby-
watelskich	 został	 zgłoszony	 przez	
grupę	inicjatywną	pod	nazwą	„Do-
bra energia”.	Dzięki	temu	w	Masło-

Delegacja z Węgier odwiedziła Masłów
Spójna współpraca gminy Masłów z Węgrami dobrze rokuje na przyszłość. W listopadzie delegacja dwóch 
węgierskich gmin Börcs i Abda odwiedziła Masłów i wzięła udział w zorganizowanych uroczystościach z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości. Tym samym złożyła mocną deklarację dalszej współpracy.

grup	 młodzieżowych	 m.	 in.:	 stra-
żaków,	 sportowców	 i	 innych	 grup	
społecznych.	 –	 dodała	 dyrektor.	
Gospodarz	gminy	Masłów	podkre-
ślił	wagę	 tego	 spotkania.	 -	Minio-
ne	 spotkanie	 z	 przedstawicielami	
węgierskich	 gmin	 było	 doskonałą	
okazją	do	wspólnych	rozważań	na	
temat	 dalszych	 form	 współpracy	
–	 powiedział	 Tomasz	 Lato,	 wójt	
gminy	 Masłów.	 –	 Przy	 tej	 okazji	
poszukiwaliśmy	 także	 możliwości	
pozyskania	na	ten	cel	środków	ze-

wnętrznych,	 dzięki	 którym	 będzie	
ona	bardziej	atrakcyjna	i	z	pewno-
ścią	łatwiejsza	w	realizacji	–	podsu-
mował	wójt.
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 pod-
czas	 sierpniowego	 święta	 narodo-
wego	na	Węgrzech	podczas	zorga-
nizowanych	 uroczystości	 obecna	
była	samorządowa	delegacja	z Ma-
słowa,	a	masłowska	Orkiestra	Dęta	
zagrała	 niezapomniany	 koncert	
dla	węgierskich	przyjaciół.	

Agnieszka Olech

W Masłowie odbyły się warsztaty w ramach
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W ramach projektu pod nazwą „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje obowiązek” w Masłowie odbywają się 
warsztaty dla mieszkańców gminy. Projekt skierowany jest do członków kół gospodyń wiejskich i ma na celu 
podniesienie poziomu umiejętności dotyczących przyśpiewu i tańców ludowych oraz podniesienia poziomu 
wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na kulturę ludową.

wie	odbywają	się		warsztaty,	w	któ-
rych	 biorą	 udział	 członkowie	 kół	
gospodyń	wiejskich	z	terenu	gminy	
Masłów.	–	W	ramach	projektu	za-
planowano	 dwa	 rodzaje	 warszta-

tów,	 które	 rozpoczęły	 się	 17	 paź-
dziernika	–	powiedziała	Agnieszka	
Borycka,	 lider	grupy	nieformalnej	
realizującej	projekt.	–	W	czasie	ich	
trwania,	pierwszego	dnia	trzydzie-
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	 Uroczyste	 przekazanie	
kluczyków	 do	 nowego,	 ozna-
kowanego	 auta	 -	 Skody	 Yeti	
odbyło	 się	 przed	 budynkiem	
I	 Komisariatu	 Policji	 w	 Kiel-
cach.	 Klucze	 do	 nowego	 ra-
diowozu	 odebrał	 komendant	
kom.	 Dariusz	 Kuroś,	 a	 prze-
kazali	je	Komendant	Miejskiej	
Policji,	młodszy	 inspektor	Ar-
tur	 Bielecki	 oraz	 przedstawi-
ciele	dwóch	gmin:	wójt	gminy	
Masłów	 Tomasz	 Lato	 oraz	
wójt	 gminy	 Zagnańsk	 Szcze-
pan	Skorupski.	
	 -	 Zarówno	 policjanci	 jak	
i  my,	 przedstawiciele	 gmin	
Masłów	 i	 Zagnańsk	 dokłada-
my	wszelkich	starań,	aby	kulty-
wować	ideę	ścisłej	współpracy	w	realizacji	związanych	
z	 zapewnieniem	 bezpieczeństwa	 publicznego	 dzia-
łań	 –	 powiedział	Tomasz	Lato,	wójt	 gminy	Masłów.	
–	Jestem	przekonany,	że	nowy	radiowóz,	który	został	
sfinansowany	 ze	 wspólnych	 środków	 budżetowych	
dwóch	gmin	 i	policji,	przyczyni	 się	 szybszego	reago-
wania	w	sytuacjach	tego	wymagających,	a	tym	samym	

ści	 osób	 ćwiczyło	 głos	 oraz	 pieśni	
i	 przyśpiewki	 ludowe,	 typowe	 dla	
kielecczyzny.	 24	 października	 od-
był	 się	 drugi	 dzień	 warsztatów,	
podczas	którego	uczestnicy	poznali	
kroki	podstawowe,	figury	w parze,	
tańce	 zespołowe	 oraz	 ruch	 pod-
czas	 występów.	 Zajęcia	 prowadził	
Jerzy	 Gumuła,	 główny	 instruktor	
ds.	upowszechniania	muzyki	Woje-
wódzkiego	Domu	Kultury	w	Kiel-
cach.	Trener	podpowiedział	szereg	
sposobów,	 jak	 opanować	 tremę	
przed	pokazami	–	dodała	lider.
	 Z	uczestników	warsztatów	zo-
stało	 wyłonione	 piętnaście	 osób,	
które	wzięły	udział	w	drugiej	 czę-
ści	projektu.	W	jego	ramach,	7	 li-
stopada	 odbył	 się	 pierwszy	 dzień	

szkolenia.	 –	 Podczas	 spotkania	
uczestnicy	 warsztatów	 zapoznali	
się	 z	 zagadnieniami	 stowarzysze-
nia	i	fundacji	oraz	przyjrzeli	się	ich	
działaniu	 –	 powiedziała	 Krystyna	
Nowakowska,	 dyrektor	 Gmin-
nego	 Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	
w Masłowie.	–	Ponadto	uczestnicy	
spotkania	 zostali	 poinformowani	
w jaki	sposób	stowarzyszenia	mogą	
pozyskiwać	 środki	 zewnętrzne	 na	
działania	 kulturalne.	 	 Na	 kolej-
nym	spotkaniu,	które	odbędzie	się	
21 listopada	nauczą	się	jak	założyć	
stowarzyszenie	 oraz	 jak	 przygoto-
wać	statut.	Będą	pracowali	już	nad	
konkretnym	wnioskiem,	ponieważ	
panie	 z	 koła	 gospodyń	 wiejskich	
podjęły	 decyzję	 o	 założeniu	 wła-

snego	 stowarzyszenia	 na	 terenie	
gminy	Masłów,	które	będzie	dzia-
łać	 w	 zakresie	 kultury	 ludowej	
– podkreśliła	dyrektor.
	 Zadanie	 dofinansowane	 jest	
z  Ministerstwa	 Pracy	 i	 Polityki	
Społecznej.

