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 W 12 sołectwach gminy Masłów od-
były się już zebrania wiejskie, na których 
rozmawiano o przeznaczeniu pieniędzy 
z budżetu gminy Masłów na 2017 rok. 
Każde z zebrań zakończyło się podjęciem 
uchwały, w której jasno określono sumę 
przeznaczoną na fundusz sołecki oraz 
kwoty na poszczególne działania, jakie 
będą w jego ramach realizowane. Okazu-
je się, że mieszkańcy sołectw naszej gminy 
stawiają na rozwój i doposażenie świetlic 
wiejskich działających w ich miejscowości. 
Tak będzie np. w nowo otwartej świetlicy 
w Dąbrowie czy w Dolinie Marczakowej, 
Domaszowicach, Barczy, Ciekotach i Ma-
słowie Drugim.

Na stroje i mundury
 Część z pieniędzy zostanie prze-
znaczona na zakup strojów dla zespołów 
ludowych. Skorzystają z tego m.in. KGW 
Wola Kopcowa, Lubrzanka, Dąbrowianki, 
Brzezinianki, Nove z Masłowa Drugiego. 
Stroje zyskają również członkowie Orkie-
stry Dętej z Masłowa Pierwszego. Na do-
posażanie umundurowania i sprzętu mogą 
również liczyć strażacy ochotnicy z Woli 
Kopcowej, Masłowa Pierwszego, Mąchocic 
Kapitulnych, Ciekot i Brzezinek. W ramach 
funduszu prace będą prowadzone również 
przy strażnicach np. w Ciekotach zostanie 
wykonana przesuwana brama ogrodzenio-
wa.

Na co pieniądze z funduszu
sołeckiego na 2017 rok?

267 559, 62 zł wynosi fundusz sołecki w Gminie Masłów, który realizowany 
będzie w 2017 roku. Poznaliśmy już wszystkie inwestycje wybrane przez 
mieszkańców naszych sołectw.

Na place zabaw i siłownie
 Dużą popularnością wśród mieszkań-
ców cieszyły się place zabaw, które głównie 
w przyszłym roku będą doposażane. Tak bę-
dzie np. w Dolinie Marczakowej, Mąchoci-
cach Kapitulnych czy Woli Kopcowej. Dzięki 
funduszowi sołeckiemu na mapie gminy Ma-
słów pojawią się trzy nowe siłownie napo-
wietrzne. Całą kwotę funduszu przeznaczo-
no na ten cel w Mąchocicach - Scholasterii. 
Z urządzeń siłowni korzystać będą mogli 
również mieszkańcy Masłowa Drugiego i Wi-
śniówki. Zauważenia wymaga również ini-
cjatywa mieszkańców Masłowa Pierwszego. 
Postanowili oni uczcić pamięć lotników, któ-
rzy zginęli na zboczu Klonówki. W miejscu 
tragedii stanie specjalna tablica pamiątkowa.

Dobry przykład
 - Fundusz sołecki sprawdza się bardzo 
dobrze w naszej gminie. Mieszkańcy sami 
mogą decydować o tym, na co wydać kon-
kretne sumy. Zaproponowane działania do 
przyszłorocznego funduszu pokazują zarów-
no zapotrzebowanie na nowe inwestycje, jak 
i udoskonalenie tych, które np. były już reali-
zowane z poprzednich funduszy sołeckich 
- mówi wójt Tomasz Lato. Pieniądze przy-
padające na fundusz sołecki zależą od liczby 
mieszkańców danej miejscowości. Cała kwo-
ta, którą Gmina Masłów przeznaczy w 2017 
roku na fundusz sołecki to 267 559, 62 zł. 

Wojciech Purtak

 Jest to kolejny etap prac 
związanych z rewitalizacją cen-
trum gminy. Do tej pory brako-
wało w Masłowie boiska z praw-
dziwego zdarzenia. Mieszkańcy 
z sentymentem wspominają stare 
boisko mieszczące się naprze-
ciwko Urzędu Gminy, które co 
weekend przyciągało mieszkań-
ców wszystkich sołectw, którzy 
grali i dopingowali swoje drużyny 
w meczach Ligi Gminnej w pił-
ce nożnej.  Z boiska będą mogli 
korzystać zarówno uczniowie Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie oraz wszyscy chętni mieszkańcy naszej gminy. 
Budowa boiska zakończy się w przyszłym roku.

MF

Masłów

Będzie nowe boisko
Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Masłowie Pierwszym.

W tym miejscu powstaje boisko.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów, 

Za nami zebrania we wszystkich sołectwach 
naszej gminy. To właśnie podczas ich trwa-
nia zapadały decyzje dotyczące inwestycji, 
które będą realizowane z pieniędzy w ra-
mach funduszu sołeckiego w 2017 roku. 
W każdym sołectwie wybierano propozycje 
ważne i potrzebne dla danej społeczności. 
Powstaną np. trzy nowe siłownie na wol-
nym powietrzu, strażacy ochotnicy zyskają 
nowy sprzęt, a zespoły stroje. O tym, jak bar-
dzo potrzebny jest w naszej gminie fundusz 
sołecki niech świadczą choćby uśmiechy 
dzieci, które korzystają z placów zabaw do-
posażonych w ostatnich tygodniach właśnie 
z ubiegłorocznego funduszu. Na ukończeniu 
są prace przy opracowaniu Programu Rewita-
lizacji, który jest podstawą do wystartowania 
inwestycji w centrum Masłowa Pierwszego. 
Duży udział w tym mieli mieszkańcy biorą-
cy udział w konsultacjach społecznych. To 
jednak nie jedyna inicjatywa oddana w ręce 
mieszkańców naszej Gminy Masłów. Jeste-
śmy w trakcie realizacji projektu “Kulturalnie 
poruszeni”. To właśnie mieszkańcy sami mo-
gli zgłaszać propozycje wydarzeń w swoich 
sołectwach, o organizację których zabiegali 
pisząc projekty. Najlepsze z nich są realizo-
wane przy pomocy Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu. Świadczy to o wielkim potencja-
le, jaki posiadają mieszkańcy naszej gminy. 
Serdecznie zapraszam do udziału w finałach 
kolejnych inicjatyw w październiku i listopa-
dzie, których szczegóły znajdziecie Państwo 
w tym wydaniu Kuriera Masłowskiego. 

Z wyrazami szacunku, 
Tomasz Lato, 

wójt gminy Masłów
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FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE MASŁÓW
NA ROK 2017

BARCZA 13 999, 28 zł - wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świe-
tlicy wiejskiej
- wykonanie projektu oraz wejścia z drogi publicznej na plac zabaw
- zakup krzewów tui do zagospodarowania placu wokół świetlicy wiejskiej
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

BRZEZINKI 20 772, 27 zł - zakup strojów dla KGW Brzezinianki
- zakup sprzętu sportowego dla siłowni
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP i MDP Brzezinki

CIEKOTY 19 279, 01 zł - wykonanie przesuwnej bramy ogrodzeniowej w ogrodzeniu terenu działki 
OSP Ciekoty i świetlicy wiejskiej
- wykonanie remontu kuchni i łazienek świetlicy wiejskiej
- zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Cie-
koty
- bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

DĄBROWA 26 665, 30 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej
- zlecenie uszycia strojów dla członków KGW Dąbrowianki

DOLINA MARCZAKOWA 15 572, 54 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej
- zakup i montaż garażu składanego do wykorzystania na skład opału dla 
świetlicy wiejskiej
- opracowanie projektu doposażenia placu zabaw oraz zakup i montaż urzą-
dzeń do placu zabaw, a także przebudowa ogrodzenia placu zabaw

DOMASZOWICE 26 605,30 zł - dofinansowanie zespołu śpiewaczego Domaszowianki
- zakup nagłośnienia i wyposażenia dla świetlicy

MASŁÓW PIERWSZY 26 665, 30 zł - opracowanie dokumentacji wymaganej do wykonania urządzeń odwadnia-
jących w rejonie od ul. Podklonówka, Spokojna, Lotnicza, Graniczna
- zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania dla OSP Masłów 
Pierwszy
- upamiętnienie miejsca tragicznej śmierci lotników na górze Klonówka - wy-
konanie tablicy pamiątkowej oraz ogrodzenia
- doposażenie Orkiestry Dętej w stroje

MASŁÓW DRUGI 26 665, 30 zł - zakup strojów dla KGW Nove z Masłowa Drugiego
- opracowanie projektu realizacji siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż 
urządzeń siłowni zewnętrznej
- opracowanie projektu altany oraz wykonanie altany na placu zabaw
- wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb świetlicy w dawnym budynku 
szkoły
- zakup namiotu na potrzeby sołectwa
- doposażenie świetlicy w dawnym budynku szkoły w sprzęt sportowy

MĄCHOCICE KAPITULNE 26 665, 30 zł - opracowanie projektu na realizację placu zabaw i boisk sportowych na 
działce gminnej pomiędzy Mąchocicami Dolnymi i Górnymi oraz wykona-
nie robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu działań, a także zakup i mon-
taż urządzeń placu zabaw
- zakup sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb Zespołu Szkół w Mąchocicach 
Kapitulnych
- zakup butów dla członków KGW Lubrzanka
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Mąchocice Kapitulne

MĄCHOCICE
- SCHOLASTERIA

18 185, 73 zł - opracowanie projektu na urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i mon-
taż urządzeń siłowni na placu szkolnym

WOLA KOPCOWA  26 665, 30 zł - opracowanie projektu rozbudowy placu zabaw oraz zakup i montaż urzą-
dzeń
- zakup torby medycznej i deski ratunkowej dla OSP Wola Kopcowa
- wyposażenie budynku strażnicy OSP Wola Kopcowa, w tym zakup regałów 
na ubrania oraz pralki automatycznej
- doposażenie OSP Wola Kopcowa w sprzęt strażacki i umundurowanie
- uzupełnienie strojów dla KGW Wola Kopcowa

WIŚNIÓWKA 19 758,99 zł - opracowanie projektu siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń
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 Radni spotkali się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu, by głosować nad 
uchwałami dotyczącymi bieżących spraw 
gminy Masłów. Pierwsza z podjętych 
uchwał dotyczyła zmian siedzib dwóch 
obwodowych komisji wyborczych. Miesz-
kańcy Dąbrowy dotychczas głosowali 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Kielcach, od 
teraz będą mogli zrobić to w nowej Świe-
tlicy Samorządowej w Dąbrowie. W innym 
miejscu podczas wyborów będą głosować 
również mieszkańcy Domaszowic. Głoso-
wanie przeniesie się z prywatnego lokalu 
do Żłobka Samorządowego “Raj Maluszka” 
w Domaszowicach. Oba obiekty są przy-
stosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Podjęto również uchwałę w sprawie 
Statutu Gminy Masłów. Jej projekt dotyczył 
zmiany zasady jawności w zakresie dostę-
pu do dokumentów wytwarzanych przez 
organy Gminy czyli uchwał, zarządzeń 
i protokołów z sesji i komisji Rady Gminy. 
Określone zostały terminy ich publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej. I tak: 
podjęte uchwały ukażą się w terminie 
siedmiu dni od dnia ich podjęcia, zarzą-
dzenia w terminie 14 dni od dnia wyda-
nia, a protokoły z sesji i posiedzeń komisji 
Rady Gminy w terminie siedmiu dni od 
ich zatwierdzenia. Dodatkowo w Statucie 
umieszczono zapis dotyczący utworzenia 
nowej komisji do spraw petycji. Statut zo-

Po wrześniowych obradach

Kolejne uchwały podjęte 
Wrześniowa sesja Rady Gminy przyniosła kolejne podjęte uchwały. Dotyczyły one m.in. nazw nowych ulic, zmian 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, gminnych działek czy zmian w Statucie Gminy Masłów.

stał przygotowany przez doraźną Komisję 
do spraw zmiany statutu.
 
Wyrazili zgodę
 Po wrześniowej sesji nowe nazwy zy-
skały dwie ulice w Masłowie Pierwszym. 
Ulica pomiędzy Masłowem Pierwszym, 
a Masłowem Drugim, czyli Krajobrazowa 
została wydłużona o kolejne numery do-
mów. Lawendową nazwano ulicę łączącą 
Lotniczą z Graniczną. Radni zdecydowali 
również o wyrażeniu zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia długoterminowej umowy najmu po-
mieszczeń w budynku i części działki oraz 
zabudowanej działki położonych w Mą-
chocicach Kapitulnych. Jedna z uchwał do-
tyczy budynku dawnej kowalówki, w której 
mieszkają obecnie spadkobiercy dawnego 
kowala, a druga budynku, gdzie znajduje 
się gabinet weterynaryjny.
 
O działkach
 Rada Gminy podjęła również uchwa-
łę w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz 
Gminy Masłów działki w Domaszowicach. 
W budżecie Gminy są zarezerwowane środ-
ki na zakup tej działki przeznaczonej na od-
wodnienie terenu Żłobka Samorządowego 
“Raj Maluszka” w Domaszowicach. Kolejna 
uchwała dotyczyła uregulowania stanu praw-
nego działki, która znajduje się pod ośrod-

kiem zdrowia wraz z pompownią ścieków. 
Jej obecnym właścicielem jest Skarb Państwa. 
Radni rozmawiali też o sprzedaży dwóch 
działek w Masłowie Pierwszym (w obrębie 
piaskowni), na co zgodę wyraziło zebranie 
wiejskie przeprowadzone w sołectwie. Pod-
jęcie uchwały będzie początkiem procedury 
związanej ze sprzedażą, która pozwoli uzy-
skać środki na realizację zadań inwestycyj-
nych gminy oraz dochody w postaci podat-
ku od nieruchomości. Ostatnia głosowana 
uchwała dotyczyła zaliczenia dróg do kate-
gorii dróg gminnych. Chodzi o nadanie ka-
tegorii drogi gminnej drodze w Mąchocicach 
Kapitulnych tzw. „Zakaniów”. Projekt został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Po-
wiatu Kieleckiego. Co ważne zaliczenie drogi 
do kategorii gminnej stanowi podstawę do na-
dania numeracji przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego oraz ubiega-
nia się o dofinansowanie z budżetu państwa. 
Poza podjętymi uchwałami radni wysłuchali 
m.in. informacji przedstawiciela Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie 
zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskie-
go pomoru świń (ASF) oraz informacji Lokal-
nej Grupy Działania “Wokół Łysej Góry” na 
temat harmonogramu naborów w ramach 
wdrażania projektów w latach 2016 - 2022. 
Dotyczy on pozyskania środków na nowo 
powstałe działalności gospodarcze.

Wojciech Purtak

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
Urząd Gminy Masłów informuje, że w dniach 6, 13, 20, 27 października 2016 roku na te-
renie Gminy Masłów odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
elektrośmieci. Zbierającym odpady jest firma EKO-KAL. Wszystkich mieszkańców zainte-
resowanych zbiórką, prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci 
bezpośrednio przed swoje posesje, najpóźniej do godz.7:00. 
Zbiórka odpadów odbędzie się według następującego harmonogramu:
Dnia 6 października 2016 r. w miejscowościach: Domaszowice, Wola Kopcowa
Dnia 13 października 2016 r. w miejscowościach: Mąchocice Kapitulne (Zakaniów od nr 119 
do końca, okolice szkoły, Golica, oraz nr 202, 187, 188, 189, 172A, 172B, 173,175,175A) Mąchocice - Scholasteria, Ciekoty, 
Brzezinki, Barcza
Dnia 20 października 2016 r. w miejscowościach: Mąchocice Kapitulne (część pozostała), Masłów Pierwszy (wszystkie ulice)
Dnia 27 października 2016 r. w miejscowościach: Masłów Drugi, Dąbrowa, Dolina Marczakowa, Wiśniówka
 

Z-ca Wójta Gminy Masłów
 Monika Dolezińska - Włodarczyk
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Mąchocice Kapitulne

Nowe latarnie typu LED  
Zamontowano pięć sztuk opraw typu LED w okolicach 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w Mą-
chocicach Kapitulnych.

