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KURIER

Życzymy, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia w Państwa domach  
wypełniała Wiara, Miłość i Nadzieja,

a ciepło Rodzinnego ogniska  ogrzewało Was przez cały 2017 rok

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato,
Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna,

Radni, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy w Masłowie.
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów, 

Boże Narodzenie to czas szczególny dla 
nas wszystkich. Moment, kiedy może-
my zatrzymać się w codziennym biegu 
i przypomnieć sobie, że najważniejszą 
wartością w życiu każdego człowieka 
jest rodzina, ktoś bliski. Już teraz życzę 
Państwu wyjątkowo rodzinnego Bo-
żego Narodzenia spędzonego w zdro-
wiu i spokoju ze swoimi najbliższymi. 
Za nami 12 miesięcy 2016 roku. Czas 
więc nie tylko na świąteczny odpoczy-
nek, ale również podsumowanie przezd 
wejściem w Nowy Rok. Końcówka tego 
roku dla samorządu Gminy Masłów ma 
szczególne znaczenie, bo to półmetek 
naszej pracy na rzecz całej społeczno-
ści. W tym wydaniu Kuriera Masłow-
skiego dokonujemy podsumowania 
naszych działań w minionych dwóch 
latach. Wiele udało się nam zrobić 
przede wszystkim dzięki bardzo dobrej 
współpracy z Radą Gminy, sołtysami, 
pracownikami Urzędu Gminy i  oczywi-
ście mieszkańcami, którym dziękuję za 
pracę w ciągu trwającej kadencji. Cie-
szę się, że nie zapominamy, że to co ro-
bimy ma służyć kolejnym pokoleniom. 
Zapewniam Państwa, że w kolejnych 
dwóch latach będziemy realizować in-
westycje, na które czekamy od dawna.

Z wyrazami szacunku, 
Tomasz Lato, 

wójt gminy Masłów

Słowami wiersza Jana Kasprowicza Przy wigilijnym stole wyrażamy w tym roku na-
szym Parafianom szczere uczucia i serdeczne Bożonarodzeniowe życzenia. Dołą-
czamy do nich tradycyjne życzenia noworoczne: niech Nowy Rok – 2017 - przy-
niesie nam wszystkim dużo radości, pogody ducha i satysfakcji z codziennie dobrze 
przeżywanego chrześcijańskiego życia. Niech rok ten będzie pomyślny dla naszych 
parafialnych wspólnot i całej Gminy Masłowskiej. I niech będzie równie pomyślny 
dla rozdartego konfliktami świata. Oby Boża Rodzicielka zdołała otworzyć ludzkie 
serca na swojego Syna – Księcia Pokoju.
O przyjęcie życzeń proszą duszpasterze dekanatu masłowskiego: proboszczowie 
- ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek, ks. kan. Piotr Motyka, ks. kan. 
Zbigniew Kądziela, ks. Stanisław Zieliński, ks. Dariusz Sieradzy, ks. Leszek Struzik, 
ks. Marcin Kałuża; wikariusze - ks. Władysław Świątek, ks. Adrian Buczkowski; rezy-
denci: - ks. kan. Józef Żółtak, ks. kan. Tadeusz Wojtasiński, ks. prał. Stefan Borowiec, 
ks. dr Piotr Muszyński.

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na scieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić nam każe
Miłość, największa cnota.

Bożonarodzeniowy symbol
dotarł do Masłowa

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Masłowa dzięki harcerzom.

 Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei, trady-
cyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców 
i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi w całym kraju. 
Polscy harcerze otrzymują je od skautów ze Słowacji, aby później przekazać je m.in. do 
Rosji, na Litwę, Białoruś czy Ukrainę.
 Masłowscy druhowie przy okazji wręczania włodarzowi gminy światła życzyli 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy Wesołych Świąt.

Mateusz Fąfara

Harcerze z 47 Drużyny Starszoharcerskiej „Iskra” z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Masłowie Pierwszym przekazali na ręce wójta Tomasza Lato, 
Betlejemskie Światło Pokoju przywiezione z Zakopanego. 
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 Radni zdecydowali o przyjęciu nowe-
go zadania „Rozwój szkolnictwa ponadpod-
stawowego w budowaniu kompetencji klu-
czowych poprzez realizację projektu - Klucz 
do sukcesu”. Projekt przeznaczony jest dla 
uczniów klas III gimnazjów działających 
w Mąchocicach Kapitulnych i Masłowie. 
Będą mogli z niego skorzystać bardzo do-
brzy uczniowie jak i ci, którzy mają kłopo-
ty z nauką. W ramach projektu na uczniów 
uzdolnionych ze średnią powyżej 4,5 cze-
kać będzie specjalnie opracowana ścieżka 
rozwojowa, w ramach której przygotowa-
ne zostaną zajęcia dodatkowe rozwijające 
umiejętności. Dla uczniów, którzy mają gor-
sze oceny i wyraźne kłopoty z nauką przygo-
towane zostaną ścieżki kompensacyjne. Ich  
zadaniem będzie wyrównanie szans i bra-
ków w wiedzy podczas dodatkowych zajęć 
głównie z matematyki, nauk przyrodniczych 

Będą mieli klucz do oświatowego sukcesu
Ciekawy projekt edukacyjny bę-
dzie realizowany od stycznia 
2017 roku w gimnazjach Gminy 
Masłów. To efekt unijnego pro-
jektu, na który jednogłośnie wyra-
ziła zgodę Rada Gminy podczas 
sesji nadzwyczajnej.

i języka angielskiego. Prowadzone one będą 
zarówno przez nauczycieli ze szkół realizu-
jących projekt, jak i innych pedagogów. 