Agnieszka Olech

Uroczyste przekazanie nowego radiowozu 
17 listopada został uroczyście przekazany radiowóz dla I Komisariatu Policji w Kielcach, który swoim za-
sięgiem obejmuje gminy Masłów i Zagnańsk. Kluczyki do auta na ręce komendanta kom. Dariusza Kurosia  
wręczyli: wójt gminy Masłow Tomasz Lato wraz z wójtem gminy Zagnańsk Szczepanem Skorupskim. Radio-
wóz został zakupiony ze wspólnych środków budżetowych obydwu gmin oraz policji.

podniesie	poziom	bezpieczeństwa	naszych	mieszkań-
ców	–	podsumował	wójt.
	 Po	 uroczystym	 przekazaniu	 kluczyków	 do	 no-
wego	 radiowozu	 auto	 zostało	 poświęcone	 przez	
ks.	Marka	Czarnotę	 z	parafii	p.w.	Ducha	Świętego	
w Kielcach.

Agnieszka Olech
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	 Podczas	spotkania	obecni	byli	
przedstawiciele	EPRD	Biuro	Poli-
tyki	Gospodarczej	 i	 Rozwoju	Re-
gionalnego,	 wykonawcy	 projektu	
Strategii	Rozwoju	Gminy	Masłów	
-	Marcin	Nowak	i	Tomasz	Błoński.	
Przedstawili	 diagnozę,	 misję,	 wi-
zję,	cele	i	kierunki	rozwoju	gminy,	
a	także	część	finansową,	czyli	wie-
loletni	program	inwestycyjny,	pro-
gnozę	finansową	oraz	plan	opera-
cyjno	zadaniowy.

	 Warto	 przypomnieć,	 że	 przy	
tworzeniu	Strategii	Rozwoju	Gmi-
ny	 Masłów	 brał	 udział	 specjalnie	
do	 tego	 celu	 powołany	 Zespół	
ds.	 Opracowania	 Strategii.	 Prze-
wodniczyła	 mu	 Monika	 Doleziń-
ska	–	Włodarczyk,	wice	wójt	 gmi-
ny	 Masłów.	 Do	 Zespołu	 należeli	
także:	 Sylwester	 Wojtyna	 -	 prze-
wodniczący	Rady	Gminy	Masłów,	
Janusz	 Łoskot	 -	 prezes	 Stowarzy-
szenia	 Przedsiębiorców	 Gminy	
Masłów	 oraz	 pracownicy	 urzędu	
i	 jednostek	 mu	 podległych.	 Do-
datkowo	funkcję	doradczą	pełniła	
Rada	 Konsultacyjna	 składająca	
się	z	przedstawicieli	stowarzyszeń,	
przedsiębiorców	i	 innych	podmio-
tów	reprezentujących	różne	grupy	
społeczne,	 a	 także	 pracowników	
urzędu	 i	 podległych	 jednostek.	 –	
Strategia	Rozwoju	Gminy	jest	nie-
zwykle	 ważnym	 dokumentem	 po-
mocniczym,	który	wskaże	kierunki	
jej	rozwoju.	Zostały	one	wyznaczo-
ne	 przez	 konsultacje	 społeczne,	
czyli	 przez	 mieszkańców	 naszej	
gminy	 –	powiedziała	Monika	Do-
lezińska	 –	Włodarczyk,	 wice	 wójt	
Gminy	Masłów.	 -	 Jest	 to	 również	
przedstawienie	 stanu	 obecnego	
gminy	czyli	jej	diagnoza	społeczno	
–	gospodarcza.	Strategia	ma	służyć	
dwóm	celom.	Pierwszym	z nich	jest	

Podjęto uchwałę
w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Masłów 

26 listopada odbyła się Sesja Rady Gminy Masłów, na której została podjęta niezwykle ważna uchwała doty-
cząca przygotowanej Strategii Gminy Masłów na lata 2015 – 2025. Dokument odpowiada na kluczowe pyta-
nie: co należy zrobić, aby rozwój gminy był dynamiczny i zaspakajał potrzeby jej mieszkańców. 

ukazanie	 włodarzom	 jakie	 pro-
blemy	 ma	 nasze	 społeczeństwo.	
Drugim	celem	jest	wskazanie	kon-
kretnych	działań	prowadzących	do	
realizacji	 założeń.	 Strategia	 jest	
bardzo	ważnym	dokumentem,	któ-
ry	 jest	 wymagany	 do	 aplikowania	
o	wszelkie	środki	unijne.	Tak	więc	
wszystkie	 inwestycje,	 które	 gmina	
chciałaby	w	przyszłości	przeprowa-
dzić	 i	 starać	 się	o	dofinansowanie	
muszą	być	w	nim	ujęte	–	podsumo-
wała	wice	wójt.

	 Dokument	 powstał	 przy	 du-
żym	 wsparciu	 i	 zaangażowaniu	
społecznemu.	 -	 W	 ramach	 kon-
sultacji	 społecznych	 zastosowano	
badanie	ankietowe	oraz	warsztaty	
Rady	Konsultacyjnej	–	powiedział	
Sylwester	Wojtyna,	przewodniczą-
cy	Rady	Gminy.	-		Projekt	Strategii	
był	udostępniony	na	stronie	inter-
netowej	i	każdy	mógł	zgłaszać	swo-
je	uwagi	 i	 tym	samym	brać	udział	
w	dyskusji.	Każdy	głos	z	zewnątrz	
był	dla	nas	niezwykle	 istoty.	Oka-
zało	 się,	 że	 oczekiwania	 miesz-
kańców	 wyrażone	 w	 ankietach	
były	 bardzo	 zbieżne	 z	 zadaniami	
zaproponowanymi	 do	 realizacji	
przez	 wójta	 –	 dodał	 przewodni-
czący	 -	 Jako	 nowoczesna	 gmina	
chcemy	 szczególnie	 zadbać	 o	 do-
brobyt	 mieszkańców,	 zapewniając	
dostęp	do	niezbędnej	infrastruktu-
ry,	oświaty,	ochrony	zdrowia	i	po-
mocy	społecznej.	Niezwykle	ważna	
jest	dla	nas	dbałość	o	lokalną	tra-
dycję,	 kulturę,	 a	 także	 stwarzanie	
warunków	 do	 uprawiania	 sportu,	
rekreacji	 oraz	 spędzania	 wolnego	
czasu.	 Mamy	 zamiar	 w	 dalszym	
ciągu	 mocno	 wspierać	 przedsię-
biorczość	 i	 tym	samym	przyciągać	
nowych	 inwestorów.	 Priorytetem	
jest	również	poszanowanie	dla	śro-

dowiska	i	ochrona	przyrody.	Dużą	
uwagę	należy	poświęcić	rozwojowi	
społeczeństwa	obywatelskiego,	tak	
aby	 mieszkańcy	 interesowali	 się	
tym,	co	się	w	naszej	gminie	dzieje	
i	 chętnie	 podejmowali	 inicjatywy	
i działania	na	rzecz	wspólnego	do-
bra.	Powyższe	założenia	nie	mogą	
oczywiście	istnieć	bez	stabilnej	sy-
tuacji	 finansowej	 w	 gminie	 i	 wła-
śnie	 to	 jest	 głównym	 założeniem	
powstałej	Strategii	–	podsumował.