 Jest to kolejny etap prac związanych z całkowitą wymianą 
oświetlenia na terenie gminy Masłów na LED-owe. Pierwsze latar-
nie zamontowano pod koniec maja w Domaszowicach. Oświetle-
nie typu LED jest o wiele bardziej wydajne niż sodowe oraz co 
najważniejsze oszczędniejsze. 

MF Różnica widoczna jest gołym okiem.

Z myślą o turystach

 Po wielu latach nadszedł czas, aby 
odnowić tablice informacyjne, które mają 
za zadanie informować turystów, gdzie się 
znajdują. Tablice odświeżono i lekko zmo-
dernizowano. Teraz przedstawiają mapę 

Tuż przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu turystycznego wymieniono tablice informacyjne w Mąchocicach Ka-
pitulnych i Masłowie Pierwszym.

gminy Masłów z podziałem na sołectwa 
oraz małą mapę sołectw, w których wpro-
wadzone są nazwy ulic, co znacznie ułatwi 
poruszanie się po nich. Nowe tablice stoją 
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Ka-

pitulnych. Niewykluczone, że w najbliż-
szym czasie pojawią się również w innych 
sołectwach.

MF

Dzieci
mają powody do radości

Place zabaw w czterech sołectwach zostały wyposażo-
ne w nowe urządzenia.

 Pod koniec września na placach zabaw pojawiły oczekiwane 
przez dzieci i ich rodziców nowe urządzenia. To wynik projektów 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, który w minionym 
roku ustalali mieszkańcy poszczególnych miejscowości. W Ma-
słowie Pierwszym przy ul. Podklonówka zamontowano m.in. pia-
skownicę, huśtawki: sprężynową i wahadłową czy tablicę sklepo-
wą. W Masłowie Drugim pojawiły się m.in. karuzela i huśtawka 
wahadłowa, w Wiśniówce  zestaw rekreacyjny i stół szachowy, 
a w Woli Kopcowej zjeżdżalnia, huśtawki sprężynowe, a wśród 
nich rakieta kosmiczna!

WP

Tablice przed i po

Nowe urządzenia montowano m.in. w Woli Kopcowej.
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„Szklany Dom” w Ciekotach
i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie

polecają:

• WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU ”KULTURALNIE PORUSZENI”- 
czytaj str. 14-15

• AKADEMIA POPRAWY JAKOSCI ŻYCIA 
15-16 października, C.E. „Szklany Dom” w Ciekotach
Akademia ma miejsce w każdy III weekend miesiąca w Ciekotach . Jest to 
spotkanie warsztatowe dla ludzi z całego kraju chcących żyć piękniej i bliżej 
natury. Jej uczestnicy biorą udział w: warsztatach zielarskich, warsztatach 
kulinarnych (kuchnia makrobiotyczna), zajęciach jogi, wykładach na temat 
naturalnych kosmetyków itp. 
Pełny program imprezy na stronie „Szklanego domu” www.szklanydom.maslow.pl

• TURYSTYCZNE ZAKOŃCZENIE SEZONU W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH 
Zapraszamy w sobotę 19 listopada do C. E. ”Szklany Dom” w Ciekotach
Impreza upamiętniająca postać wybitnego regionalisty  Edmunda Massalskie-
go w 130 rocznicę urodzin.
W programie imprezy:
- wycieczka autokarowa Śladami Edmunda Massalskiego (Kielce i okolice)
- dwie trasy piesze fragmentami Głównego Szlaku Świętokrzyskiego im. 
Edmunda Massalskiego
- wykład i promocja książki dr Andrzeja Rembalskiego  „Edmund Massalski- 
biografia”
- ognisko

• ZAJĘCIA TAŃCA NOWOCZESNEGO DLA DZIECI – TUP TUP DANCE
- poniedziałki i czwartki, godz. 14
- PRÓBY MŁODZIEŻOWEGO „TEATRU KAPITALNEGO”
 – sobota, godz.10
Miejsce- „Szklany Dom”- Ciekoty

• ZAJĘCIA WOKALNE - czwartek 17:30
- NAUKA GRY NA GITARZE – piątek - godz. 16-20
- J. ANGIELSKI DLA DZIECI - środa i czwartek - godz. 16-19
- ZUMBA - poniedziałki, godz. 19  (tel. kontaktowy 796277012)
- PRÓBY MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ – wtorek: godz. 15-16, soboty: godz. 11-14
Miejsce - GOKiS w Masłowie

• ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ ŚWIETLICY W DĄBROWIE.
Świetlica czynna będzie w środy i piątki w godz. 14-18 oraz każdą I i III sobo-
tę miesiąca w godz. 10-13
- ZUMBA - piątki, godz.18:15
- ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI - piątki, godz.17
Miejsce: świetlica w Dąbrowie

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE, KULINARNE, WIECZORY FILMOWE
Miejsce: świetlice samorządowe w Barczy, Dolinie Marczakowej, Ciekotach 
i Wiśniówce

Do końca listopada potrwają prace budowlane przy 
budynku świetlicy w Barczy.

Ocieplają świetlicę

Remont, który rozpoczął się kilka tygodni temu, polega na docie-
pleniu ścian zewnętrznych i stropu dachu wełną mineralną oraz 
odtworzeniu elewacji drewnianej. Jest to kolejna inwestycja mają-
ca za zadanie utrzymanie ciepła wewnątrz zabytkowego budynku. 
Przypomnijmy, że w zeszłym roku w świetlicy w Barczy został za-
instalowany nowy piec i wymieniona instalacja CO. 

MF To kolejny remont w świetlicy.

W Masłowie Pierwszym i Wiśniówce

Rewitalizacja tuż, tuż

 Na stronie Urzędu Gminy w Masłowie można 
znaleźć pierwszą wersję Programu Rewitalizacji Gminy 
Masłów na lata 2016-2023, która była również wysta-
wiona publicznie. W ramach ostatniego etapu prac nad 
programem odbyły się spotkania z mieszkańcami w Ma-
słowie. Jedno z nich miało charakter spotkania otwarte-
go, a drugie debaty. Przez cały czas trwania konstulacji 
społecznych mieszkańcy mogli zgłaszać swoje  pytania, 
pomysły, uwagi i spostrzeżenia dotyczące procesu rewi-
talizacji Gminy Masłów zarówno drogą tradycyjną jak 
i za pomocą specjalnego internetowego formularza.  

W kolejnym etapie
 Wyznaczone są dwa obszary zdegradowane, które 
wymagają rewitalizacji. Dotyczą one Masłowa Pierw-
szego i Wiśniówki. Jako pierwsza realizowana będzie 
rewitaliacja centrum Masłowa Pierwszego. Na kolejne 
lata, jako drugi etap, planowane są prace w Wiśniów-
ce. Wiadomo już, że w Masłowie Pierwszym powsta-
nie centralny plac z miejscami do reakracji, boisko 
wielofunkcyjne dostępne dla wszystkich oraz Centrum 
Przedsiębiorczości. Co ważne inwestycje powstaną na 
placu przekazanym Gminie Masłów przez Zarząd Woje-
wództwa Świetokrzyskiego.  Rewitalizacja w Wiśniów-
ce dotyczyć będzie budynku dawnej szkoły. Planowane 
jest jego przystosowanie m.in. do celów sportowych.  
Kolejnym etapem przygotowanie procesu rewitalizacji 
jest ogłoszenie konkursu na koncepcję urbanistyczno-
-architektoniczną zagospodarowania terenu w centrum 
Masłowa Pierwszego.
 Dla przypomnienia: Gmina Masłów pozyskała 
dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji w wys. 
72.000 zł co stanowi 90% całości zadania. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Fun-
duszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna 2014 – 2020.

WP

Za nami kolejny etap długotrwałego proce-
su, jakim jest nowe spojrzenie na rewitaliza-
cję Gminy Masłów. Obejmuje ona nie tylko 
zmiany inwestycyjne, ale również propozy-
cje aktywizujące mieszkańców.
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 Chór Masłowianie to najstarszy ze wszystkich w gminie, bo po-
wstały już w 1921 r. dzięki działalności kreatora kultury – Jana Pie-
niążka. Chór Włościański – wtedy tak zwany – prężnie działał aż do 
czasu II wojny światowej, 
wspierany przez probosz-
cza ks. Józefa Marszałka 
i prowadzony po kolei 
przez: Jana Pieniążka, 
Antoniego Draba, Józefa 
Wojtynę. Tradycja i umi-
łowanie śpiewu spowo-
dowały, że reaktywowano 
Chór po 1945 r., praca ar-
tystyczno-społeczna Jana 
Pieniążka przyniosła wiele 
sukcesów: uczestnictwo 
w różnego rodzaju kon-
kursach i uroczystościach 
krajowych. Następne 
dziesięciolecia funkcjono-
wania Chóru Masłowianie 
– pod opieką Zygmunta 
Służewskiego – dały efekty w postaci osiągnięć na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim, chórzyści 
kontynuują rodzimą kulturę narodową. Obecnie 
opiekunem jest Michał Kopeć, a chór składa się z 40 
członków. Chór bierze udział w imprezach gminnych 
(Noworoczny Tort Kultury, Biesiada Masłowska, Dożynki), 
w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach (Świętokrzyski Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek, Festiwal Pieśni Wielkopostnych, Przegląd 
Pieśni Maryjnej, Wigilijny Koncert Kolęd, Powiatowy Przegląd Ze-
społów Chóralnych) oraz koncertach i oprawach mszy w kościołach. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

„Gloria” dla Chóru Masłowianie
W Chmielniku odbył się XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów. Podczas festiwalu odby-
ła się ceremonia wręczenia Dorocznych Nagród Starosty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upo-
wszechniania i Ochrony Kultury. Nagrodę w kategorii zespół artystyczny przyznano Chórowi Masłowianie, którą z rąk 
starosty kieleckiego, Michała Godowskiego odebrała Marianna Samiczak, kierownik chóru.

Nagrodzili najlepszych
 Chmielnicka impreza przyciągnęła tłumy miłośników trady-
cyjnej kultury z powiatu kieleckiego oraz całego regionu święto-

krzyskiego. Na scenie 
zaprezentowali się lau-
reaci ubiegłorocznego 
przeglądu. W pięknych 
ludowych strojach za-
grały, zatańczyły i za-
śpiewały: Zespół Pieśni 
i Tańca Morawica, Ze-
spół Śpiewaczy Bole-
chowiczanie oraz Zespół 
Pieśni i Tańca,,Wierna 
Rzeka”. Potem ruszył 
festiwal. Zespoły miały 
do dyspozycji 10 minut, 
a soliści - pięć. Występy 
oceniało jury w składzie: 
Aleksandra Imosa z Mu-
zeum Wsi Kieleckiej, 
Wioletta Krzyżanow-

ska ze Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz 
Grzegorz Michta, wirtuoz akordeonu, dyrektor 

Szkoły Muzycznej w Jędrzejowie. W kategorii 
twórca dzieła lub wydarzenia „Glorię” otrzymał 

Wiesław Kołodziej - prezes i założyciel Towarzystwa 
Przyjaciół Zagnańska. Wyróżnieniem uhonorowano Lucy-

nę Lipczyńską, szefową zespołu Świętokrzyskie Jodły ze Śniadki, 
gmina Bodzentyn. Nagroda specjalna powędrowała do Zespołu 
Pieśni i Tańca Leśnianie z gminy Bodzentyn.

Mateusz Fąfara

Delegacja Chó-
ru Masłowianie wraz 

z wicewójt Moniką Doleziń-
ską - Włodarczyk w Chmielni-

ku gratulowali starosta Michał 
Godowski, Marek Szczepańczyk, 
członek Zarządu Powiatu i Piotr 

Żołądek, członek Zarządu 
Województwa Święto-

krzyskiego. 

Ruszają zajęcia

Zapraszamy wszystkie dzieci
do nowej Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie

 Świetlica czynna będzie w środy i piątki w godz. 14:00 – 
18:00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 10.00- 
13.00.
 W świetlicy odbywać się będą m.in warsztaty plastyczne i za-
bawy ruchowe dla najmłodszych oraz zajęcia taneczne dla dzieci 
i dorosłych.
 Ponadto Placówka Wsparcia Dziennego “Promyczek” zapra-
sza na darmowe zajęcia dydaktyczne: język angielski i informatyka, 
które będą prowadzone w świetlicy w każdy piątek w godz. 16.00 
– 18.00.  
 Wszystkie zajęcia rozpoczną się w drugim tygodniu paździer-
nika.

MF

Świetlica w Dąbrowie czeka na wszystkich chętnych.
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Najlepsze życzenia dla pań z Brzezinek

Śpiewają i gotują od 50 lat
50 lat to piękny jubileusz tym bardziej jeśli obchodzi je Koło Gospodyń Wiejskich, które buduje tożsamość swojej 
małej lokalnej społeczności. Dumne ze swoich działań mogą być panie z KGW Brzezinki, które 15 sierpnia 1966 roku 
rozpoczęły swoją działalność. 

 Wszystko zaczęło się w pewien ciepły sierpniowy dzień do-
kładnie w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
15 sierpnia 1966 roku. - Razem z moją koleżanką Stanisławą 
Krakowiak postanowiłyśmy założyć koło wspierających 
się gospodyń z Brzezinek. Byłyśmy młode, chciałyśmy 
coś robić razem. Miałam 21 lat, kiedy zachęcałam inne 
panie do dołączenia do nas. Nikogo szczególnie nie 
trzeba było namawiać, bo panie decydowały się bardzo 
szybko - opowiada Halina Ksel, jedna ze współzałoży-
cielek Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinkach. Jego 
pierwszą przewodniczącą została Stanisława Krakowiak, 
którą do aktywności namawiała jedna z koleżanek pracu-
jących w Kółkach Rolniczych dających w minionych latach 
duże szanse dla rozwoju właśnie kół gospodyń wiejskich. Po 
dwóch latach działalności przewodniczącą została Halina Ksel, 
która tę funkcję pełni do dziś. - Na początku było nas 24 i ta liczba 
na przestrzeni lat się utrzymywała. Od początku dzieliła nas róż-
nica wieku, bo były panie w wieku mojej mamy, ale łączyła chęć 
działania - dodaje. 

Ciekawe kursy
 Jak podkreśla pani Halina 
gospodynie z Brzezinek mo-
gły liczyć na uczestniczenie 
w wielu kursach. Ich tematyką 
było m.in. przetwórstwo owo-
cowo-warzywne, gotowanie 
i pieczenie. To właśnie wtedy 
wiele pań nauczyło się przygo-
towywać pyszne potrawy i piec 
znakomite ciasta. - Najlepiej wycho-
dzą mi właśnie ciasta i piekę ich dużo. 
Wszyscy jednak powtarzają, że najlepszy jest sernik 
z Brzezinek - dodaje z uśmiechem pani przewodni-
cząca. Kulinarne umiejętności to nie jedyne, jakie 
posiadły panie podczas wielu kursów. Prowadzono 
również naukę robótek ręcznych m.in. haftowania.  
Przez 50 lat KGW Brzezinki dało się poznać  nie tylko 

ze strony kulinarnej, ale również artystycznej. Panie wielokrotnie 
reprezentowały gminę Masłów na dożynkach, różnych uroczysto-
ściach i konkursach śpiewaczych m.in. na Festiwalu Pieśni Wiel-
kopostnych w Daleszycach czy Buskich Spotkaniach z Folklorem, 
gdzie dwukrotnie znalazły się w czołówce najlepszych zespołów 
zajmując drugie i trzecie miejsce.  Gospodynie można było usły-
szeć podczas mszy świętych w miejscowym kościele, gdzie panie 
oprawiały swoim śpiewem nabożeństwa czy angażowały się m.in. 
w procesje na Boże Ciało strojąc ołtarze.