	 W	 Strategii	 Rozwoju	 Gminy	
Masłów	została	wskazana	wizja	jej	
rozwoju	w	zależności	od	obszarów	
jej	funkcjonowania	i	sfer	oddziały-
wania	 	 -	 Realizacja	 założeń	 misji	
i	 wizerunku	 określonego	 w  wizji	
rozwoju	 gminy	 będzie	 możliwa	
poprzez	wdrożenie	założonych	ce-
lów	 szczegółowych	 –	 powiedział	
Tomasz	Lato,	wójt	gminy	Masłów.	
–	 Chcemy	 stworzyć	 nowoczesną	
infrastrukturę	 techniczną.	 Zakła-
damy,	że	lokomotywą	napędzającą	
tutejszą	 gospodarkę	 jest	 atrakcyj-
ność	inwestycyjna	i	o nią	zamierza-
my	 szczególnie	 dbać.	 Nowi	 inwe-
storzy,	 to	 nowe	miejsca	 pracy	 dla	
wielu	osób,	dlatego	ten	sektor	jest	
tak	 niezmiernie	 ważny.	 W	 parze	
z przedsiębiorczością	 idzie	 rozwój	
kapitału	 ludzkiego	 i	 społecznego	
i  na	 niego	 będziemy	 kładli	 szcze-
gólny	 nacisk.	 Chcemy	 aby	 wizy-
tówką	 naszej	 gminy	 była	 kultura	
i szeroko	rozwinięta	turystyka.	Za-
łożeniem	Strategii	Rozwoju	Gmi-
ny	 Masłów	 jest	 dbanie	 o	 jakość	
życia	naszych	mieszkańców	i	part-
nerstwo,	które	 jest	przecież	drogą	
do	 sukcesu.	 Wszyscy	 chcemy	 żyć	
w bogatej	gminie	i	wszyscy	powin-
niśmy	 dołożyć	 wszelkich	 starań,	
aby	taką	się	stała	–	podkreślił	wójt.	
Podziękował	 również	 wykonaw-
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	 W	 wycieczce	 do	 War-
szawy	upamiętniającej	życie	
i	twórczość	Stefana	Żerom-
skiego	wzięli	udział	między	
innymi:	Tomasz	Lato	-	wójt	
gminy	 Masłów,	 Krystyna	
Nowakowska	 –	 dyrektor	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	
i	Sportu	w	Masłowie,	Kazi-
miera	Zapałowa	 –	 honoro-
wy	kustosz	Dworku	Stefana	
Żeromskiego	 w  Ciekortach	
wraz	 z	 mężem	 Andrzejem	
Zapałą,	Andrzej	Rębalski	–	
regionalista,	a	także	pracow-
nicy	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	 i	 Sportu	 w	Masło-
wie	 oraz	 Centrum	 Eduka-
cyjnego	 „Szklany	 Dom”.	
-	 Celem	 odwiedzin	 gro-
bu	 Stefana	 Żeromskiego	
było	 upamiętnienie	 okrągłej,	 bo	 już	 dziewięćdzie-
siątej	 rocznicy	 jego	 śmierci	 –	 powiedziała	 Krystyna	
Nowakowska.	 –	 Zostaliśmy	 bardzo	 ciepło	 przyjęci	
przez	 przedstawicieli	 warszawskiego	 Stowarzyszenia	
imienia	 Stefana	 Żeromskiego,	 których	 celem	 stała	
się	 opieka	 nad	 duchową	 spuścizną	 pisarza	 oraz	 po-
pularyzacja	jego	dzieł.	Dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	
im.	Stefana	Żeromskiego	ubrane	w	stroje	regionalne	
wraz	z	całą	delegacją	złożyły	kwiaty	na	grobie	wybit-
nego	Polaka.	O	rocznicy	pamiętało	również	Minister-
stwo	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	–	dodała	dy-
rektor.
	 Uczestnicy	 wycieczki	 mieli	 okazję	 zwiedzić	
mieszkanie	Stefana	Żeromskiego,	które	znajduje	się	

cy	 projektu,	 firmie	 EPRD	 Biuro	
Polityki	 Gospodarczej	 i  Rozwoju	
Regionalnego,	pracownikom	urzę-
du	i	wszystkim	osobom,	które	zan-
gażowały	się	w tworzenie	Strategii	
Rozwoju	Gminy	Masłów.	-	Jestem	
przekonany,	że	powstały	dokument	

będzie	 początkiem	 wzrostu	 dyna-
miki	rozwoju	naszej	gminy,	ponie-
waż	jest	wyraźnym	drogowskazem,	
którą	 drogą	 powinniśmy	 podążać	
–	podsumował	wójt.
	 Dokument	 Strategii	 Rozwoju	
Gminy	 Masłów	 przez	 kilka	 naj-

bliższych	 lat	 będzie	 najważniej-
szym	 dokumentem	 planistycznym	
gminy.	Określi	podstawowe	wizje,	
misje	oraz	cele	strategiczne	mają-
ce	na	celu	aktywizację	różnych	kie-
runków	jej	rozwoju.

Agnieszka Olech

Delegacja z gminy Masłów uczciła
okrągłą rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego

20 listopada masłowska delegacja odwiedziła grób Stefana Żeromskiego na Cmentarzu Ewangelicko - Refor-
mowanym w Warszawie, aby uczcić 90. rocznicę śmierci polskiego prozaika, publicysty i dramaturga. Pamięć 
o pisarzu jest dla masłowian bardzo ważna, ponieważ wychowywał się on i dorastał właśnie tu, u stóp Góry 
Radostowej, w Ciekotach w gminie Masłów.  

na	Zamku	Królewskim.	Tam	też	odbyła	się	prelekcja	
z  prezentacją	 jego	 twórczości.	Niewątpliwą	 atrakcją	
był	spacer	po	warszawskiej	Starówce.
	 Warto	wspomnieć,	że	grób	Stefana	Żeromskiego	
w	Warszawie	po	śmierci	Moniki	Żeromskiej,	od	2001	
roku	 pozostaje	 bez	 opieki.	 Poziom	 jego	 zniszczenia	
jest	tak	duży,	że	wymaga	natychmiastowej	renowacji.	
Dlatego	Stowarzyszenie	imienia	Stefana	Żeromskie-
go	zorganizowało	zbiórkę	pieniędzy	na	ten	cel.	Wpłat	
można	dokonywać	na	konto:	72	1240	6410	1111	0010	
3121	 6738	 z	 dopiskiem	 „Renowacja	 grobu	 Stefana	
Żeromskiego”.	

Agnieszka Olech
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	 O	godzinie	18.45	wierni	zgromadzili	się	w	koście-
le	Na	 Stoku	w	Kielcach,	 aby	 wziąć	 udział	 w	Niesz-
porach	z	Liturgii	Godzin	o	Wszystkich	Świętych.	Po	
zakończeniu	 modlitw	 wraz	 z	 procesją	 wyruszyli	 do	
kościoła	NMP	Matki	Kościoła	w	Kielcach	–	Dąbro-
wie,	niosąc	lampiony	i	relikwie	świętych.	Po	dotarciu	
na	miejsce,	 rozpoczęła	 się	 godzina	 czytań	 z	Liturgii	
Godzin	o	Wszystkich	Świętych.	
	 Noc	 Świętych	 corocznie	 odbywa	 się	 w	 wieczór	
w przeddzień	uroczystości	Wszystkich	Świętych.	–	Te-
goroczna	Noc	Świętych	poświęcona	jest	tajemnicy	ży-
cia	małżeńskiego	–	mówił	ks.	Dziekan	Lucjan	Skolik,	
proboszcz	parafii	NMP	Matki	Kościoła	Kielce	–	Dą-
browa.	 –	W	 świecie	 ogarniętym	 kryzysem	 instytucji	
małżeństwa,	krytykującym	tradycyjny	model	rodziny,	
a	 nawet	 zwalczającym	 go,	 istnieje	 potrzeba	 ponow-
nego	rozbudzenia	 i	umocnienia	świadomości	piękna	
małżeńskiej	drogi,	która	prowadzi	do	Boga.	Pomóc	w	
tym	może	wspólna	modlitwa	i	refleksja	nad	świętymi	
małżeństwami	państwa	Quatroocchi	i	Martin,	rodzi-
ców	 św.	 Teresy	 i	 Lisieux,	 a	 także	 św.	 Tomasza	Mo-

Gmina Masłów nagrodzi przedsiębiorców
Podczas XV Sesji Rady Gminy Masłów została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą 
„Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”. Będzie ona uhonorowaniem przedsiębiorców, którzy wnieśli trwały 
wkład w jej rozwój społeczny i gospodarczy, a tym samym przyczynili się do promocji przedsiębiorczości na 
jej terenie.

	 Zadaniem	 nagrody	 jest	 doce-
nienie	 podjętych	 przez	 lokalnych	
inwestorów	inicjatyw	w	celu	propa-
gowania	przedsiębiorczości,	a	tak-
że	zachęcenie	i	inspirowanie	ich	do	
dokonań	 innowacyjnych.	 Ma	 ona	
także	zwiększyć	społeczną	świado-
mość	o	roli	przedsiębiorców	w ży-
ciu	 gminy.	 –	 Nagrodą	 będzie	 sta-
tuetka	 oraz	 dyplom	 –	 powiedział	
Tomasz	Lato,	wójt	gminy	Masłów.	
–	 Otrzymają	 ją	 przedsiębiorcy,	
którzy	 przyczynili	 się	 do	 rozwoju	
społecznego	 i	 gospodarczego	 na-
szej	gminy	i	tym	samym	wsparli	jej	
rozwój	i	promocję	–	dodał	wójt.	
	 W	 związku	 z	 podjętą	 uchwałą	
ustanowiono	 regulamin	 konkur-
su.	 –	 Nagroda	 będzie	 przyznawa-

na	 corocznie	 w	 jednej	 kategorii	
-	 „przedsiębiorca	 roku”	 –	 mówił	
wójt.	–	Otrzymać	ją	będą	mogli	tyl-
ko	 ci	 inwestorzy,	 którzy	 prowadzą	
działalność	 na	 terenie	 naszej	 gmi-
ny.	Przewidujemy	również	nagrodę	
specjalną,	o	którą	będą	mogły	ubie-
gać	 się	 instytucje	 działające	 na	 te-
renie	gminy	Masłów,	które	wykażą	
się	 szczególnymi	osiągnięciami	go-
spodarczymi	związanymi	z	ich	dzia-
łalnością,	a	także	osobistości	zasłu-
żone	 dla	 rozwoju	 gospodarczego	
gminy	i	stanowiące	jej	gospodarczą	
wizytówkę	–	dodał	wójt.
	 Warunkiem	 kandydowania	
jest	 złożenie	 pisemnego	 wniosku	
o przyznanie	nagrody.	Wnioski	na-
leży	składać	w	zamkniętej	kopercie	

z	dopiskiem	„Nagroda	Gospodar-
cza	Gminy	Masłów	2015”	w	sekre-
tariacie	 Urzędu	 Gminy	 Masłów	
przy	 ul.	 Spokojnej	 2	w	Masłowie.	
–	 Kandydaci	 do	 nagrody	 powinni	
spełniać	określone	warunki	–	pod-
kreślił	wójt.	–	Najważniejsze	z	nich	
to:	prowadzenie	działalności	w na-
szej	 gminie	 w	 okresie	 ostatnich	
3  lat,	 inwestowanie	 w	 rozwój	 fir-
my	 i	 jej	 pracowników,	 stwarzanie	
dobrych	 warunków	 pracy	 i	 płacy,	
a  także	 stosowanie	 nowoczesnych	
i  innowacyjnych	 metod	 zarządza-
nia	–	dodał	wójt.
	 Zgłoszenia	 kandydatur	 będą	
przyjmowane	 do	 31	 grudnia	 każ-
dego	roku.	

Agnieszka Olech

Noc Świętych
W sobotę, 31 października w kościele pw. Ducha Świętego Na Stoku w Kielcach oraz kościele NMP Matki Ko-
ścioła w Kielcach – Dąbrowie,  odbyły się obchody Nocy Świętych. W tym roku były one poświęcone tajemnicy 
życia małżeńskiego jako drogi do Boga.

rusa	 i	Sługi	Bożego	Jerzego	Ciesielskiego.	Te	osoby	
są	porywającymi	przykładami	udanego,	szczęśliwego	
małżeństwa.	W	obecnych	 czasach,	 kiedy	 tak	 trudno	
utrzymać	tradycyjny	model	rodziny,	powinni	być	wzo-
rem	do	naśladowania	–	podsumował	proboszcz.
	 Uroczystości	 zakończyły	 się	 o	 godzinie	 21.00	
uczczeniem	relikwii	świętych.	