Z życia Brzezinek
 Wielu mieszkańców gminy z senty-

mentem wspomina również przedstawie-
nia przygotowywane przez gospodynie 

z Brzezinek prezentowane w rożnych 
miejscach. Wielkimi brawami nagra-
dzano m.in. “Serce matki” i “Zaloty na 
kwaterze”.  Panie z Brzezinek dzięki 
wielu wycieczkom zwiedzały atrakcyj-
ne miejsca m.in. Zakopane, Warszawę, 

Kazimierz Dolny nad Wisłą.  Jak wspo-
mina Halina Ksel, koło szybko wykazało 

się swoją przedsiębiorczością i zaczęło za-
rabiać na organizacji zabaw. - Pierwsze stroje 

szyłyśmy sobie same, później trochę dołożyła gmi-
na, a na resztę sobie zarabiałyśmy np. naszym gotowaniem. Kupi-
łyśmy np. zastawę na 150 osób, którą wypożyczaliśmy na wesela 
- dodaje.  Niemal od zawsze centrum działalności KGW była Szko-
ła Podstawowa w Brzezinkach. Pierwszym miejscem spotkań był 
prywatny dom obok kościoła, później już szkoła zarówno w starym 
jak i później nowym budynku. - Bardzo dobrze nam się współpra-
cowało ze wszystkimi. Z księżmi, strażakami. Wszyscy razem cie-
szyliśmy się, że wybudowano nam nową szkołę czy zaczął do nas 
kursować autobus - opowiada pani Halina.  

Teraz juniorki
 Czas płynie nieubłaganie i wiele pań z pierwszego składu już 
nie żyje. - Mam już ponad 70 lat i wiadomo, że już mniej siły na 
działanie jak kiedyś. Cieszę się, że pojawiły się nowe panie, które 
chcą coś u nas robić. Trzeba je wspierać i nauczyć, tak jak nas kie-

KWG 
Brzezinianki: 

Teresa Sokołowska, 
Ewelina Porzucek, Bożena 

Januchta, Lidia Korus, Ewa Bła-
chut, Małgorzata Pawelec, Anna 
Haba, Anna Supierz, Monika Joł-
da, Bożena Brzostek, Małgorzata 

Brzoza, Teresa Kiełbik, Maria 
Białek, Urszula Ksel, Dorota 

Haba, Ilona Szewczyk

Podczas 
jubileuszu było

bardzo uroczyście. 

KGW Brzezinki wraz ze śp. Adamem Chamerskim reprezentowały gminę 
na wielu imprezach. Tu podczas występu w Świętokrzyskim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w 2005 roku. 

KWG Brzezinki: 
Halina Ksel, Zofia Li-

powska, Weronika Walas, 
Maria Haba, Maria Majcher-
czyk, Stanislawa Zielińska, 
Maria Haba, Anna Kiełbik, 

Maria Januchta, Janina Brzo-
za, Genowefa Januchta, 

Genowfa Korus 
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Biegali dla zdrowia
W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach- Scholasterii odbyły się biegi dla dzieci i mło-
dzieży pod hasłem: „O ząbki dbamy i w zawodach biegamy”.

 W biegach uczestniczyły dzieci ze wszystkich klas, któ-
re podzielone zostały na kategorie wiekowe. Zadaniem każdej 
grupy było pokonanie określonego odcinka trasy  i dobiegnię-
cie do mety. Każde dziecko po ukończonym biegu otrzymało 
od organizatorów szczoteczkę oraz pastę do zębów.  Ogromną 
niespodzianką były upominki-maskotki, które wręczono dzie-
ciom, które jako pierwsze pokonały wyznaczone odcinki trasy 
oraz dla tych, którzy z wielkim trudem na metę przybyli jako 
ostatni. 

 - Nie zawsze chodzi o wygraną. Ważny jest sam fakt 
uczestnictwa oraz to, że potrafimy pokonać trudności, choć 
czasem przychodzi nam to z wielkim wysiłkiem – podkreślała 
dyrektor Joanna Broniek.
 Organizatorem akcji było Stowarzyszenie „Biegacz Świę-
tokrzyski”, któremu należą się wielkie podziękowania za wspa-
niałą akcję promująca zdrowie i aktywny wypoczynek wśród 
dzieci.

Mateusz Fąfara

Dzieci dzielnie biegły do mety dopingowane przez nauczycieli.

dyś ktoś nauczył. My swojej działalności nie kończymy są seniorki 
i są juniorki - mówi z uśmiechem pani Halina. Od początku tego 
roku gospodynie z Brzezinek niejako reaktywowały koło i zapre-
zentowały jego nową odsłonę. Na czele juniorek stanęła Teresa So-
kołowska. - Nazywamy się Brzezinianki i jak na razie skupiamy się 
na działalności kulinarnej. W lutym tego roku wraz z koleżankami 
postanowiłyśmy, że warto uruchomić takie koło, aby w naszych 
Brzezinkach też coś się działo. Można nas spotkać na wielu gmin-
nych imprezach, gdzie rozstawiamy swoje stanowisko. Karmimy 
zarówno mieszkańców naszej gminy jak i gości - opowiada pani 
Teresa, która podkreśla bardzo dobrą współpracę z wójtem Toma-
szem Lato, Zbigniewem Długoszem, dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej oraz druhami z OSP Brzezinki, czego dowodem jest choćby 
wyremontowana kuchnia. To w niej panie przygotowywały dania 
na konkursy, w których brały udział. W Pierzchnicy serwowały 
kapustę chłopa w konkursie na potrawę z ziemniaków i kapustę. 
Podczas Dożynek Powiatowych w Masłowie ich żołądki z papry-
kę zdobyły wyróżnienie w konkursie “Przez żołądek do serca”. 
- Część z pań chce nie tylko gotować, ale również śpiewać. Mamy 
już pierwsze deklarację, że będziemy pracować z instruktorem. 
W przyszłym roku dzięki funduszowi sołeckiemu dokupimy sobie 
stroje, żebyśmy jeszcze lepiej mogły się zaprezentować - dodaje 
pani Teresa.

Goście, goście
 Pod koniec sierpnia w czasie uroczystości w Szkole Podsta-
wowej w Brzezinkach obchodzono piękny jubileusz, który przy-
gotowały zarówno seniorki jak i juniorki. Życzenia składali m.in. 
Michał Godowski, starosta kielecki, Henryk Milcarz, radny sejmiku 

Fotografia z archiwum KGW Brzezinianki. 

województwa świętokrzyskiego, prezes Wodociągów Kieleckich, 
Czesław Gruszewski, wiceprezydent Kielc oraz radni powiatowi: 
Marian Zarzycki i Zbigniew Zagdański oraz  przedstawiciele Urzę-
du Gminy w Masłowie na czele z wójtem Tomaszem Lato. Nie 
zabrakło również przedstawicielek innych Kół Gospodyń z terenu 
gminy Masłów a także dobrych życzeń jak i pysznych ciast, z któ-
rych przecież słyną panie z Brzezinek. 

Wojciech Purtak
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 W przypadku wielu artystów miłość 
do muzyki zaczyna się już w rodzinnym 
domu. Jak było u pana?
 Tak dokładnie, nie pamiętam kiedy 
zacząłem zwracać uwagę na muzykę. Na 
pewno jakieś kołysanki a potem piosen-
ki śpiewała nam moja Mama, która miała 
bardzo ładny głos W szkole podstawowej 
mieszkałem w Lublinie u Babci, która śpie-
wała religijne piosenki, a Ciocia po polsku 
zagraniczne przeboje, które mieli w reper-
tuarze ówcześni piosenkarze np. Marta 
Mirska, Maria Koterbska. Obie miały ładne 
głosy. O tym, że Tata grał na mandolinie, 
banjolce i skrzypcach dowiedziałem się do-
bre 10 lat później. Pierwszego rock and rol-
la usłyszałem w Lublinie na występie orkie-
stry Zygmunta Wicharego, a Halley’owskie 
rock and rolle śpiewała starsza o siedem lat 
sąsiadka. Na początku lat 60-tych ub. wie-
ku w Polskim Radiu Warszawa nadawano 
dużo muzyki instrumentalnej – gitarzyści; 
Chet Atkins, Les Paul, zespoły gitarowe; The 
Ventures, The Shadows, polskie Tajfuny. 
Brzmienie tych gitar było niesamowite. To 
spowodowało moje zainteresowanie gitarą 
i muzyką, następni byli już w 1963 roku 
The Beatles i wszystko co oni w muzyce 
rozrywkowej zapoczątkowali.

 A początek fascynacji muzyką coun-
try?
 Prawie 60 lat temu w naszych kinach 
było sporo westernów, w nich spotykało się 
muzykę, którą mylnie nazywaliśmy kowboj-
ską lub country. Nie była to jeszcze praw-
dziwa muzyka country, ale to przemawiało 
do naszej wyobraźni, tak jak powieści Karo-
la Maya. W roku 1963 słuchałem czecho-
słowackiego Radia Praga. Muzyka country 
u naszych południowych sąsiadów już była 
znana i popularna, tak jest do dziś, i na fa-
lach tego radia słuchało się Jima Reeves’a, 
Hanka Williamsa itd. Czescy emigranci 
w USA - bracia Dopplerowie skonstruowali 
typową dla muzyki country- gitarę Dobro. 
W 1963 roku w polskich kinach wyświetla-
no klasyczny dziś western - Rio Bravo i tam 
pojawiły się dwa autentyczne utwory coun-
try. W 1969 roku na antenie radiowej “Trój-
ki” pojawiła się audycja - Mój magnetofon 
i w piątki była tam zawsze aktualna i nieco 
starsza muzyka country. Od 1974 roku tak-
że w „Trójce” Korneliusz Pacuda prowadzi 
raz w tygodniu audycję „W tonacji Trójki”. 
W ten sposób poznajemy różne style i ga-
tunki oraz różnych wykonawców country.

Rozmawiamy z Andrzejem Wilkosem

Nie chcemy schodzić poniżej pewnego poziomu
Andrzej Wilkos w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia pracy artystycznej z młodzieżą z gminy Masłów. Wychowuje 
już kolejne pokolenie młodzieży zachęcając ją do odkrywania m.in. country. Grupa Andrzej i Przyjaciele, którą tworzą 
młodzi ludzie z naszej gminy jest znana w całym województwie świętokrzyskim. Z Andrzejem Wilkosem rozmawia-
my o jego muzycznych fascynacjach i oczywiście pracy z naszą młodzieżą.

 Co w country okazało się najbardziej 
pasjonujące?
 W muzyce country najbardziej po-
dobają mi się instrumentaliści, ich biegłość 
w opanowaniu instrumentów i wreszcie 
różnorodność tychże. Mamy tu akustycz-
ne gitary, skrzypce, mandolinę, harmonijkę 
ustną, wspomnianą wcześniej gitarę Dobro, 
banjo, pedal steel guitar. Dla porównania 
przez dłuższy czas w rocku pokutował in-
strumentalny skład, 3 gitary i perkusja plus 
wokalista, wyłom w tym zrobili The Beatles 
wprowadzając inne instrumenty. Ze wzglę-
du na różnorodność stylów country music 
można porównać do ogromnej rzeki Mis-
sisssippi z jej dopływami. Nie ma tu bez-
sensownej pogoni za nowościami. Klasycz-
ne standardy sprzed 100 lat można zagrać 
i dziś w różnych countrowych stylach. 

 Kiedy rozpoczął pan przygodę z pra-
cą w gminie Masłów?
 Dokładnie 15 lipca 1991 roku. Zapro-
sił mnie do pracy z nastolatkami; Tomkiem 
Dziwoniem, Jarkiem Pniakiem i Markiem 
Kaletą ówczesny dyrektor GOKu pan Stefan 
Mariański. Miało to być na trzy, cztery mie-
siące. Pracowaliśmy razem pięć lat, w ze-
spole pojawiła się wokalistka Ania - wtedy 
Majkowska dziś Piwko, Mirek Piwko, Artur 
Sańpruch, Grzesiek Gil. Zespół okrzepł, 
a pani dyrektor Lucyna Kozubek
zaproponowała prace z kolejną grupą na-
stolatków. Następnie była dość liczna gru-
pa nie tylko pragnących poznać tajniki gry 
na gitarze, także młodzieży, która chciała 
wspólnie pośpiewać.

 To było motorem to utworzenia ze-
społu grającego country?
 Stało się to z inicjatywy pani dyrektor 
Lucyny Kozubek i Iwonki Łataś. Zawiązało 
się trio Ania Piwko, Kasia Polut i Andrzej W. 
Zadebiutowaliśmy w czerwcu 1997 w am-
fiteatrze w Ciekotach, Śpiewaliśmy balla-
dy country, Dylana trochę folku i bluesa. 
Zaliczyliśmy dwukrotnie tzw. Przepustkę 
do Mrągowa, dwukrotnie trasę po Kielec-
czyźnie z akcją krwiodawstwa, dwie sesje 
nagraniowe dla Radia Kielce i jedną dla 
Telewizji Kablowej Kielce i wiele innych 
występów przez 5 lat jako Sympatyczna 
Piątka. Przez kolejne dwa lata z innym skła-
dem próbowaliśmy grać nadal w tym stylu, 
ale młodzi muzycy nie garnęli się do grania 
takiej muzyki. Na zajęcia muzyczne w na-
szym Domu Kultury przychodziła spora 

grupa młodzieży, poznawaliśmy wspólnie 
tajniki gry na gitarze i nowe piosenki - bal-
lady i bliskie country. Pomysł na taki zespół 
zrodził się przypadkowo, mieliśmy dość 
dobrze wyćwiczony repertuar gdy pojawi-
ła się propozycja, aby zagrać w Księgarni 
S. Żeromskiego w Kielcach z okazji Świato-
wego Dnia Książki.

 Jak pan przyznaje nie było łatwo za-
chęcić młodych do grania muzyki, która 
wymaga więcej pracy i umiejętności. A jak 
było w kolejnych latach?
 Na próbach wychodziło to już cał-
kiem dobrze, właściwie to młodzież za-
proponowała, że warto spróbować, warto 
sprawdzić czy publiczność zaakceptuje 
nasz styl, repertuar i nas. Okazało się, że był 
to dobry pomysł. Z uwagi na moją wiedzę 
w temacie country proponuję utwory i je-
śli jest to akceptowane przez muzyków to 
działamy, ostatnio wiele propozycji pocho-
dzi od moich współpracowników.