Agnieszka Olech
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	 Spotkanie	 andrzejkowe	 rozpoczęło	 się	 wer-
nisażem	 wystawy	 fotografii	 „Źródło”.  Jest	 to	 wy-
stawa	 prac	 fotograficznych	 doktorantek	 Instytutu	
Sztuk	Pięknych	Uniwersytetu	Jana	Kochanowskiego	
w Kielcach,	a	także	prowadzącego	pracownię	fotogra-
fii	w	ISP	dr	Arkadiusza	Sędka.	Swoje	prace	zaprezen-
towały:	Justyna	Kabala,	Joanna	Kurkiewicz,	
Magdalena	 Leśniak,	 Judyta	 Marczewska,	
Joanna	Mlącka,	Iwona	Stachura.	Kustoszem	
wystawy	 jest	 Iwona	 Stachura.	 –	 Wernisaż	
„Źródło”	to	bardzo	ciekawe	fotografie,	któ-
re	reprezentują	różne	techniki	i	różne	ujęcia	
tematu	 –	 powiedziała	 Krystyna	 Nowakow-
ska,	 dyrektor	 Gminnego	 Centrum	 Kultu-
ry	 i	 Sportu	w	Masłowie.	 –	Wystawę	można	
oglądać	w	Centrum	Edukacyjnym	„Szklany	
Dom”	w	Ciekotach	aż	do	stycznia	–	dodała	
dyrektor.
	 Po	obejrzeniu	wernisażu	młodych	arty-
stów	przybyli	 goście	mogli	 przenieść	 się	do	
Sali	widowiskowej	„Szklanego	Domu”,	gdzie	
odbył	się	koncert	węgierskiego	zespołu Hun-
garian	 FolkEmbassy.	
–	Propozycja	koncertu	
została	 wystosowana	
przez	Instytut	Węgier-
ski.	 Uznaliśmy	 to	 za	
świetny	 pomysł	 i  po-
stanowiliśmy	 połączyć	
go	z występem	naszych	
Jubilatów,	 Zespołem	
Pieśni	 i  Tańca	 „Cie-
koty”.	 Na	 scenie	 za-
prezentował	 się	 także	
Zespół	 Pieśni	 i  Tańca	
„Jaworzanie”	–	powie-
działa	Krystyna	Nowa-
kowska.	–	Dzięki	temu	byliśmy	świadkami	wielokultu-
rowego,	przepełnionego	różnymi	emocjami	wieczoru,	
którego	motywem	przewodnim	stała	się	przyjaźń	pol-
sko	 -	 węgierska.	 Węgrzy,	 przedstawiając	 ważne	 dla	
obu	narodów	postaci	i	zdarzenia	rozpalili	publiczność	
do	czerwoności.	Usłyszeliśmy	przepiękną	muzykę	lu-
dową	z	Siedmiogrodu,	skąd	pochodził	Stefan	Batory	
oraz	melodie	 z	miejscowości	 przez	 które	 prowadził	
szlak	 bojowy	 walk	 niepodległościowych	 1848-1849	
pod	dowództwem	Józefa	Bema.	Ponadto	zespół	wy-
konał	szereg	polskich	melodii,	np.	„Szła	dzieweczka	

Andrzejki z kulturą i sztuką
Tłumy koneserów kultury i sztuki odwiedziły 28 listopada Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach. 
Miłośnicy piękna mogli tam cieszyć oko fotografiami zaprezentowanymi na wernisażu doktorantek kielec-
kiego Uniwersytetu, a chwilę po tym wsłuchiwać się w niezwykle emocjonującą muzykę węgierskiego zespołu 
muzycznego. To był bardzo udany wieczór, który przepełniała cała gama niezapomnianych wrażeń.

do	 laseczka”,	 któremu	 wtórował	 śpiew	 wszystkich	
zebranych	gości.	To	było	niesamowicie	miłe.	Wieczór	
obfitował	w	momenty	żywiołowe,	ale	 i	bardzo	wzru-
szające.	 Jednym	 z	 nich	 było	 wspominanie	 nazwisk	
Polaków,	którzy	zginęli	za	wolność	Polski.	Po	każdym	
z	nich		tancerze	wykonywali	taniec	w	hołdzie	bohate-

rów.	 Koncert	 zakończył	
się	 owacjami	 na	 stoją-
co,	co	także	było	bardzo	
wzruszające	– podsumo-
wała	dyrektor.
	 Zespół	Hungarian	Fol-
kEmbassy	powstał	w	2013	
roku.	 Tworzą	 go	 młodzi,	
ale	 niezwykle	 doświad-
czeni	muzycy,	którzy	grają	
autentyczną	 muzykę	 lu-
dową	mieszkańców	Base-
nu	Karpat.	Warto	dodać,	
że	 najnowszym	 projek-

tem	zespołu	 jest	płyta	pt. „Báthory	–	Bem	–	Balaton-
boglár” poświęcona	historycznym	związkom	i	przyjaź-
ni	 polsko-węgierskiej.	 Płyta	 ukaże	 się	 wiosną	 2016.	
Artyści	 łączą	 na	 niej	 kluczowe	 dla	 przyjaźni	 dwóch	
narodów	 postaci,	 miejscowości	 i	 fakty	 historyczne	
z węgierskimi	melodiami.	Materiał	właśnie	z	tej	płyty	
artyści	 zaprezentowali	na	deskach	sceny	„Szklanego	
Domu”.	 Niezapomnianemu	 koncertowi	 przysłuchi-
wał	się	Konsul	Generalny	Republiki	Węgier,	Sandor	
Nedeczky.

Agnieszka Olech
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	 Do	 Masłowa	 przyjechały	 cztery	 drużyny,	 czyli	
trzydzieści	troje	dzieci	w	wieku		6	–	12	lat	wraz	z opie-
kunami.	–	Celem	wizyty	młodych	sportowców	z	Lon-
dynu	 jest	 nawiązanie	 współpracy	 pomiędzy	 gminą	
Masłów,	a	Magic	Football	Academy	–	mówi	Krystyna	
Nowakowska,	 dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Kultury	
i	Sportu	w	Masłowie.	–	Przygotowaliśmy	dla	naszych	
gości	moc	atrakcji.	Młodzi	 sportowcy	zwiedzą	 lotni-
sko	 Aeroklubu	 Kieleckiego	 w	 Masłowie,	 „Szklany	
Dom”	w	Ciekotach,	Stadion	Korony	Kielce,	wezmą	
także	 udział	w	meczu	 ekstraklasy	w	Łęcznej	 i	 ogni-
sku	integracyjnym,	spotkają	się	również	z	piłkarzami	
ręcznymi	 z	Vive	Tauron	Kielce.	Codziennie	 oczywi-
ście	 biorą	 udział	 w	 treningach	 na	 świetnie	 przygo-
towanej	 hali	 sportowej	w	Mąchocicach	Scholasterii.	

Młodzi sportowcy z Londynu
odwiedzili gminę Masłów

W dniach 25 – 31 października gmina Masłów gości członków grupy Magic Football Academy – polskiej aka-
demii piłkarskiej dla dzieci w Londynie. Młodzi sportowcy przyjechali tu, żeby spotkać się i rozegrać mecze 
integracyjne z dziecięcymi drużynami piłki nożnej z terenu gminy Masłów. 