 Każda grupa w swojej działalności ma 
taki moment, w którym wie, że warto iść 
do przodu. Wy też?
 Było kilka takich „kamieni milowych”. 
Najważniejszy moment to był ten kiedy 
postanowiliśmy działać jako zespół. Waż-
nym momentem i to na samym początku 

Andrzej Wilkos rozpoczął pracę w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w 1991 roku. 
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było przystąpienie do zespołu Gabriela 
Maja – znakomitego skrzypka, to dodało 
countrowego smaku naszym występom, 
równie ważne były chwile gdy okazało się 
jaki poziom umiejętności prezentują na 
gitarach Szymek Ksel i Krzyś Zegadło, tak-
że gdy gitarę basową wzięła w posiadanie 
Kinga Słoń. Wiele osób pytało wtedy zdzi-
wionych: dziewczyna u was gra na basie? 
Przełomowym dla nas okazał się pierwszy 
występ na Dzikim Zachodzie w Kurozwę-
kach a po nim trzy następne, w ten sposób 
ustanowiliśmy nie pobity przez inne zespo-
ły country do dziś „rekord” czterech wystę-
pów tamże. Ważny był również pierwszy 
występ na scenie Wodociągów Kieleckich 
na Święcie Wody w ramach Święta Kielc, 
tym sposobem zdobyliśmy nowych fanów 
i wystąpiliśmy w sumie 10 razy. Wszyscy 
w zespole rozumiemy się i szanujemy i to 
jest najważniejsze.

 Czy uczestnicy zajęć gitarowych 
prowadzonych przez pana w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie mają 
szansę, by zagrać kiedyś na scenie z zespo-
łem?
 Na zajęciach gitarowych może poja-
wić się każdy, kto chciałby zgłębiać tajniki 
gry na instrumencie. Nie ma górnej granicy 
wieku. Z uwagi na to, że zajęcia prowa-
dzone są systemem i sposobem grupowym, 
warsztatowym trudno jest zapraszać bardzo 
młodych uczestników, ponieważ wymaga-
ło by to poświęcenia tylko najmłodszym 
więcej czasu a wtedy „starszaki” nie szkolą 
się. Zespół Andrzej i Przyjaciele ma już na 
tą chwilę pełną obsadę osobową. Dalsze 
poszerzanie składu limituje nasz niepełny 

zestaw sprzętowy, także ograniczenia na 
scenie gdzie także jest pewien limit mi-
krofonów, do nagłośnienia. Nasz repertuar 
można ćwiczyć z nami na zajęciach, bo 
gdybyśmy potrzebowali kogoś np. na za-
stępstwo to trzeba z marszu bardzo dobrze 
znać repertuar.

 Jak na przestrzeni lat zmieniały się 
oczekiwania i wymagania zarówno pana 
jak i członków zespołu dotyczące m.in. re-
pertuaru czy stroju?
 Myślę, że oczekiwania mamy cały 
czas takie same: doskonalić umiejętność 
gry i śpiewu, zagrać większą ilość koncer-
tów, poszerzyć instrumentarium i mieć 
pełne zabezpieczenie w sprzęt, rozszerzyć 
repertuar, choć i ten jest już spory. Nieko-
niecznie wymagania ale życzenie i marze-
nie abyśmy zawsze byli zespołem koloro-
wo i stylowo ubranym. Nastała teraz jakaś 
dziwna moda, że zespoły grające różne 
gatunki muzyczne ubierają się od stóp do 
głów na czarno co kojarzy mi się nie tylko 
z elegancją ale z jakimś smutkiem.

 Czy są tacy członkowie zespołu 
z dawnego i obecnego składu, którzy od-
nosili sukcesy na konkursach muzycznych, 
wokalnych, swoje dalsze muzykowanie 
związali z muzykowaniem.
 Największy sukces odniósł Tomek 
Murawski, który uczestniczył w zajęciach, 
a w pewnym momencie złapał bakcyla do 
gry na gitarze basowej i zaczął współpracę 
z zespołem Mafia i innymi zespołami. Prak-
tycznie aby osiągnąć sukces solisty należało 
by pracować z niedużą grupą - 2- 5 osób. 
I musi być ogromna chęć, samozaparcie 

i umiejętności danej osoby w dążeniu do 
sukcesu, to zależy nie tylko ode mnie ale też 
od zainteresowanego. Brałem udział w wie-
lu muzycznych konkursach, przeglądach 
jako widz, wykonawca, juror, reporter-spra-
wozdawca radiowy i nieraz miałem miesza-
ne odczucia. Poprzeczka wymagań ustawio-
na jest wysoko, a chętnych do osiągnięcia 
sukcesu wielu. Jak powiedział kiedyś Bela 
Bartok - konkursy są dla koni nie dla mu-
zyków. Aby wiązać swoje życie z muzyko-
waniem trzeba w dzisiejszych czasach być 
bardzo dobrym, konkurencja jest naprawdę 
ogromna. Warto jest mieć jakiś dobry zawód 
a oprócz tego pracować na sukces.

 To jak w takim razie na kolejne suk-
cesy w najbliższym czasie zamierza praco-
wać zespół Andrzej i Przyjaciele?
 Przede wszystkim zagrać parę koncer-
tów, o wszystkim co planujemy nie chcę 
mówić aby nie zapeszyć. Mamy kilka po-
mysłów, które pomału realizujemy. Gdy 
nabiorą konkretnego kształtu poinformu-
jemy jako pierwszych czytelników Kuriera 
Masłowskiego. Mamy materiał do nagrania 
płyty, aby było to na pewnym poziomie, 
wymaga to wkładu finansowego, a nie 
chcemy schodzić poniżej pewnego pozio-
mu. Na zakończenie chcę bardzo serdecz-
nie podziękować tym wszystkim z którymi 
miałem przyjemność przez te wszystkie lata 
w Masłowie współpracować. Także moim 
muzykom: Monice i Klaudii Bandrowskim, 
Madzi Kalecie, Justynie Miernik, Kindze 
Słoń, Agacie Styczeń, Kasi Winiarskiej, 
Gabrielowi Majowi, Szymkowi Jarosowi, 
Szymkowi Kselowi, Marcinowi Styczniowi 
i Krzysiowi Zegadle.

Podczas Gitarowego Pożegnania Lata, które odbyło się pod koniec września w Ciekotach grupa Andrzej i Przyjaciele zagrała w składzie:
Krzysztof Zegadło, Andrzej Wilkos, Katarzyna Winiarska, Kinga Słoń, Magdalena Kaleta i gościnnie Maciej Furmańczyk.
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 Akt odebrała z rąk kierownika Samorządowego Zespołu Ob-
sługi Oświaty pani Ireny Kundery oraz wicewójt Moniki Doleziń-
skiej - Włodarczyk. Jako jedyny nauczyciel w roku 2016 złożyła 
wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień 
nauczyciela mianowanego. Wniosek przeszedł ocenę formalną. 
Egzamin przeprowadziła w dniu 25 lipca 2016 roku komisja eg-
zaminacyjna powołana przez Wójta Gminy Masłów, w składzie: 
Irena Kundera, przedstawiciel organu prowadzącego, Janina Dy-
amentowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej, 
Dorota Majchrzyk, ekspert z listy MEN, Zbigniew Wojciechowski, 
ekspert z listy MEN.

MF

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji na-
rodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Taką przysięgę złożyła Mariola Jugo, nauczycielka 
wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej. 

Akt nauczyciela mianowego wręczony

Mariola Jugo odebierała gratulacje od wicewójt 
Moniki Dolezińskiej - Włodarczyk i Ireny Kundery,  
kierownik SZOO.

 Gmina Masłów wychodzi na przeciw 
zapotrzebowaniu członków rodzin z co 
najmniej trójką dzieci. Zgodnie z progra-
mem dla rodzin wielodzietnych z terenu 
gminy Masłów będą mogły one korzystać 
bezpłatnie z pływalni Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Umowa 
pomiędzy MOSiR a Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Masłowie została 
podpisana na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Mieszkańcy gminy mogą korzystać 
z basenów (bez sauny i nauki pływania)  

Mieszkańcy gminy Masłów posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą już korzystać z bezpłatnego wstępu na pły-
walnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. 

Duże rodziny bezpłatnie na basen

Foka, Delfin, Orka maksymalnie dwa razy w 
miesiącu po 60 minut lub dwa razy w mie-
siącu po 45 minut z basenów Mors, Jurajska.  
Co ważne po  przekroczeniu  limitów czaso-
wych, osoby korzystające z Karty Dużej Ro-
dziny zobowiązane będą do dokonania do-
płaty różnicy bezpośrednio w kasie basenu, 
zgodnie z obowiązującym cennikiem.   Warto 
pamiętać, aby przed wybraniem się na basen 
zabrać ze sobą Kartę Dużej Rodziny wydanej 
przez wójta gminy Masłów oraz dokument 
potwierdzający tożsamość. - Zachęcam cale 

rodziny objęte naszym programem do sko-
rzystania z takiej formy rekreacji i aktyw-
nego spędzania czasu. Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie dołączymy kolejne 
przywileje  do naszej Karty Dużej Rodziny 
- mówi Aneta Kułak, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.  
Z basenów można korzystać do 31 grudnia 
2016 r. Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu /41/ 311-08-70 
lub w siedzibie GOPS.

WP

Warto wiedzieć 

OSP Masłów zyska nowy wóz bojowy!
Gmina Masłów uzyskała dofinansowanie na doposażenie jednostki OSP Masłów w średni samochód ratowniczo-ga-
śniczy.

 We wtorek (27 września) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru 
15 projektów w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz 
usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt gminy Masłów pn. „Zakup samochodu stra-
żackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masłów” 
znalazł się na 5. pozycji na liście rankingowej, co oznacza, że już w przyszłym roku w ma-
słowskiej remizie zaparkuje nowy wóz bojowy, który zastąpi obecnego wysłużonego Stara 
266 z 1981 r.
 Celem zakupu nowego samochodu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na te-
renie gminy Masłów i w jej bezpośrednim otoczeniu.
 Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 595 656,52 zł, co stanowi 
75% wartości całego projektu.

Mateusz Fąfara
Już w przyszłym roku podobny wóz
będą posiadali druhowie z Masłowa.
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 Na zaproszenie starosty Michała Godowskiego i wójta Tomasza Lato od-
powiedzieli przedstawiciele wszystkich gmin z powiatu kieleckiego. Zgod-
nie z tradycją świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej odprawionej 
w kościele Przemienia Pańskiego w Masłowie, której przewodniczył 
proboszcz ks. Piotr Motyka. Podczas homilii padły słowa ważne dla 
każdego z rolników. Po wspólnej modlitwie sprzed kościoła ruszył 
wielki dożynkowy korowód, w którym przedstawiciele gmin powia-
tu kieleckiego nieśli piękne dożynkowe wieńce.
Rolniczy trud
 Główne uroczystości odbyły się na płycie lotniska. Tu gości 
wspólnie witali gospodarze: starosta Michał Godowski 
i wójt Tomasz Lato. Samorządowcy zwrócili 
szczególną uwagę na ogromny szacunek dla 
rolników, dzięki którym codziennie na 
stole może gościć chleb, a dożynki są 
doskonałą okazją do podziękowa-
nia im za trud codziennej pracy. 
W podobnym tonie wypowiadali 
się również goście. Zaproszenie 
do Masłowa przyjęli: parlamen-
tarzyści, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, wojewoda 
świętokrzyski oraz burmistrzowie 
i wójtowie gmin powiatu kielec-
kiego. Honory gospodarzy pełni-
li również starostowie dożynek: 

Wyjątkowe wydarzenie w naszej gminie

Cały powiat zjechał na dożynki do Masłowa
Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Masłów zostaną zapamiętane jako niezwykle kolorowe, ale i upalne. Były pięk-
ne wieńce, pyszne potrawy, ludowe występy, nagrody dla najlepszych i co najważniejsze podziękowanie dla rolników 
za trudy ich pracy.

Krystyna Grzegolec z Masło-
wa Pierwszego i Roman Po-
pis z Obic. Na płytę lotniska 
dotarli, zgodnie z tradycją, 

bryczką zaprzężoną w konie. 
W części oficjalnej przekazali 

staroście i wójtowi wielki bochen 
chleba, który został podzielony na ka-

wałki i rozdany wśród publiczności. Bardzo 
ważną obrzędową częścią była prezentacja 
i obśpiewanie wieńców. Na specjalnych sto-
iskach każdy mógł podziwiać piękne wieńce 
uplecione ze zbóż zgodnie z zasadami prze-
kazywanymi na wsiach od pokoleń. Oprócz 
19 wieńców z każdej gminy powiatu kielec-
kiego można było oglądać również dziewięć 
wieńców przygotowanych przez sołectwa 
z naszej gminy. Komisja konkursowa uzna-
ła, że najpiękniejszy wieniec przygotowała 
gmina Miedziana Góra. Uplotła go Józefa 
Bucka. Zwycięski wieniec reprezentował 
powiat kielecki podczas Dożynek Woje-
wódzkich, które odbyły się w Końskich. Tam 
również okazał się bezkonkurencyjny i zajął 
pierwsze miejsce Drugie miejsce zajął wie-
niec reprezentujący gminę Masłów przygo-

Gospodarze dożynek: starosta Michał Godowski 
i wójt Tomasz Lato wraz ze starostami dożynkowy-
mi Krystyną Grzegolec i Romanem Popisem często-
wali gości chlebem dożynkowym. 

Wieniec przygotowany przez Dą-
browianki okazał się najpiękniej-
szym w gminie Masłów. 

W korowodzie
można było oglądać
piękne wieńce. 

Płyta lotniska w Masłowie szybko wypełniała się publicznością. 
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Tak prezentowały się nasze wieńce

KGW Lubrzanka

KGW Żeromszczanki

Wieniec KGW Dąbrowianki

KGW Kopcowianki

Klub Seniora

Domaszowice

KGW Brzezinianki

KGW Barczanki

KGW Masłów Drugi NOVE
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Tak prezentowały się
     nasze zespoły

Zespół Piesni i Tańca Ciekoty

Masłów Drugi NOVE

Dąbrowianki

Andrzej i Przyjaciele

Domaszowianki

Kopcowianki
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towany przez Dąbrowianki, a trzecie Sitkówkę Nowiny. Przed 
uroczystą mszą święta komisja konkursowa wybrała najpięk-
niejszy wieniec gminy Masłów o które walczyły wieńce przygo-
towane przez: Domaszowianki, Dąbrowianki, Barczanki, Brze-
zinianki, Klub Seniora, Kopcowianki, Lubrzankę, Masłów Drugi 
Nove oraz Żeromszczanki. Wszystkie wieńce były przepiękne 
ale wygrać mógł jeden. Komisja konkursowa po burzliwej nara-
dzie jako najpiękniejszy wskazała wieniec przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy.
Otrzymali nagrody
 Konkurs na najpiękniejszy wieniec nie był jedynym roz-
strzygniętym podczas imprezy. Tytuł “Piękna 
i bezpieczna zagroda – przyjazna 
środowisku” otrzymało domo-
stwo Marzanny i Kazimie-
rza Kwiatków z Belna 
w gminie Bieliny. Za 
„Najpiękniejsze 
Gospodarstwo 
Agroturystyczne 
Powiatu Kielec-
kiego” uznano 
„Kuźnię” Elżbie-
ty Kot z Nowej 
Huty w gminie Ra-
ków. Zadbano również 
o podniebienia. Kulinarne 
zmagania w konkursie „Przez 
Żołądek do serca”, którego pomysło-
dawcą jest Piotr Żołądek, członek zarządu woje-
wództwa świętokrzyskiego wygrała Monika Klimek z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Niwkach Daleszyckich, w gminie Daleszyce za potra-
wę “Róże z niespodzianką”. Co ciekawe główną potrawą wszyst-
kich potraw przygo-
towanych przez koła 
gospodyń wiejskich 
były...żołądki. Specjal-
ne podziękowanie za 
godne reprezentowa-
nie powiatu kieleckie-
go i gminy Masłów, 
otrzymała Patrycja Pa-
bis, mieszkanka naszej 
gminy, która w czerw-
cu zdobyła tytuł Miss 
Polski Nastolatek. 
Patrycja ze sceny pozdrowiła wszystkich uczestników dożynek 
oraz życzyła im wspaniałej zabawy. Ważnym momentem było 
uhonorowanie przez wójta Tomasza Lato oraz wicewójt Monikę 
Dolezińską - Włodarczyk niepełnosprawnego sportowca Andrzeja 
Janowskiego, który trenując paraolimpijską dyscyplinę boccia jest 
doskonałym wzorem do realizowania swoich sportowych pasji mimo 
przeciwnościom losu. Otrzymał on od wójta Tomasza Lato specjalną nagrodę 

za szczególne osią-
gnięcia sportowe 
oraz godne repre-
zentowanie gminy 
Masłów.

Barwnie na scenie
 Dożynki Powiatu 

Kieleckiego i Gminy 
Masłów przeszły do hi-

storii jako niezwykle barwne 
widowisko. Na scenie prezentowały 

się zespoły ludowe ze wszystkich gmin. Licznie 
zgromadzona publiczność nie kryła słów uznania dla członków 
grup, które występowały w tradycyjnych strojach, mimo że z nieba 
lał się ogromny żar. Wystąpili m.in. Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, 

Kapela Ciekoty, Kopco-
wianki, Dąbrowianki, 
Nove, Czerwone Jagody, 
Domaszowianki, An-
drzej i Przyjaciele oraz 
goście Kapela Bielińska, 
Echo Łysicy, Zespół Pie-
śni i Tańca Morawica. 
Pięknie było na stoiskach 
poszczególnych gmin. 
Ich reprezentacje zadba-
ły o to, by nikt z impre-
zy nie wyszedł głodny. 

Serwowano zarówno regionalne specjały obiadowe jak i pyszne 
ciasta. Na finał świętowania z estrady zabrzmiały przeboje zespo-
łu Dżem w wykonaniu grupy PAW. Po koncercie rozpoczęła się 
zabawa taneczna, prowadzona przez Krzysztofa Kisa mieszkańca 
naszej gminy. - Jestem dumny z mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy po raz kolejny okazali swoją niezwykłą gościnność. Cieszę się, 
że w gminie Masłów będącej sercem Gór Świętokrzyskich, gdzie 

przywiązanie do tradycji jest niezwykle ważne mogli-
śmy zorganizować, wspólnie 

ze Starostwem Powiato-
wym, wydarzenie będące 

podziękowaniem dla 
rolników za ich trud. 
Jeszcze raz dzię-
kuję wszystkim 
za okazaną nam 
pomoc i oczywi-
ście zapraszam do 
gminy Masłów - 

podsumowuje wójt 
Tomasz Lato.

Wojciech Purtak

Specjalne
podziękowania

Wójt Tomasz Lato serdecznie 
dziękuje strażakom z OSP z terenu 

gminy Masłów, policji, Prezesowi oraz 
Dyrektorowi Aeroklubu Kieleckiego 
oraz pracownikom Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Masłowie za orga-

nizację i wzorowe zabezpieczenie 
imprezy oraz wszystkich bawią-

cych się na dożynkach.
Dożynkowy korowód otwierała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa. 

Zagrała też Kapela Ciekoty. 

Zwycięskim wieńcem zarówno 
Dożynek Powiatowych jak i Dożynek 

Wojewódzkich okazał się być ten
z gminy Miedziana Góra. 

Na scenie zaprezentowały się Czerwone Jagody. 
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Polecamy wyjątkowy album

Płyta „Impresje świętokrzyskie” już jest! 
Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Kapela Ciekoty wraz z grupą muzyków jazzowych nagrali płytę “Impresje świę-
tokrzyskie”. Jej koncertowa premiera odbyła się w ciekockim amfiteatrze podczas „Imienin Stefana” - imprezy wień-
czącej projekt pod tym samym tytułem realizowanym w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”  
wspartego przez Szwajcarię poprzez dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z no-
wymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 „Impresje świętokrzyskie” to płyta wyjątko-
wa, bo łącząca muzykę jazzową z tradycjami 
muzyki ludowej z serca Gór Świętokrzyskich. 
Pomysłodawcą nagrania płyty był Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Masłowie. Do jego reali-
zacji został zaproszony Łukasz Mazur, uznany 
muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer. Album 
nagrano na finał warsztatów muzycznych, jakie 
poprowadził Łukasz Mazur wraz z Zespołem 
Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Kapelą Ciekoty. 
Nasze zespoły najpierw próbowały z artystami 
w świetlicy wiejskiej w Ciekotach, a później 
wzięły udział w sesji nagraniowej zrealizowa-
nej w sali kameralnej Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Kielcach.
Premiera w amfiteatrze
 Na płycie znalazły się m.in. utwory  “Ozeniłem sie” oberek wg Józefa Myszki od Jasieńca Iłżeckiego, „A z góry, a z góry” polka wg 
Oskara Kolberga od Klimontowa czy „Gdzie ta moja baba” polka wg Józefa Ksela. Pozostałe utwory to kompozycje autorskie Łukasza 
Mazura oraz inspiracje z melodii ludowych. Oprócz Łukasza Mazura w nagraniu naszemu zespołowi  towarzyszyli Michał Błaszak i Jakub 
Mazur. Po raz pierwszy cały materiał z płyty zaprezentowano w amfiteatrze w Ciekotach z okazji Imienin Stefana. Wykonawcy zostali 
nagrodzeni wielkimi brawami przez publiczność, która w prezencie mogła otrzymać album. Bezpłatne egzemplarze płyty dostępne są 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie oraz Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom“ w Ciekotach. Oprócz powstałego singla 
w ramach realizowanego projektu przez GOKiS zostały zakupione komplety strojów ludowych dla wszystkich członków Zespołu Pieśni 
i Tańca Ciekoty. 

WP

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty wraz z muzykami Łukaszem Mazurem, 
Michałem Błaszakiem i Jakubem Mazurem. 

Po wakacjach

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty
Pierwszy dzwonek zabrzmiał we wszystkich szkołach w gminie Masłów. W ciągu wakacji w placówkach trwały prace 
remontowe.

 Uczniowie powrócili z wakacji wypoczęci i pełni energii do 
nauki. Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy wzięli udział 
w uroczystościach rozpoczynających nowy rok szkolny. Trady-
cyjnie już zanim rozpoczęły się spotkania w szkołach, uczniowie 

wraz z nauczycielami modlili się 
o pomyślność w nauce podczas 
mszy świętych odprawionych 
w kościołach w Masłowie 

i Brzezinkach. 
Wójt Tomasz 
Lato był go-
ściem rozpo-
częcia w Szko-
le Podstawowej 
w Brzezinkach. 
W swoim przemó-
wieniu nawiązał do 
homilii ks. Zbigniewa Ką-
dzieli. - Rozwijajcie swoje talenty i nie zapominajcie, 
że swoją pomocą służą wam zarówno nauczyciele, 
rodzice jak i samorządowcy gminy Masłów. Bądźcie 
dla siebie przyjaciółmi, którzy wspierają się w co-
dziennych radościach i problemach -  mówił wójt.

WP

W roku szkolnym 
2016/2017 w szkołach 

gminy Masłów naukę rozpoczę-
ło 269 dzieci w oddziałach przed-

szkolnych, 570 uczniów w szkołach 
podstawowych, 208 w gimnazjach. 
Do pierwszej klasy podstawówek po-
szło 137 osób, a w gimnazjum 70 
osób. W czasie wakacji szkoły zo-

stały przygotowane do przyjęcia 
uczniów dzięki niezbędnym 

pracom remontowym.

Wypoczęte dzieciaki wróciły z wakacji do szkoły w Mąchociach - Scholasterii.
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 Wystartowała realizacja ini-
cjatyw mieszkańców gminy Ma-
słów wybranych w ramach projektu 
“Kulturalnie poruszeni”, realizowa-
nego przez Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Masłowie w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2016, dofinansowanego 
ze środków Narodowego Centrum 
Kultury.  Jako pierwsi swoją inicja-
tywę zrealizowali domaszowicza-
nie. - Postanowiliśmy zaprezentować 
zdjęcia ukazujące mieszkańców Do-
maszowic sprzed lat. Zachęcaliśmy 
do przynoszenia do nas ar-
chiwalnych zdjęć wyszukiwa-
nych w rodzinnych albumach. 
Odzew był bardzo duży, bo 
ostatnie zdjęcia otrzymywa-
liśmy jeszcze w dniu pikniku 
- opowiada Regina Chyb, rad-
na, mieszkanka Domaszowic, 
która wraz z Martą Rzędowską 
i Grażyną Zegadło odpowiada-
ły za organizację wydarzenia. 
Jak zgodnie przyznają w dzia-
łaniach wspierało je mnóstwo 
mieszkańców chętnych do po-
mocy.

Dla seniorów
 Na wystawie “Ożywmy wspomnie-
nia” zaprezentowano blisko 200 foto-
grafii głównie z ważnych uroczystości 
rodzinnych. Zdjęcia zawisły na sznur-
kach rozciągniętych pomiędzy drzewami 
w starym sadzie u Bernardy i Jarosława 
Komorowskich. - Wybór miejsca nie jest 
przypadkowy, bo temu miejscu po prostu 
się to należało. To tu od lat spotykają się 
mieszkańcy Domaszowic, by uczestni-
czyć w ważnych momentach- opowia-

Inicjatywa w ramach projektu “Kulturalnie poruszeni”

W Domaszowicach ożywiali wspomnienia
Za nami sentymentalna wyprawa do historii związanej z mieszkańcami Domaszowic. W starym sadzie odbyła się nie-
typowa wystawa “Ożywmy wspomnienia” przygotowana w ramach projektu “Kulturalnie poruszeni”. Towarzyszyły 
jej festyn rodzinny oraz dożynki parafialne.

da Marta Rzędowska. Wydarzenie 
było szczególne ważne dla senio-
rów. - Pomyślałyśmy, że wiele ini-
cjatyw skierowanych jest do dzieci 
i młodzieży, a niewiele do osób 
starszych, którzy żyją obok nas. 
Wielu z nich pamięta jeszcze wy-
darzenia sprzed lat, które można 
oglądać na fotografiach - dodaje 
Grażyna Zegadło.

Znany pisarz
     To jednak nie wszystko. W ra-
mach inicjatywy przybliżono 
również postać pisarza Walere-

go Przyborowskiego, pochodzącego 
z Domaszowic. Na ścianie domu 
w którym mieszkał zawisła okoliczno-
ściowa tablica z najważniejszymi in-
formacjami dotyczącymi życia i twór-
czości oraz co ciekawe nowe wydania 
książek przygotowanych specjalnie 
na piknik. Jak informują Halina Krusz-
czak, były kustosz Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej w Kielcach oraz 
Krystyna Lewandowska, bibliotekarka 
z filii biblioteki w Domaszowicach 
przypomnienie pisarza jest niezwykle 
ważne, bo jeszcze do niedawna jego 
książka “Szwedzi w Warszawie” znaj-

dowała się na liście lektur obowiąz-
kowych w szkole podstawowej, 
a jego historyczne powieści chwalił 
sam Henryk Sienkiewicz. - Książki 
Walerego Przyborowskiego można 
spotkać w bibliotekach, ale nie są 
już dostępne w sklepach. Postano-
wiłyśmy z tej okazji przypomnieć 
dwie powieści “Rycerz morza” 
i “Zdobycie Sandomierza”, które zo-
stały wydrukowane od nowa. Można 
otrzymać je naszej bibliotece - dodaje 
Krystyna Lewandowska.

Dożynki parafialne
    Wydarzenie w sadzie zorganizo-
wano w trakcie dożynek parafialnych. 

Rozpoczęła je msza święta w podziękowaniu za plony, którą odpra-
wili ks. Dariusz Sieradzy, proboszcz parafii bł. Wincentego Kadłub-
ka w Domaszowicach oraz ks. dr hab.  Andrzej Kaleta. Uroczyste-
go charakteru uroczystości nadali Rycerze Kolumba. Mieszkańcy 
na polowy ołtarz przynieśli piękny wieniec dożynkowy. Po modli-
twie odśpiewały go panie z zespołów ludowych: Domaszowianki, 
Dąbrowianki, Barczanki oraz Kopcowianki. Dożynki były okazją 
do świętowania roku działalności Domaszowianek. Edward Pa-
pież, założyciel i pomysłodawca utworzenia zespołu za szczególne 
wsparcie podziękował Henrykowi Milcarzowi, radnemu Sejmiku, 
prezesowi Wodociągów Kieleckich, wójtowi Tomaszowi Lato, 
wicewójt Monice Dolezińskiej - Włodarczyk, ks. Dariuszowi Sie-

Regina Chyb, Marta 
Rzędowska, Grażyna Ze-
gadło odpowiadały m.in. 
za organizację wystawy 
archiwalnych fotografii. 

Halina Kruszczak i Krystyna Lewandowska przygo-
towały wystawę dotyczącą Walerego Przyborow-
skiego na murze domu, w którym mieszkał pisarz. 

Domaszowianki obchodziły 
rocznicę swojej działalności. 

Wydarzenia przyciągnęło mnóstwo osób. 
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radzemu, Krystynie Nowakowskiej, dyrektor GOKiS w Masłowie. 
Otrzymali oni pamiątkowe grawertony. Gościem wydarzenia był 
również Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. - Takie 
wydarzenia pokazują jak duże znaczenie ma współpraca między 
mieszkańcami naszej gminy, która buduje naszą masłowską spo-
łeczność. Połączenie dożynek z piknikiem rodzinnym, w którym 
główną rolę odgrywają wspomnienia jest doskonałą okazją do spo-
tkań kilku pokoleń, które mogą wspólnie uczestniczyć w ważnym 
dla nich wydarzeniu - mówi wójt Tomasz Lato. Przez cały czas 
imprezy na jej uczestników czekało wiele atrakcji m.in. specjal-
na plenerowa kawiarenka, plac zabaw z wielką piaskownicą czy 
mnóstwo pysznych potraw. Dochód z ich sprzedaży został zosta-
nie przeznaczony na budowę nowej świątyni.

Wojciech Purtak

Seniorki dzieliły się swoimi wspomnieniami. 

 Za nami finał już drugiej inicja-
tywy w ramach projektu “Kultural-
nie poruszeni” realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Masłowie w ramach programu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2016, dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury. - Po-
stanowiliśmy zaprosić mieszkańców 
Woli Kopcowej na Rodzinny Piknik 
Historyczny, podczas którego będą 
mogli się poznać i porozmawiać. 
Wiele osób mija się ze sobą w samo-
chodach wyjeżdżając lub wracając 
z pracy. Teraz mamy okazję, żeby to zmienić - opowiada Magda-
lena Urban, koordynatorka projektu. - Ważnym działaniem realizo-
wanym w czasie pikniku jest zachęcenie mieszkańców do zbierania 
informacji dotyczących Woli Kopcowej, która ma już ponad 450 lat. 

Inicjatywa w ramach projektu “Kulturalnie poruszeni”

Historycznie i rodzinnie
na pikniku w Woli Kopcowej

Organizatorzy pikniku Magdalena Urban i Bogusław Krukowski z radnymi 
Teodorą Jagiełło i Andrzejem Pedryczem, soltysem Edwardem Mazurem, 

Janiną Dyamentowską, dyrektorem SP i dr. Piotrem Olszewskim.

Na ogromne brawa załużyli rodzice przedszkolaków, którzy zaprezentowali przedstawienie “Królewna Śnieżka”.