Dzieci	korzystają	 także	 z	 zajęć	 sportowych	na	base-
nie.	Przyjazd	młodych	sportowców	to	niepowtarzalna	
okazja	 do	wymiany	 doświadczeń	piłkarskich	 pomię-
dzy	drużynami,	a	także	możliwość	wspólnych	trenin-
gów	i	poznania	obcej	kultury	–	wylicza	dyrektor.
	 W	dniach	27	i	29	października	sportowcy	z	Ma-
gic	Football	Academy	rozegrali	„Turnieje	przyjaźni”	
z	 dziecięcymi	 drużynami	 piłki	 nożnej	 z	 Masłowa,	
Mąchocic	 Scholasterii	 oraz	 Brzezinek.	 –	 Dzisiejszy	
mecz	 został	 rozegrany	 w	 poszczególnych	 grupach	
wiekowych	pomiędzy	drużynami	z	Londynu	i	z	gminy	
Masłów	–	mówi	Piotr	Kaczmarczyk,	koordynator	do	
spraw	 sportu	w	 gminie	Masłów.	 –	Założeniem	 tych	
sportowych	 wydarzeń	 była	 przede	 wszystkim	 dobra	
zabawa,	a	więc	nie	było	przegranych.	Wszystkie	dru-

	 Damian	 znalazł	 się	 wśród	 dwunastu	 bokserów,	
którzy	reprezentowali	Polskę	w	meczu	z	Resztą	Świa-
ta.	Polacy	wygrali	turniej	z	drużyną	w	której	byli	za-
wodnicy	z	całego	świata,	a	Damian	był	jednym	z trzech	
zawodników	z	klubu	Rushh,	w	którym	trenuje	od	kil-
ku	lat.	Polską	drużynę	reprezentowali	w	turnieju	tylko	
medaliści	mistrzostw	Polski	i	takim	jest	właśnie	Radli-
ca.	Walka	Damiana	była	jedyną	w	kategorii	juniorów	
młodszych,	gdyż	w	pozostałych	pojedynkach	walczyli	

Damian Radlica wygrał w Memoriale Drogosza
4 grudnia odbył się w Kielcach III Memoriał im. Leszka Drogosza połączony z jubileuszem dziesięciolecia 
Kieleckiego Klubu Bokserskiego Rushh. W turnieju tym walczył uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Masłowie - Damian Radlica, który wygrał pojedynek z Irlandczykiem Deanem Drophy.

utytułowani	seniorzy.	To	pokazuje,	jakie	wyróżnienie	
spotkało	Damiana.
	 Turniej	 miał	 znakomitą	 oprawę,	 uczestniczyło	
w nim	wielu	 ludzi	ze	 świata	 sportu,	polityki	 i	bizne-
su.	Z	 trybun	kibicowali	Damianowi	dyrekcja	 szkoły,	
nauczyciele	oraz	uczniowie.	Obecny	był	również	wójt	
gminy	Masłów	Tomasz	Lato.	Gratulujemy	i	życzymy	
dalszych	sukcesów.

Ewa Stachura
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żyny	 zaprezentowały	 się	 świetnie.	 Po	 meczu	 dzieci	
były	pozytywnie	zmęczone	i	dopytywały	kiedy	kolejne	
spotkanie	–	dodaje	Kaczmarczyk.	
	 Założycielami	Magic	 Football	Academy	 są:	 Se-
weryn	 Kowalczewski,	 Mariusz	 Czekarski	 i	 Paweł	
Sasin.	 Tworząc	 ją	 postawili	 sobie	 za	 cel	 zachęcenie	
dzieci	do	aktywności	fizycznej	na	świeżym	powietrzu	
oraz	edukację	przez	sport.	-	Pomagamy	w	tym	co	jest	
tak	bardzo	istotne	w	życiu	młodego	człowieka,	a	mia-
nowicie	w	kształtowaniu	osobowości	–	mówi	Kowal-
czewski.	–	Przyjazd	do	Polski,	ma	na	celu	nawiązanie	
współpracy,	 a	 także	 rozwój	 sportowy	młodzieży.	 To	
także	niepowtarzalna	okazja	do	zapoznania	naszych	
podopiecznych	z	polską	kulturą	 i	odwiedzenia	pięk-
nych	zakątków	Gór	Świętokrzyskich	–	dodaje	Kowal-
czewski.	
	 Młodzież	 należąca	 do	 londyńskiego	 klubu	 tre-
nuje	pod	okiem	wykwalifikowanych	trenerów,	którzy	
mocno	angażują	się	w	to,	aby	zarazić	dzieci	miłością	

do	 footballu.	Magic	Football	Academy	stara	się	od-
krywać	sportowe	talenty	wśród		młodzieży	i	wprowa-
dzać	je	w	wielki	świat	piłki	nożnej.	Akademia	działa	
od	września	2014	 roku	 i	mieści	 się	w	 sześciu	 lokali-
zacjach	w	Londynie.	Zrzesza	trzystu	młodych,	ambit-
nych	sportowców.	

Agnieszka Olech

	 Organizatorem	 turnieju	 jest	 Zarząd	 Gminny	
Związku	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 w	 Masło-
wie.	–	Turniej	Pięciu	Strażnic	ma	piękny	cel,	ponie-
waż	propaguje	 zdrowy	 i	 aktywny	wypoczynek	wśród	
młodzieży	 i	 przede	 wszystkim	 integruje	 ją	 –	 powie-
dział	Piotr	Zegadło,	prezes	Ochotniczej	Straży	Pożar-
nej	w Masłowie.	 –	Niewątpliwie	 podnosi	 sprawność	
fizyczną	 członków	 drużyn	 pożarniczych.	 W	 ramach	
turnieju	jest	również	prowadzona	edukacja	z	zakresu	
ochrony	 przeciwpożarowej	 oraz	 profilaktyki	 antyal-
koholowej,	a	także	edukacja	i	profilaktyka	z	zakresu	

Zwycięzcy Turnieju Pięciu Strażnic
odwiedzili Kraków

17 maja w gminie Masłów rozpoczął się coroczny Turniej Pięciu Strażnic. 18 października rozegrano ostat-
nią, decydującą konkurencję – bieg patrolowy. Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej zostali chłopcy z Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej z Masłowa. W nagrodę otrzymali wycieczkę do Krakowa!