Jesteśmy w trakcie tworzenia monografii naszej miejscowości. W jej 
przygotowanie zaangażował się dr Piotr Olszewski, który przyjął na-
sze zaproszenie na piknik. Być może mieszkańcy pamiętają ciekawe 
historie, mają w swoich domach archiwalne zdjęcia czy dokumen-
ty. Każda taka rzecz ma dla nas bardzo duże znaczenie - dodaje 
Bogusław Krukowski, prezes Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina. 
W organizację pikniku zaangażowały się wszystkie grupy działające 
na terenie Woli Kopcowej od OSP przez KGW Kopcowianki, szkołę 
podstawową i sołtysa Woli Kopcowej po stowarzyszenia. Oficjalne-
go otwarcia pikniku dokonali: Teodora Jagiełło i Andrzej Pedrycz, 
radni Gminy Masłów, Janina Dyamentowska, dyrektor szkoły, 
Edward Mazur, sołtys oraz Bogusław Krukowski i Magdalena Urban 
reprezentujący pomysłodawcę inicjatywy – Stowarzyszenie Nowo-
czesna Gmina.

Wiele atrakcji dla wszystkich
 Na placu przed szkołą podstawową w sobotnie popołudnie 
pojawiło się wiele osób, głównie rodzin z dziećmi, dla których 
przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. dmuchaną zjeżdżalnię, ma-
lowanie twarzy i wiązanie balonów, zabawy z wielką kolorową 
chustą czy pokaz egzotycznych zwierząt. Nie zabrakło również 
konkursów i animacji dla najmłodszych. Wszyscy mogli skorzystać 
z bezpłatnego poczęstunku. Serwowano m.in. pyszne domowe cia-
sta oraz wędliny, za przygotowanie których odpowiadały gospo-

Mnóstwo osób świetnie bawiło się na Rodzinnym Pikniku Historycznym w Woli Kopcowej. To kolejny krok do stwo-
rzenia monografii opisującej dzieje miejscowości. 
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Zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach projektu “Kulturalnie poruszeni” dofinansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum  w ramach programu Dom Kultury +, Inicjatywy Lokalne 2016. Będzie się działo.

Dąbrowa kiedyś i dziś
 W sobotę  15 października, w budynku nowo otwartej świe-
tlicy w Dąbrowie odbędzie się  wystawa fotografii mieszańców wsi 
Dąbrowa. Wystawa obejmować będzie kilka dziedzin życia spo-
łecznego: historie wojenne, ważne wydarzenia i postaci związane 
z miejscowością, współczesne fotografie Dąbrowy autorstwa mło-
dzieży. Prócz wystawy inicjatorki, którymi są przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie, przewidziały wydruk broszury 
w której znajdzie się część zdjęć i wspomnień oraz przygotowanie 
przez młodzież prezentacji multimedialnej pt. “Dąbrowa kiedyś 
i dziś”. Wydarzenie to  Dąbrowianki  nazwały „Dąbrowa w foto-
grafii i wspomnieniach mieszkańców kulturalnie poruszonych”, zaś 
przygotowania do niego trwają już od początku sierpnia 

Dziatki dziadkom
 Kolejna z inicjatyw „Dziatki dziadkom – bo cóż bez miło-
ści wart jest świat” wzbogaci program odbywających się co roku 
w Ciekotach „Złotych Godów”, kiedy to pary z terenu naszej gmi-
ny świętują  jubileusz pięćdziesiątej rocznicy ślubu. W tym roku 
zgromadzone na uroczystości pary i ich goście obejrzą spektakl na 
motywach “Romea i Julii” przygotowany  przez młodzież z gim-

nazjum w Mąchocicach Kapitulnych. 
Wydarzeniu, które zaplanowano na 
niedzielę 23 października,  towa-
rzyszyć będzie projekcja kilku-
nastominutowego filmu doku-
mentalnego, powstałego ze 
zmontowanych wywiadów 
i rozmów o miłości młodzie-
ży z seniorami oraz wystawa 
starych ślubnych fotografii par 
świętujących w tym roku swój 
jubileusz. Pomysłodawczynią 
tego wydarzenia jest Aneta Januch-
ta, nauczyciela języka polskiego ze 
szkoły w Mąchocicach Kapitulnych.

W Wiśniówce
 Następną inicjatywę zaplanowano na piątek 11 listopada, zaś 
jej pomysłodawcami są mieszkańcy Wiśniówki. Ona również na-
wiązuje do historii miejscowości. Tego dnia w Wiśniówce na gości 
czekać będzie wiele atrakcji.  Prócz uroczystości przy pomniku ku 

Kolejne kulturalne poruszenia

W maju tego roku 
Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu ogłosił konkurs na ini-
cjatywy kulturalne mieszkańców 

naszej gminy. Konkurs był elementem 
projektu, dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum  w ramach pro-
gramu Dom Kultury +, Inicjatywy Lo-
kalne 2016, który miał na celu zachę-

cić mieszkańców gminy Masłów 
do aktywnego udziału w życiu 

kulturalnym gminy. 

Publiczność nagradzała artystów wielkimi brawami. 

Młodzi mieszkańcy Woli Kopcowej towarzyszyli Kopcowiankom w czasie obrzędu dożynkowego. 

dynie z Woli Kopcowej. Miejscowi strażacy ochotnicy zapraszali 
na obejrzenie swojego zabytkowego sprzętu oraz tego używanego 
obecnie, a później częstowali grochówką z kuchni polowej. Wiele 
też działo się na boisku, które zmieniło się w piknikową estradę. 
Wielkie brawa otrzymały Kopcowianki. Panie zaprezentowały 
dawny obrzęd dożynkowy z towarzyszeniem dzieciaków, które 
wystąpiły ze specjalnym tańcem. Bardzo podobało się przedsta-

wienie “Królewna Śnieżka” przygotowane przez rodziców miej-
scowych przedszkolaków. Dorośli zadbali o każdy szczegół łącz-
nie z bajkowymi kostiumami i scenografią. Za swoją imponującą 
pracę zostali nagrodzeni bardzo ciepłym przyjęciem przez publicz-
ność. Widownia z wielkim zaciekawieniem uczestniczyła również 
w konkursie historycznym prowadzonym przez dr. Piotra Olszew-
skiego. Młodzi mieszkańcy Woli Kopcowej musieli odpowiedzieć 

na pytania dotyczące zarówno 
ich miejscowości jak i gminy. 
Najlepszy okazał się Dawid 
Grzegolec. Na finał wszystkich 
zaproszono do udziału w za-
bawie tanecznej prowadzonej 
przez Krzysztofa Kisa, artystę 
estradowego mieszkającego 
w Woli Kopcowej. Imprezą 
towarzyszącą piknikowi były 
urodziny Placówki Wsparcia 
Dziennego “Promyczek”. Dzie-
ci mogły wziąć udział w kon-
kursach i zabawach oraz oczy-
wiście zjeść urodzinowy tort.

Wojciech Purtak

Dzieci ustawiły się w kolejce po kawałek urodzinowego tortu “Promyczka”.
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Dzieci, rodzice i babcie ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
biorą udział w warsztatach z Piotrem “Kubą” Kubowiczem. 

czci marszałka Piłsudskiego, obejrzeć będzie można wystawę sta-
rych fotografii mieszkańców, zostanie rozwiązany konkurs dedyko-
wany do dzieci i młodzieży odnoszący się do historii miejscowości, 
będzie można obejrzeć odtworzoną kronikę miejscowości, która 
w skutek zawirowań historii zaginęła kilka lat temu. Inicjatorzy 
przewidzieli również publikację broszury ukazującej historię miej-

 Przemek właśnie kończy anglistykę 
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. - Przede mną jeszcze obrona 
pracy magisterskiej, którą właśnie piszę, 
ale przyznaję, że ostatnio więcej czasu po-
święcałem na dokończenie mojej powieści 
- mówi z uśmiechem młody mieszkaniec 
gminy Masłów. Jak przyznaje najlepiej pi-
sze mu się wieczorami i to właśnie wtedy 
powstawała powieść “Żółć”. To nie jest ła-
twa i lekka w odbiorze literatura, doskonale 
wpisuje się w nurt młodego stylu wykształ-
conego na polskim rynku choćby przez 
Dorotę Masłowską. Oprócz niepoważnego 
klimatu, jaki udało się stworzyć Przemkowi 
już od pierwszego rozdziału czytelnik musi 
zaakceptować też nowy styl językowy, 
nieco odmienny od tego, do którego przy-
zwyczaiły nas powieści obyczajowe, choć 
oczywiście wątków obyczajowych nie bra-
kuje. - “Żółć” to opowieść o czterech boha-
terach, których obserwujemy przez pewien 
okres czasu od dorastania do dorosłości. 
Opisałem ich przeżycia często korzystając 
ze swoich doświadczeń, jak i tego, co spo-
tykało moich znajomych, choć nie jest to 
książka, która opowiada czyjąś konkretną 
historię - dodaje. W powieści nie brakuje 
więc wydarzeń bliskich młodych ludziom. 
Co ciekawe podczas tworzenia Przemek 
skupiał się nie na nakreśleniu szkieletu 

Czekamy na premierę powieści

Literacki debiut Przemka doceniony

z wydarzeniami, który służy wielu autorom 
do budowania fabuły, ale na pisaniu tego, 
co prostu w danym momencie wydawało 
mu się najważniejsze, stąd też jako pierw-
sze powstały te części, które umieszczone 
są w środku opowieści. O tym, że “Żółć” 
powstaje wiedziało niewiele osób. Najbliżsi 
dowiedzieli się dopiero wtedy, kiedy po-
wieść trafiła do konkursowej stawki. 

Wydać powieść
 Wysłanie “Żółci” na konkurs Literacki 
Debiut Roku organizowany przez gdyńskie 
Wydawnictwo Novae Res okazało się dla 
Przemka bardzo motywujące. Konkursowi 
jak co roku patronowało Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Wielki finał 
odbył się w Pomorskim Parku Naukowo-
-Technologicznym w Gdyni, gdzie uroczy-
ście ogłoszono laureatów. - Moja powieść 
zajęła drugie miejsce, a tylko pierwsza lo-
kata gwarantowała wydanie i dystrybucję. 
Myślę jednak, że to dopiero początek i uda 
mi się ją wydać. Zamierzam wysłać tekst do 
kilku wydawnictw, a jeśli nie będą zaintere-
sowane, będę starał się wydać ją sam - opo-
wiada młody literat.  Inne formy literackie 
Przemka Wiśniewskiego można znaleźć na 
stronie internetowej www.portalliteracki.pl, 
gdzie swoje teksty umieszczają początkują-
cy literaci. - Właśnie na portalu wiele osób 

pisało do mnie, że podobają im się moje 
teksty. Szczególnie pamiętam pochwałę od 
autora, którego teksty uważam za bardzo 
dobre - opowiada.  Oprócz zamiłowania 
do pisania Przemek bardzo lubi wracać do 
książek swoich ulubionych pisarzy. Należą 
do nich  Ken Keasy, Bret Easton Ellis oraz 
Marek Hłasko i Andrzej Stasiuk. To jednak 
nie wszystko, bo młodego literata można 
spotkać na dużych muzycznych festiwa-
lach, które okazały się inspiracją do po-
wstającej właśnie nowej powieści. Jej akcja 
związana będzie właśnie z wielkimi kon-
certami. A co w najbliższym czasie? Przede 
wszystkim udział w kursie pisarskim, który 
odbędzie się jeszcze w październiku. To 
jedna z nagród obok tygodniowego poby-
tu w SPA i zestawu książek, jakie Przemek 
przywiózł z finału konkursu w Gdyni. 

Wojciech Purtak

- Nigdy nie myślałem, że będę pisać i napiszę powieść - mówi skromnie 
Przemek Wiśniewski, mieszkaniec Masłowa Drugiego. Jego debiutancka 
powieść “Żółć” zdobyła właśnie drugie miejsce w V edycji prestiżowego 
konkursu Literacki Debiut Roku organizowanego przez Wydawnictwo No-
vae Res pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Książki stanowią dla Przemka Wiśniewskiego 
nieodłączny element codzienności. 

scowości, ważne i ciekawe miejsc w Wiśniówce i jej najbliższych 
okolicach.

Akwarelki Świętokrzyskie
 Ostatnim wydarzeniem będzie koncert Piotra “Kuby” Kubo-
wicza - pieśniarza i  kompozytora, związanego z Piwnicą pod Ba-
ranami, któremu towarzyszyć będą dzieci ze szkoły podstawowej 
z Brzezinek wraz z rodzinami. Koncert odbędzie się w sobotę 12 
listopada o godz. 15 w Szklanym Domu w Ciekotach i zostanie po-
przedzony cyklem warsztatów wokalno – recytatorskich z Piotrem 
‘”Kubą” Kubowiczem. Cotygodniowe warsztaty z artystą  odbywają 
się w  Brzezinkach od połowy września i prowadzone są w opar-
ciu o twórczość poety Jana Gajzlera, będącego piewcą piękna Gór  
Świętokrzyskich. To właśnie jego poezja zainspirowała w 2008 
roku artystę do nagrania płyty pt. “Jana Gajzlera ziemia uroczna 
czyli Akwarelki Świętokrzyskie”. Projekt cenny, gdyż da możliwość 
zarówno uczestnikom warsztatów, jak i widzom zgromadzonym 
na koncercie na zetknięcie się z twórczością Gajzlera, w której 
odnaleźć można opisy miejscowości leżących na terenie gminy 
Masłów: Brzezinek i Ciekot.  Inicjatorkami tego przedsięwzięcia są 
“Mamy znad Lubrzanki” - nieformalna grupa mam uczniów szkoły 
podstawowej w Brzezinkach.

Joanna Kwiecień



Kurier Masłowski22

Z Dworku Żeromskich

Bardzo cennym, rzadko już spotykanym na antykwarycz-
nym rynku sztuki dawnej i rzemiosła artystycznego, jest 
w  ciekockiej siedzibie dziewiętnastowieczny jednoosobowy, 
dębowo-olchowy klęcznik.
Dziś takie meble funkcjonują głównie w kościołach, klaszto-
rach czy starych plebaniach. Dawniej były też obecne w przy-
dworskich kaplicach (że wspomnę np. Pojałowice w Miechow-
skiem, których właścicielką była krewna mamy Stefana 
Żeromskiego – Julianna z Katerlów Chodylska), stawiano je we 
wnękach – niszach dworów pod dużym obrazem religijnym 
(tak było w Tyńcu w rodzinnym domu pani Józefy, w Kotlicach 
Chelińskich, u Zalewskich w Sieradowicach), a w skromniej-
szych szlacheckich dworeczkach klęcznik był zwykle obecny 
w sypialni pani domu. I tak mamy w Ciekotach.
Historia tego mebelka warta jest przedstawienia.
Nie klęczeli na nim w przeszłości obcy Żeromskim ludzie, był 
bowiem własnością Antoniny z Makólskich Chelińskiej – naj-
bliższej ciotecznej siostry pani Józefy Żeromskiej, mieszkają-
cej we wspomnianych Kotlicach w Jędrzejowskiem.
W kotlickim starym dworze gościem serdecznie przyjmowa-
nym była Agnieszka Katerlina – babcia Stefana Żeromskiego 
(była matką chrzestną jednego z licznych dzieci Chelińskich, 
o których piszę w książce „Miejsce zostało to samo…”). Rezy-
dowała tam tygodniami, więc z pewnością wiele razy klęcza-
ła na tym stylowym, przeznaczonym do modlitwy sprzęcie. 
Mogła nań chwilę religijnej zadumy przeżyć sama Józefa Że-
romska, gdy w 1862 roku wraz z mężem odwiedziła Kotlice 
i mogiły teściów Żeromskich w pobliskim Mokrsku.
Do ciekockiego dworku podarowali ów klęcznik w 2011 roku 
Barbara i Juliusz Braunowie z Kielc – potomkowie Chelińskich 
z Kotlic (Jul jest praprawnukiem Antoniny i Franciszka Che-
lińskich). Eksponat był – jak piszą muzealnicy w kartach ka-
talogowych: „w stanie zachowania złym”, albo – jak mówią: 
„nadruszony zębem czasu”. Blisko półroczne zabiegi reno-

watorsko – konserwa-
torskie, które zleciłam 
i doglądałam, uczyniły 
cuda. Odzyskał blask!
Ma płytką oszkloną ga-
blotkę z podnoszonym 
wiekiem, zamykaną na 
maleńki kluczyk, przy 
którym miły dla ucha 
mechanizm dźwiękowy 
(dawał znak, że mo-
dlitwa rozpoczęta lub 
zakończona). Gablotka 
połączona jest w ca-
łość pionową ścianką 
i esowatymi, ozdobny-
mi dwiema nóżkami 
z dolną częścią mebla 
czyli podkolannikiem 
wyłożonym miękką po-
duszką.