przeciwdziałania	 uzależnieniom.	Młodzież	 poszerza	
też	swoją	wiedzę	o	regionie	–	dodał	prezes.
	 Zwycięzcami	tegorocznego	Turnieju	Pięciu	Straż-
nic	zostali	chłopcy	z	Młodzieżowej	Drużyny	Pożarni-
czej	z	Masłowa.	Nagrodą	była	wycieczka	do	Krakowa,	
która	odbyła	się	14	listopada.	–	Młodzi	druhowie	wło-
żyli	 ogrom	wysiłku	 i	 trudu	w	przygotowanie	do	 tur-
nieju,	a	także	wykazali	się	niezłomnym	hartem	ducha	
podczas	jego	trwania	–	powiedział	Tomasz	Lato,	wójt	
gminy	Masłów.	–	W	nagrodę	za	ich	postawę	i	walkę	
zgodnie	 z	 zasadami	 „fair	 play”	 otrzymali	 wycieczkę	

do	 Krakowa,	 podczas	 której	 cze-
kało	 na	 nich	 mnóstwo	 atrakcji.	
Odwiedzili	 między	 innymi	 Ogród	
Zoologiczny	 i	Muzeum	Lotnictwa	
Polskiego.	 Po	 tak	 intensywnym	
dniu	mogli	zrelaksować	się	w	Aqua	
Parku	–	dodał	wójt.
	 Uczestnicy	 wycieczki	 zgodnie	
stwierdzili,	 że	 w	 przyszłorocznych	
zmaganiach	w	ramach	Turnieju	Pię-
ciu	 Strażnic	 dadzą	 z	 siebie	 nie	 sto,	
a dwieście	procent	i	znowu	zawalczą	
o	 najwyższe	 podium	 i	 tytuł	 najlep-
szej	jednostki	w	gminie	Masłow.

Agnieszka Olech
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Masłowska Liga Futsalu
Od 22 listopada, w każdą niedzielę na dwóch halach sportowych w gminie Masłów odbywają się rozgrywki 
masłowskiej Ligi Futsalu. Zakończenie sportowej rywalizacji planowane jest na 31 stycznia 2016 roku.

	 Do	 współzawodnictwa	 zgłosiło	 się	
trzynaście	 drużyn	 z	 terenu	 gmin:	 Ma-
słów,	Górno,	Kielce	i	Zagnańsk.	Mecze	
ligowe	odbywają	się	w	każdą	niedzielę	na	
dwóch	halach	sportowych	naszej	gminy,	
począwszy	 od	 22	 listopada.	 Rozgrywki	
zakończą	się	6	lutego	2016	roku	i	w	tym	
dniu	zostaną	rozdane	puchary	i	nagrody	
dla	 najlepszych	 drużyn.	Dodatkowo	 in-
dywidualnymi	 nagrodami	 uhonorowani	
zostaną:	 najlepszy	 zawodnik,	 najlepszy	
bramkarz	oraz	najlepszy	strzelec.
	 Masłowską	 Ligę	 Futsalu	 spon-
sorują:	 wójt	 gminy	Masłów	 –	 Tomasz	
Lato,	 prezes	 Wodociągów	 Kieleckich	
–	 Henryk	 Milcarz,	 Sklep	 Sportowy	

	 W	 rozgrywkach	 ligowych	Świę-
tokrzyskiego	 Związku	 Piłki	 Siat-
kowej	 biorą	 udział	 od	 2011	 roku.	
Przez	wszystkie	te	lata	są	na	szczycie	
tabeli.	 Tegoroczne	 rozgrywki	 ligo-
we	 rozpoczęli	 23	 października	 br.,	
a	 zakończą	 12	 lutego	 2016	 r.	 Przez	
długi	okres	czasu	trenowali	sami,	od	
września	tego	roku	spotkania	na	hali	
w	Masłowie	odbywają	się	pod	okiem	
trenera	p.	Tomasza	Michalskiego.
Obecny	skład	drużyny	MSS	–	Ma-
słów: 
Trener	:	Tomasz	Michalski 
1.	Wojciech	Haba	-	Kapita 

MASŁOWSKA LIGA FUTSALU – TABELA po  (13.12.15)

Drużyna siatkarska MSS Masłów
Pochodzą z różnych części gminy Masłów, ale łączy ich wspólna pasja – piłka siatkowa. Od kilku już lat 
spotykają się na treningach, wspólnie spędzają wolny czas – reprezentacja piłki siatkowej MSS Masłów, bo 
o nich mowa.

2.	Sebastian	Korus 
3.	Marcin	Karyś 
4.	Bartosz	Januchta 
5.	Patryk	Czekaj 
6.	Artur	Kaleta 
7.	Karol	Karpeta 
8.	Michał	Wójcik 
9.	Krzysztof	Cedro 
10.	Maciej	Gawryś 
11.	Jakub	Zachariasz 
12.	Piotr	Gębka 
13.	Bartek	Markiewicz 
14.	Andrzej	Golonka 
15.	Michał	Ramiączek

Klasyfikacja strzelców:
1.Bohdan	Halyk	-	HOTEL
PRZEDWIOŚNIE		-	15	bramek
Marcin	Supierz	-	GAS	MONKEY	
TEAM	–	15	bramek	
3.	Marcin	Ołubek	-	VERONA
MASŁÓW	–	12	bramek	
Robert	Pieras	-	HYDRAS
FC	DOMA	–	12	bramek
5.	Paweł	Kumur	-	HYDRAS
FC	DOMA	–	8	bramek
Hubert	Janyst	-	HOTEL
PRZEDWIOŚNIE		-	8	bramek
Paweł	Koczkodaj	-	TEAM	ORDER	
WOLA	JACHOWA	–	8	bramek
Ernest		Supierz	-	GAS	MONKEY	
TEAM	–	8	bramek

Soccer	 City,	 Świętokrzyski	 Związek	
Piłki	Nożnej,	Gminny	Ośrodek	Kultury	
i Sportu	w	Masłowie.

Marzena Biskubska
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	 Przybyłych	 gości	 po-
witała	Krystyna	Nowakow-
ska,	 dyrektor	 Gminnego	
Ośrodka	Kultury	 i	 Sportu	
w	 Masłowie.	 Wśród	 nich	
znalazło	 się	 wielu	 zna-
mienitych	 osób,	 między	
innymi:	 Michał	 Godow-
ski	 –	 starosta	 kielecki,	
Piotr	 Żołądek	 –	 członek	
Zarządu	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	 Henryk	
Milcarz	 –	 prezes	 Wodo-
ciągów	Kieleckich,	Marian	
Zarzycki	 –	 radny	 Powiatu	
Kieleckiego,	Jacek	Kowal-
czyk	 –	 dyrektor	 Departa-
mentu	Promocji,	Edukacji,	
Kultury,	Sportu	i	Turystyki	
Urzędu	 Marszałkowskie-
go,	 Stanisław	 Golmento	
–	 inicjator	 powstania	 Ze-
społu	Pieśni	i	Tańca	Cieko-
ty,	Jerzy	Gumuła	–	przed-
stawiciel	 Wojewódzkiego	
Domu	Kultury	w	Kielcach.	
Obecni	 byli	 także	 radni	
i	 sołtysi	 gminy	 Masłów,	
przedstawiciele	 Ochotni-
czej	Straży	Pożarnej	w Cie-
kotach,	 przedstawiciele	
Kół	 Gospodyń	 Wiejskich	
i Zespołów	z	terenu	gminy	
Masłów	 oraz	 przyjaciele	
Zespołu	 i	 zaproszeni	 go-
ście.
	 Obchody	 rozpoczę-
ły	 się	 prezentacją	 multi-
medialną	 przybliżającą	
historię	 Zespołu	 Pieśni	
i  Tańca	 Ciekoty.	 Wzru-
szającym	wspomnieniom	
nie	 było	 końca.	 Następ-
nie	Jubilaci	dali	niezapomniany	występ	na	deskach	sce-
ny	sali	widowiskowej	w	„Szklanym	Domu”.	Zespół	po-
rwał	przybyłych	 gości	w	 folklorystyczny	 świat	 oberków	
i	polek,	prezentując	przy	tym	wypracowany	przez	wiele	
lat	kunszt	muzyczny.	
	 Po	występie	na	najwyższym	poziomie	przyszedł	czas	
życzeń	 i	 gratulacji.	Gospodarz	 gminy	Masłów,	Tomasz	
Lato	podziękował	Zespołowi	Pieni	i	Tańca	Ciekoty	za	za-