W gablotce, będącej zarazem pulpitem, umieściliśmy trzy 
dziewiętnastowieczne książeczki do nabożeństwa: dla nie-
wiast (wydanie z 1877 roku) – dar sióstr Bernardynek ze Świę-
tej Katarzyny, dla chłopców (z lat sześćdziesiątych XIX wieku) 
– dar Andrzeja Radka z Kielc oraz nasz rodzinny modlitewnik 
po pradziadku Michale Zamojskim. Z klasztoru w Świętej Ka-
tarzynie, po wielu staraniach moja siostra Cecylia Mazurowa, 
od szczodrobliwej Matki Przełożonej bardzo zaciekawionej 
urządzaniem rodzinnego gniazda Żeromskich, pozyskała dla 
dworu „wymodlony” dziewiętnastowieczny różaniec, który 
dawniej był w kolatorskiej ławce świątyni. Drewniane koraliki 
tego różańca mogła przesuwać szczupłymi palcami mama 
Stefana Żeromskiego, czy jego ciotka Franciszka Schmidto-
wa z Górna, które się tam modliły.
Klęcznik otrzymaliśmy całkowicie odarty z sukna, a ofiaro-
dawcy sądzili, że mógł być wyłożony heksamitonem, zwa-
nym z francuska welurem, stosowanym wówczas do wyście-
łania półek, gablot, szuflad, a także tapicerowania siedzisk 
i podnóżków.
Zastanawiałam się nad kolorem nowej tkaniny. I tu przypo-
mniałam sobie, że pani Monika Żeromska – córka pisarza 
pokazała mi przed laty szkatułkę po babci Józefie, wyłożo-
ną delikatnym fiołkowym, zblakłym nieco welurem. Fiołkowy 
welur i jego rozjaśnione do liliowego odcienie stały się więc 
tkaniną ciekockiego pokoju matki. Dostrzegła to kiedyś z za-
dowoleniem nasza liliowa wspaniała Przyjaciółka – Barbara 
Wachowicz.
Spoglądając na klęcznik myślę o ludziach, którzy zeń w co-
dzienności korzystali, rozmawiając sam na sam z Bogiem 
– bo taka była ich mocna, wewnętrzna potrzeba. Przypo-
minam sobie wówczas słowa Stefana Żeromskiego o mo-
dlitwie: „Jest niewiadoma, nie dająca się wymierzyć potęga 
zawarta w modlitwie. Jest to jedyny środek pośrednictwa 
między nami a Najwyższym…”; i jeszcze: „Modlitwa pod 
przymusem nie jest głosem serca ludzkiego do Boga, jest 
tylko obrzędem…”.
Modlitwa na tym rodzinnym klęczniku – mniemam – nie była 
„tylko obrzędem”.

kustosz
Kazimiera Zapałowa

DWORSKI
KLĘCZNIK
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 Już po raz szósty w imieniny Stefana świętowano w Ciekotach, 
miejscu gdzie swoją młodość spędził Stefan Żeromski. Witając gości 
Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
podsumowała działania z pisarzem w roli głównej na przestrzeni od 
imienin do imienin. Część z nich związana była z obchodami 90. rocz-
nicy śmierci pisarza, w tym m.in. wyjazd na grób Stefana Żeromskiego, 
który ma się stać już tradycją. Najważniejsze były jednak wiadomości 
dotyczące dworku. - Udało nam się oddać wszystkie depozyty. Ozna-
cza to, że całe wyposażenie dworu jest naszą własnością- mówiła dy-
rektor Nowakowska, która podkreślała bardzo duże wsparcie ze strony 
wójta, Rady Gminy oraz darczyńców na czele z Kazimierą i Andrze-
jem Zapałami. - Czekają nas teraz prace w ogrodzie, bo prace w środku 
mamy już zakończone. Czas zadbać o otoczenie - dodała. Jak przystało 
na imieniny pani dyrektor odbierała również prezenty m.in. nasiona 
kwiatów do ogrodu.
Nagrodzony film
 Miłym akcentem była projekcja kilkuminutowego filmu “Marze-
nie Stefana”, który wraz z uczniami Szkoły Podstawowej im. S. Żerom-
skiego w Mąchociach - Scholasterii przygotował nauczyciel Daniel Ko-
złowski. Film zdobył pierwszą nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB „Tak to widzę”. Historia mło-
dego Stefana marzącego o nowoczesnej szkole spodobała się również 
w Ciekotach. Publiczność nagrodziła twórców brawami, a sukcesu Da-
nielowi Kozłowskiemu oraz młodym aktorom Markowi Jabko, Filipowi 
Stankowi, Michałowi Tosnowcowi gratulował wójt Tomasz Lato.

Udana kolejna edycja lubianej imprezy

Imieniny Stefana z Janem 
Nowickim i stefanką

Mnóstwo kulturalnych prezentów z najwyższej półki 
podarowali artyści publiczności z okazji Imienin Stefa-
na, które odbyły się w Centrum Edukacyjnym Szklany 
Dom w Ciekotach.

Wójt Tomasz Lato i dyrektor Krystyna Nowakowska gratulowali Danielowi 
Kozłowskiemu oraz młodym aktorom Markowi Jabko, Filipowi Stankowi, 

Michałowi Tosnowcowi sukcesu ich filmu o marzeniu pisarza. 

Aktor Jan Nowicki został zaproszony na ławeczkę Żeromskich
przez Kazimierę Zapałową, honorową kustosz dworu. 

Listy Stefana i Oktawii Żeromskich przeczytali Alicja Rozborska i Jan Nowicki. 

Mnóstwo osób wzięło udział w otwarciu wystawy  Marty Pabian
oraz Artura Hajdamowicza.

Aktorski duet
 Wielkimi brawami nagrodzono duet Alicja Rozborska i Jan No-
wicki, którzy przedstawili swoją interpretację kilku listów Stefana Że-
romskiego do żony Oktawii. Artystom udało się stworzyć niepowta-
rzalny wręcz intymny nastrój zabierając publiczność w pełen czułości 
i troski m.in. o zdrowie syna Adasia świat Stefana i Oktawii. Znany ak-
tor czuł się w Ciekotach doskonale. Nic w tym dziwnego, bo regularnie 
odwiedza już Imieniny Stefana i jego obecność stała się tradycją. Aktor 
wprowadza nas w świat Stefana Żeromskiego wspaniałą interpretacją 
jego tekstów. Wieczór w murach Szklanego Domu zakończył wernisaż 
prac Marty Pabian „Organometal” oraz Artura Hajdamowicza „Kod 
Teatru”. Młoda artystka przedstawiła obrazy i prace z metaloplastyki 
inspirowane człowiekiem. Jak podkreślała to bardzo intymna próba 
zrozumienia człowieka. Artur Hajdamowicz prezentował swoje video 
nakręcone w minionym sezonie w Teatrze Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach oraz ciekawe obrazy. Podczas spotkaniu po otwarciu wystawy 
każdy mógł spróbować wyjątkowego ciasta czyli stefanki.
Impresje świętokrzyskie
 Również mocnym akcentem zakończono tegoroczne Imieniny 
Stefana. W amfiteatrze premierowo zabrzmiały utwory z płyty “Impre-
sje świętokrzyskie” nagranej z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Cie-
koty. Album to nowe spojrzenie na utwory wywodzące się z tradycji 
ludowej zagrane przez trio jazzowe pod kierunkiem Łukasza Mazura, 
kompozytora i aranżera. Nagranie płyty było możliwe dzięki współ-
finansowaniu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wojciech Purtak

Jak przystało na imieniny na gości czekała pyszna stefanka.



 Już od pięciu lat Janusz Obara, sołtys i radny Doliny Marcza-
kowej zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy na zakończenie 
lata. Nie jest to jednak zwykły rodzinny festyn. Na teren boiska od 
lat ściągają tłumy nie tylko mieszkańców gminy Masłów, ale rów-
nież wiele gości zachęconych bogatym programem oraz przede 
wszystkim pieczonymi ziemniakami. Wśród obecnych znaleźli 
się Tomasz Zbróg, radny sejmiku województwa, Marian Zarzycki 
i Zbigniew Zagdański, radni powiatowi oraz Radni Gminy, a po-
zdrowienia dla wszystkich zebranych 
przekazał Michał Godowski, 
starosta kielecki. Tak było 
i w minioną sobotę, kiedy 
odbyła się tegoroczna 
edycja Święta Pie-
czonego Ziemniaka. 
Janusz Obara wraz 
z Radą Sołecką, KGW 
„Dolinianki” i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Spor-
tu przygotowali mnóstwo 
atrakcji. Były one możliwe dzięki 
wsparciu sponsorów, którzy chętnie 
odpowiadali na prośby organizatorów. Jak przy-
znaje sołtys, Święto Pieczonego Ziemniaka stało się dla wielu bardzo 
ważną imprezą, na którą czekają cały rok. A czekać było na co!
Na ludową nutę
 Dla wszystkich przygotowano domowe wypieki serwowane 
przez panie z zespołu Dolinianki, które na swoim stoisku propo-
nowały pyszne ciasta, ale również paszteciki, chleb ze smalcem 
czy nawet swojski twaróg! Aktywne panie nie tylko dały się poznać 
ze strony kulinarnej, ale również artystycznej. Na scenie zaprezen-
towały popis swoich wokalnych umiejętności, za co zostały nagro-
dzone upominkami przez sołtysa Janusza Obarę w towarzystwie 
Henryka Milcarza, radnego Sejmiku i prezesa Wodociągów Kielec-
kich oraz wójta Tomasza Lato. Podarunki otrzymały również panie 
z zespołu Dolinianki - Seniorki, które swoimi przyśpiewkami dosko-
nale rozbawiały publiczność. Dobry nastrój towarzyszył wszystkim 
również podczas konkursów. Największe emocje wzbudził slalom 
w taczkach, w których panowie przewozili...panie.

Brawa dla mieszkańców Doliny Marczakowej

Bardzo udane Święto
Pieczonego Ziemniaka 
Wiele osób pojawiło się na Święcie Pieczonego Ziem-
niaka w Dolinie Marczakowej. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, bo atrakcji było mnóstwo.

Sołtys Janusz Obara częstował wszyskich ziemniakami prosto z ogniska. 

Imponujące pokazy
 Emocjonujący okazał się również widowiskowy pokaz jaz-

dy na motocyklach oraz pokaz skoków spadochronowych. 
Podczas festynu swoje pięć minut mieli też zawodni-

cy Klubu Sportowego Skalnik Wiśniówka, którzy 
wraz ze swoim trenerem Januszem Domaga-

łą zaprezentowali specjalny pokaz. Wiele 
działo się również na scenie. Wystąpili na 
niej: grupa śpiewacza z Kajetanowa, Ze-
spół Pieśni i Tańca Wilkowianie oraz ze-
spół Quantum, który wprowadził publicz-

ność w taneczne rytmy. Podczas trwania 
imprezy każdy mógł oczywiście spróbować 

pieczonego ziemniaka. Do dwóch ognisk trafiło 
kilkadziesiąt kilogramów ziemniaków, które piekły 

się trakcie festynu. Ogniska doglądali strażacy ochotnicy, 
którzy wyciągali upieczone ziemniaki i częstowali nimi gości. Na 
uczestników festynu czekały również inne atrakcje. Dorośli mogli 
zrelaksować się w strefie cateringowej, a dzieci skorzystać z jazdy 
konnej czy bawić na dmuchańcu i karuzeli.

Wojciech Purtak

Wiele emocji towarzyszyło nietypowemu slalomowi...w taczkach. Najbardziej widowiskowa była prezentacja motocykli. 

Dolinianki - serniorki zaprezentowały m.in. dowcipne przyśpiewki.

Dolinianki zapraszały na 
swoje domowe wypieki. 
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Smaczne wydarzenie w Dąbrowie

Mistrzowskie grillowanie po raz drugi
Kiełbaski, kaszanki i karczek były bohaterami II Sołeckich Mistrzostw w Grillowaniu, które odbyły się w Dąbrowie. 
Mistrzem Grillowania został Paweł Żelazny. 

 Przed Świetlicą Samorządową w Dąbrowie pojawiły się gril-
le i paleniska na których swoimi umiejętnościami popisywali się 
mieszkańcy tego właśnie sołectwa. Na zaproszenie organizato-
rów imprezy radnego Ryszarda Filipowicza i sołtys Anieli Cedro 
odpowiedzieli m.in.: Jan Cedro, przewodniczący Rady Powiatu, 
wicewójt Monika Dolezińska – Włodarczyk, Sylwester Wojtyna, 
przewodniczący Rady Gminy Masłów oraz mieszkańcy Dąbrowy 
i okolicznych miejscowości.

Cenne nagrody

 Mistrzostwa rozpoczę-
ły się od części artystycznej 
w której wystąpili: Grzegorz 
Chamerski, muzyk Filharmonii 
Świętokrzyskiej, który bisował 
dwukrotnie oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Barczy i Dą-
browy. W między czasie przy 
rusztach swoje umiejętności 
kulinarne prezentowali uczest-
nicy grillowych mistrzostw. 
Komisja konkursowa w skła-
dzie: Monika Białowąs, Cze-
sław Słabiak, Michał Kumór po 
obfitych, ale jakże smacznych 
degustacjach zdecydowała, że 
miano Mistrza Grillowania po-
wędruje do Pawła Żelaznego, 
który okazał się odro-
binkę lepszy od 
dwóch pań Mar-
ty Gawrońskiej 
i Renaty Walkie-
wicz. Cała trójka 
otrzymała cenne 
nagrody a wśród 
nich zapas węgla drzew-
nego, który ma im pozwolić 
na częstsze treningi. Każdy kto pojawił się w sobotnie popołudnie 
w Dąbrowie mógł skosztować wypieków z grilla, pieczonych 
ziemniaków oraz specjałów przygotowanych przez panie z KGW 

Na II Sołeckie Mistrzostwa w Grillowaniu
przybyło mnóstwo mieszkańców i zaproszonych gości.

Na stołach królowały dania z grilla, ale można było tez zjeść gulasz
z dzika którym zachwycały się Barczanki.

Radny Ryszard Filipowicz i sołtys Aniela Cedro uważają,
że grill to świetna okazja do integracji mieszkańców.

z Dąbrowy, których specjalnością był gulasz z dzi-
ka. Mistrzowsko przyrządzoną kiełbaską zajadała 
się również Natalia Janus, II Wicemiss Lata, rodo-
wita dąbrowianka, która pojawiła się na imprezie 
w towarzystwie swoich koleżanek.