Huczny jubileusz Zespołu z Ciekot
Liczne życzenia i gratulacje, a także niezapomniane występy artystyczne na folklorystyczną nutę - tak 21 
listopada w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” świętowano wyjątkowy, bo podwójny jubileusz: 50 – lecie 
powstania Koła Gospodyń Wiejskich oraz 20 – lecie Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty. Za nimi wiele lat wypeł-
nionych koncertami i życiem w rytmie folkloru.

angażowanie	w	 ich	pracę,	
a	także	podkreślił	znacze-
nie	 działalności	 Zespołu	
w	 wieloletnią	 promocję	
gminy	 oraz	 krzewienie	
tradycji	 i	kultury	 ludowej.	
-	 Trudno	 przecenić	 rolę	
jaką	Zespół	odegrał	w	ży-
ciu	naszej	gminy	–	powie-
dział	 wójt,	 Tomasz	 Lato.	
-	W	ciągu	 tych	 20	 lat	 na-
stępowała	jego	ciągła	ewa-
luacja.	Na	początku	był	to	
zespół	 kolędniczy,	 potem	
obrzędowy,	 by	 na	 koniec	
stać	 się	 Zespołem	 Pieśni	
i	 Tańca.	 Dzisiejsze	 spo-
tkanie	 jest	 wyjątkowe,	 bo	
przecież	okrągłe,	a	do	tego	
podwójne	 jubileusze	 nie	
są	 obchodzone	 codzien-
nie.	To	już	50	lat	istnienia	
Koła	Gospodyń	Wiejskich	
i	 20	 lat	 istnienia	Zespołu	
Pieśni	i	Tańca	Ciekoty.	Za	
wami	więc	wiele	 lat	 dzia-
łalności	kulturalnej	 i	arty-
stycznej.	W	tym	czasie	za-
graliście	 setki	 cudownych	
koncertów	i	bez	reszty	po-
święciliście	 się	 rozsławia-
niu	 tradycji	 kulturowych	
regionu	 masłowskiego.	
Całemu	 Zespołowi	 życzę	
dzisiaj	 dalszego	 zapału	
i hartu	ducha,	wytrwałości	
i	samych	sukcesów.	Życzę	
również	 zdrowia,	 abyście	
przez	następne	lata	działa-
li	równie	prężnie	jak	do	tej	
pory	 i	 obchodzili	 kolejne	
okrągłe	jubileusze	–	dodał	
wójt.	

	 Do	 życzeń	dołączyła	 także	wieloletnia	przewodni-
cząca	Zespołu,	Dorota	Michta	oraz	zaproszeni	goście.	
Uroczystości	 jubileuszowe	 swoim	występem	uświetniła	
Kapela	Ciekoty	z	Grzegorzem	Michtą	na	czele.	Obcho-
dy	obfitowały	w	morze	wspomnień,	podziękowań,	gratu-
lacji,	życzeń	i	łez	wzruszenia.	
	 Życzymy	kolejnych,	pięknym	jubileuszy!

Agnieszka Olech



Mikołajkowe spotkanie w „Szklanym Domu” 
6 grudnia to wyjątkowa data w kalendarzu, szczególnie dla najmłodszych wielbicieli prezentów i niespodzia-
nek. Właśnie tego dnia Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach odwiedziły tłumy dzieci, które 
z niecierpliwością oczekiwały wizyty Świętego Mikołaja uzbrojonego w wór wypełniony łakociami. Prawdziwą 
niespodzianką dla zebranych była żywiołowa inscenizacja „Kopciuszka” przygotowana przez charyzmatycz-
nych nauczycieli z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.

	 Mikołajkowe	 popołudnie	 w	 „Szklanym	 Domu”	 przycią-
gnęło	 tłumy	dzieci.	Spotkanie	 rozpoczęło	 się	o	godzinie	14.00	
przedstawieniem	pod	 tytułem	„Kopciuszek”	w	reżyserii	Anety	
Januchty,	polonistki	 z	Zespołu	Szkół	w	Mąchocicach	Kapitul-
nych.	 Przedstawienie	 nietypowe,	 bo	 aktorami	 byli	 niezwykle	
charyzmatyczni	 nauczyciele	 z	 tej	 szkoły.	 –	 To	 było	 naprawdę	
niesamowite	wydarzenie,	bo	przecież	nie	co	dzień	dzieci	mogą	
oglądać	swoich	pedagogów	w	roli	księcia,	złej	macochy,	czy	ty-
tułowego	 Kopciuszka	 –	 powiedziała	 Krystyna	 Nowakowska,	
dyrektor	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Masłowie.	
– Trema	nauczycieli	była	ogromna,	ale	przełożyła	się	na	świetne	
wyniki,	bo	występ	był	przepiękny.	Cudowna	scenografia,	stroje	
i	oczywiście	żywiołowa	gra	aktorska	zostały	przyjęte	bardzo	cie-
pło	i		nagrodzone	gromkimi	brawami	–	dodała	dyrektor.
	 Po	niezapomnianym	przedstawieniu	nadszedł	kulminacyj-
ny,	niezwykle	wyczekiwany	przez	maluchy	punkt	dnia	–	wizyta	
Świętego	Mikołaja.	Wszystkie	dzieci	otrzymały	od	niego	słodki	
podarunek,	wzięły	też	udział	w	zorganizowanych	zabawach.	Od-
ważniejsze	 z	 nich,	 zachęcone	 prośbami	Mikołaja	wystąpiły	 na	
deskach	sceny	„Szklanego	Domu”	recytując	wiersze	i	śpiewając	
piosenki.	
	 Mikołajkowe	 spotkanie	 w	 Ciekotach	 upłynęło	 w	 miłej,	
przyjaznej	atmosferze	i	z	pewnością	na	długo	pozostanie	w	pa-
mięci	wszystkich	dzieci,	które	brały	w	nim	udział.				

Agnieszka Olech