Integrują mieszkańców

 Imprezie towarzyszyły również konkurencje 
sprawnościowe takie jak, przeciąganie liny czy 
wbijanie gwoździa w pniak na czas. Dzieci mo-
gły zapoznać się i zasiąść za kierownicą wozu 
strażackiego OSP Mąchocice Kapitulne, a także 
radiowozu policjantów z I Komisariatu Policji 
w Kielcach. Na zakończenie w budynku świetlicy 
zorganizowano zabawę taneczną.  Jak podkreśla-
ją organizatorzy takie spotkania integrują miesz-
kańców i są również świetną okazją do spotkania 
i porozmawiania o różnych ważnych sprawach 
dotyczących sołectwa. 

Mateusz Fąfara

Mistrzem 
w grillowaniu 
został Paweł 

Żelazny.
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 Za nami kolejna wizyta mieszkańców węgierskiej 
gminy Börcs w gminie Masłów. To efekt sprawdzonej 
już współpracy, która pomiędzy obiema gminami funk-
cjonuje od lat. Bazą wypadową grupy został Hostel 
Lubrzanka. Na czele delegacji stali burmistrz Robert 
Racz wraz z zastępcą Nagy Ambrus oraz trenerzy Gy-
róse Ervin, Horvat Csaba, Lakatos Dezsö. O dobrą ko-
munikację językową zadbała tłumaczka Joanna Beló.
Pierwsze spotkanie
 Urząd Gminy Masłów przygotował dla gości pro-
gram pełen atrakcji. Wszyscy wyjechali na wycieczkę 
do zamku w Chęcinach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni. Choć lejący się z nieba żar nie sprzyjał 
zwiedzaniu, Węgrzy z zainteresowaniem poznawali 
turystyczne perełki województwa świętokrzyskiego. 
Wieczorem czekało ich sportowe spotkanie na boisku 
w Brzezinkach. Piłkarze 
drużyny Börcs FC spotkali 
się na murawie z drużyną 
MSS Klonówka Masłów. 
Sparingowe spotkanie 
okazało się być bardzo 
emocjonujące i zaciekłe. 
Ostatecznie 2:1 wygrała 
MSS Klonówka Masłów. 
Po meczu odbyło się in-
tegracyjne spotkanie przy 
grillu. Jego gośćmi byli 
członkowie MSS Klo-
nówka, radni, sołtysi oraz 
mieszkańcy gminy Ma-
słów. O dobre jedzenie 
zadbały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich: Brzezi-
nianki. Serwowano m.in. kapustę na gorąco oraz oczywiście kieł-
baski i kaszankę z grilla.
Zabawa na Żeromszczyźnie
 Kolejny dzień upłynął naszym gościom na zwiedzaniu naj-
ciekawszych miejsc w Kielcach. Wieczorem na boisku w Brzezin-
kach ponownie rozegrano mecz. Tym razem przeciwnikiem eki-
py z Węgier była drużyna z Miedzianej Góry. Wicher Miedziana 

Przez cztery dni w gminie Masłów gościli sportowcy z Börcs. Węgrzy chwalili zmiany, jakie zauważyli m.in. w Brze-
zinkach i Masłowie. Nie zabrakło oczywiście sportowych emocji oraz wycieczek po najpiękniejszych miejscach wo-
jewództwa świętokrzyskiego.

Efekt międzynarodowej współpracy

Węgierscy sportowcy na murawie i wycieczkach

Góra i  Börcs FC stoczyli 
bardzo wyrównany poje-
dynek, który zakończył się 
wynikiem 3-1 dla drużyny 
z Węgier. Międzynarodową 
rywalizację obserwowało 
wielu mieszkańców gminy, 
którzy chcieli poznać spor-
towe umiejętności Węgrów 
i dopingować obie drużyny. 
Po spotkaniu na murawie 
gości czekał relaks na base-
nie w Hotelu Przedwiośnie. 
Wieczorem zarówno go-
ście jak i mieszkańcy gmi-
ny spotkali się na wspólnej 
zabawie pod gwiazdami. 

Na Żeromszczyźnie odbyła się dyskoteka, która trwała do późnych 
godzin nocnych. Była to doskonała okazja do integracji.  Następ-
nego dnia po udziale w mszy świętej odprawionej w masłowskim 
kościele goście wyjechali do domów.
Zmiany zauważone
 Węgrzy nie kryli radości z pobytu w naszej gminie. - Jak zwy-
kle podczas odwiedzin panowała bardzo rodzinna atmosfera. Czu-

jemy się tu jak u siebie. Nie sposób nie zauważyć zmian, 
jakie zaszły u was od ostatniej naszej wizyty. Najlepiej 
przekonali się o tym nasi sportowcy, którzy korzystali 
z nowego budynku, jaki stanął przy boisku - mówi Robert 
Racz, burmistrz Börcs. - Bardzo podobał nam się również 
pomnik św. Jana Pawła II, który jest wykonany z dbało-
ścią o szczegóły - dodaje. Jak przyznaje wicewójt Mo-
nika Dolezińska- Włodarczyk takie wizyty budują więzi 
dla każdej ze stron. - Tegoroczne spotkanie pokazało, że 
język sportu jest ponad wszelkimi podziałami. Nasi spor-
towcy nie musieli znać węgierskiego, a Węgrzy polskie-
go, by porozumieć się na boisku. Przez lata współpracy  
goście zdążyli się już z naszymi mieszkańcami zaprzy-
jaźnić. Utrzymują ze sobą kontakty w ciągu całego roku, 
czekając na kolejną wizytę - mówi wicewójt. Zgodnie 
z tradycją współpracy w przyszłym roku do  Börcs pojadą 
przedstawiciele gminy Masłów.

WP

Drużyna MSS Klonówka Masłów zwyciężyła w towarzyskim meczu z Węgrami. 

Naszym gościom bardzo podobał się pomnik św. Jana Pawła II. 

Na zamku w Chęcinach Węgrzy mogli poczuć się jak średniowieczni rycerze. 
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Informacje z Gminy Masłów na bieżąco  na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

 Na Żeromszczyźnie na trasie Cross Run mogliśmy dopingo-
wać  biegaczy doświadczonych w tej sportowej dziedzinie. Zawod-
nicy walczyli o punkty, które liczyły się do generalnej punktacji w 
ramach Pucharu Grand Prix Gór Świętokrzyskich. Co ważne impre-
za biegowa w Cieko-
tach była już siódmą 
z kolei po Daleszy-
cach, Piekoszowie, 
Kielcach, Pińczowie, 
Morawicy, Bodzen-
tynie. Do klasyfikacji 
generalnej liczyły się 
cztery najlepsze bie-
gi z siedmiu.  Punk-
ty za poszczególne 
edycje były liczone 
pucharowo,a zaję-
te miejsce wygrywa 
ten, kto na swoim 
koncie zgromadził 
najmniejszą ilość 
punktów. W sobotę odbyła się lubiana przez biegaczy “dyszka” 
czyli bieg na 10 km oraz półmaraton na 21 km. W niedzielę zaś 
rywalizowali rowerzyści podczas MTB Cross Maraton na trzech róż-
nych dystansach Master to 83 km, średni to Fan 45 km i najkrótszy 
Family -23km. Zarówno biegacze jak i rowerzyści zachwycali się 
pięknymi widokami, jakie czekały na nich na trasie. W opinii wielu 
uczestników trasa przebiegająca przez gminę Masłów była najtrud-
niejsza. Na biegaczy czekało aż 800 przewyższeń na półmaratonie 
i 500 na “dyszce”. Okazało się, że pogoda była łaskawa dla uczest-
ników imprezy, nie było gorąco, ale też zapowiadane na niedzielę 
załamanie pogody nie okazało się uciążliwe.

Oni wygrali
 W klasyfikacji generalnej ŚSKG MTB Cross RUN w katego-
rii open kobiet najlepsza była Patrycja Waleczkowska,  w open 
mężczyźni Zbigniew Dulemba z STS Skarżysko-Kamienna. W pół-
maratonie (minimum 4, maksimum 5 startów) w kategorii K2 naj-
lepsza była Patrycja Waleczkowska, w K3 Elwira Katanowska, 

Wielka impreza z biegaczami w roli głównej
Biegacze z całego regionu świętokrzyskiego oraz innych województw spotkali się w miniony weekend w Ciekotach na 
wielkim finale Świętokrzyskiego Cross Run i MTB Cross Maratonu.

Na trasie zawodów pojawiło się wielu miłośników kolarstwa górskiego i biegów terenowych.

w M2 triumfował Kamil Maciejewski, w M3 Zbigniew Dulemba 
z STS Skarżysko Kamienna, w M4 Romuald Prószyński z Puławia-
nin Puławy, w M5 Zenon Stępień. W generalce po podsumowa-
niu wszystkich startów w kat. K2 najlepsza była Patrycja Walecz-

kowska, w K3 Elwira Katanowska, 
w M2 Kamil Maciejewski z AZS 
Politechnika Świętokrzyska, w M3  
Zbigniew Dulemba z STS Skarży-
sko Kamienna, w M4 Tomasz Ba-
strzyk z TIR Skarżysko Kamienna, 
w M5 Zenon Stępień.

Dekoracja w amfiteatrze
     W klasyfikacji “dyszki” w ge-
neralce (minimum 4, maksimum 5 
startów) w kategorii K2 zwyciężyła 
Agnieszka Jedlińska z Mamy Bie-
gamy Kielce, w K3 Sylwia Sokół, 
w M2 triumował Piotr Sztandera 
z STS Skarżysko-Kamienna, w M3 
Jacek Długosz z STS Skarżysko Ka-

mienna, w M4 Piotr Chmiel z Biegnę, żeby Bartek mógł biegać, 
w M5 Wojciech Roszkowski. W generalce uwzględniającej wszyst-
kie starty w kat. K2 wygrała  Agnieszka Jedlińska z Mamy Biegamy 
Kielce, w K3 Anna Parkita z Cała Gmina Biega Razem. W kat. M2 
najlepszy okazał się Michał Kołomański z OPP Kielce, w M3 Jacek 
Długosz z STS Skarżysko Kamienna, w M4 Piotr Chmiel z Biegnę, 
żeby Bartek mógł biegać, w M5 Wojciech Roszkowski. W Grand 
Prix Świętokrzyskiego Cross Run  w kategorii kobiet w “dyszce” 
wygrała Agnieszka Jedlińska, a w półmaratonie Patrycja Walecz-
kowska. W “dyszce” mężczyzn po zwycięstwo sięgnął Jakub Ca-
ban, a w półmaratonie Zenon Stępień. Wszyscy najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, dyplomy i nagrody. Dla reszty przygotowano 
okolicznościowe medale. Finał odbył się w ciekockim amfiteatrze, 
a uczestnikom gratulowała Monika Dolezińska - Włodarczyk, wi-
cewójt.  Organizatorem imprezy w Ciekotach było Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS przy wsparciu 
z Urzędu Gminy w Masłowie.

WP

Na scenie ciekockiego amfiteatru nagrodzono najlepszych sportowców.
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Kobiece
Drużyny Pożarnicze
1. OSP Machocice 

Kapitulne
2. OSP Ciekoty

Gratulacje dla naszych druhów
W wielkim upale strażacy ochotnicy z gminy Masłów rywalizowali w zawodach sportowo-strażackich, które w nie-
dzielne popołudnie odbyły się na masłowskim lotnisku.

 Pogoda nie była szczególnie łaskawa dla naszych druhów. 
W pełnym słońcu rozgrywano zawody, w którym stawką dla senio-
rów OSP był przechodni puchar wójta Gminy Masłów. Zawody po-
dzielono na trzy kategorie. Pomiędzy sobą rywalizowali druhowie 
OSP seniorzy oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Na wszystkich czekały specjalne zadania 
sprawdzające m.in. refleks, szybkość czy wreszcie i co najważniej-
sze umiejętność pracy zespołowej. Druhowie m.in. pokonywali tor 
przeszkód czy brali udział w specjalnej sztafecie.

Oni byli najlepsi
 Ostatecznie pierwsze miejsce w kategorii seniorów mężczyzn 
trafiło do drużyny z OSP w Mąchocicach Kapitulnych. Najlepsi 
spośród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych byli chłopcy z Cie-
kot oraz dziewczęta z OSP w Mąchocicach Kapitulnych. Wszystkie 
drużyny, które zajęły pierwsze miejsca otrzymały puchary, a do 
drużyny seniorskiej OSP Mąchocice Kapitulne trafił puchar prze-

Druhowie podczas zawodów dawali z siebie wszystko.

Wyniki
gminnych
zawodów
sportowo-
pożarniczych
- Masłów
2016

Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze

- dziewczęta
1. OSP Mąchocice Kapitulne

2. OSP Ciekoty - chłopcy
1. OSP Ciekoty
2. OSP Masłów

3. OSP Wola Kopcowa
4. OSP Brzezinki

5. OSP Mąchocice 
Kapitulne

OSP 
Mężczyźni 
seniorzy

1. OSP Mąchcocice 
Kapitulne

2. OSP Brzezinki
3. OSP Wola Kopcowa

4. OSP Ciekoty
5. OSP Masłów

chodni wójta, który co roku wędruje do zwycięskiej jednostki. Na 
zawody zaprosili wójt Tomasz Lato oraz Piotr Zegadło, prezes Za-
rządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Roz-
grywki odbyły się w bardzo miłej atmosferze dzięki licznie zebranej 
publiczność, która wytrwale kibicowała walczącym druhom.

WP

Kolejne sukcesy zawodników Skalnika
We wrześniu w Busku - Zdroju odbyły się Gwardyjskie Mistrzostwa Polski w Boksie natomiast w Gliwicach Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Śląska. W obydwu imprezach zawodnicy Skalnika zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
i  zdobyli kolejne medale.

 W Busku – Zdroju K.S „SKALNIK” 
Wiśniówka pod opieką trenera Janusza 
Domagały oraz działaczy Andrzeja Sidło 
i Krystiana Urbanowskiego zdobyli, aż 
osiem medali. Złoto zdobył Kacper Tokarz, 
srebrne medale zdobyły Anastazja Kuc, 
Kinga Syska, Agata Syska i Sara Domagała, 
natomiast brąz wywalczyły Angelika Paku-
ła, Dawid Budzisz i Jakub Surma.
 Dodatkowo w dniu finałów Otwar-
tych Gwardyjskich Mistrzostw Polski trener 
Skalnika Janusz Domagała został odzna-
czony złotą odznaką Polskiego Związku 
Bokserskiego, którą wręczył mu prezes PZB 
Zbigniew Górski.
 W Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Śląska, które odbyły się w Gliwi-
cach,  dziewczęta z Wiśniówki zdobyły po 
brązowym medalu. Kinga Syska i Anasta-
zja Kuc stoczyły po raz pierwszy walki na 
międzynarodowym turnieju i wypadły na 
nim bardzo dobrze. Pojedynek o brązowy 
medal Kinga Syska (kadetka - 75kg) wygrała 

z zawodniczką ze Szczecina, natomiast Anastazja Kuc (juniorka - 57kg) o wejście do finału 
przegrała z zawodniczką z Danii. Ogółem na  turnieju startowali zawodnicy z dziesięciu 
państw w tym cała reprezentacja Polski w Boksie Kobiet. 
 Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodnikom oraz trenerowi.

Mateusz Fąfara

Zawodnicy z Wiśniówki na każdym turnieju prezentują bardzo wysoki poziom,
co owocuje kolejnymi zdobytymi medalami.

Kurier Masłowski28