Do września 2018 roku
 Grupy uczniów objętych programem 
ścieżek będą liczyć maksymalnie osiem 
osób. Dodatkowym atutem przystąpienia 
do realizacji projektu będzie wyposaże-
nie szkół w zestawy multimedialne m.in. 
10 laptopów dla każdej ze szkół.  Wartość 
projektu finansowanego przez Regional-
ny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego 2014 - 2020 EFS wynosi  
300.069,00 zł wkład własny Gminy Masłów 
obliczony został na poziomie 10 procent. 
Jest to wkład niefinansowany i  związany 
będzie z wynajęciem sal lekcyjnych na cele 
projektu. Dofinansowanie jakie otrzyma 
gmina wyniesie 268 208,75 zł.  Głównym 
realizatorem Samorządowy Zespół Obsługi 
Oświaty w Masłowie, który już od 1 stycz-
nia będzie działał pod szyldem Centrum 
Usług Wspólnych Gminy Masłów.  Projekt 
wystartuje w gimnazjach już w styczniu 
2017 roku i do 30 września 2018 roku. Gru-
pę docelową projektu stanowi 42 uczniów 
zrekrutowanych spośród uczniów III klas 
gimnazjum, uczniów ze szczególnymi po-

trzebami edukacyjnymi, w tym 18 uczniów 
zdolnych. W jednym roku szkolnym wspar-
cie otrzyma 21 uczniów, a projekt potrwa 
dwa lata. Zgodnie z potrzebami szkól oraz 
założeniami konkursu jeden uczeń będzie 
uczestniczył w minimum 2 rodzajach zajęć.

Zmiany budżetowe
 Podczas sesji, która odbyła się w Domu 
Ludowym w Woli Kopcowej decydowano 
również o zmianach budżetowych. W ich 
ramach wprowadzono nowe zadanie, jakim 
będzie przygotowanie projektu budowla-
nego chodnika przy drodze wewnętrznej 
w Mąchocicach Kapitulnych łączącej gmi-
nę Masłów z gminą Górno. Jego długość to  
20 metrów bieżących. Radni zdecydowali 
również o przedłużeniu terminu realizacji 
zadania, które wykonane będzie w 2017 
roku. Chodzi o budowę parkingu w Brzezin-
kach na skrzyżowaniu drogi gminnej i po-
wiatowej wraz z zatokami autobusowymi 
i przejściami dla pieszych na drodze gmin-
nej. Zmiana jest związana z rozstrzygnię-
ciem przetargu. Aktualizacja dotyczyła rów-
nież realizacji projektu termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej, którego 
zakończenie planowane jest na 2018 rok.

WP

 Stawki podatków w 2017 roku zosta-
ną utrzymane na poziomie 2016 roku za 
wyjątkiem tych stawek, które przyjmowa-
ły górne stawki podatkowe w roku 2016.  
W 2017 roku ulegną one zmniejszeniu 
przez wskaźniki ustalone przez Minister-
stwo Finansów. Stawka od budynków na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
od materiałów siewnych została zmniej-
szona z 10,68 zł na 10,59 zł za metr kwa-
dratowy. Zmniejszono również podatek 
o budynków letniskowych i budynków 
rekreacyjnych z 7,68 zł na 7,62 zł za metr 
kwadratowy; od gruntów rewitalizacyj-
nych z 3,00 zł na 2,98 zł za metr kwadra-
towy. Ważną informacją dla rolników jest 
to, że radni zdecydowali o zmniejszeniu 
podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego 
z kwoty 134,38 na 131,10 zł. Taka sama 
sytuacja dotyczy podatku leśnego od 1 ha 
fizycznego z kwoty 42, 19 zł na 42,02 zł.  

Podatki głównie bez zmian
Sesja nadzwyczajna Rady Gminy 
Masłów dotyczyła stawek podat-
ków na 2017 rok.

Na poziomie roku 2016 zostały również 
utrzymane podatki od środków transporto-
wych (samochodów ciężarowych powyżej 
3,5 tony). Nie zmieni się też dzienna stawka 
opłaty targowej, która wynosi 8 zł.

Zapowiedź analizy
 Kolejna uchwała dotyczyła określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowej. Pozwoli to na wypełnienia 
ich w formie elektronicznej, co znacze-
nie ułatwi składanie deklaracji do urzędu.  
Rada zdecydowała również o uchyleniu 
uchwały z 2005 roku dotyczącej wyso-
kości opłaty prolongacyjnej. Dzięki temu 
osoby mające problem ze spłatą podatku 
nie będą miały dodatkowego obciążenia 
wynikającego ze zwłoki w terminie spłaty. 
Podczas obrad sesji nadzwyczajnej Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów 
przedstawiło swoje stanowisko w sprawie 
ustalenia podatków na 2017 rok. Propo-
zycje okazały się jednak niemożliwe do 
zrealizowania w przyszłym roku w związ-
ku z zaplanowaniem realizacji szeregu 

inwestycji infrastrukturalnych m.in. 
budowy dróg oraz termomodernizacji 
czy przebudowy oświetlenia ulicznego. 
Wójt Tomasz Lato i Rada Gminy zde-
cydowali o przeanalizowaniu propo-
zycji Stowarzyszenia podczas prac nad 
stawkami podatków na 2018 rok. Wójt 
przypomniał, że w 2015 roku przyjęto 
uchwałę zwalniającą przedsiębiorców 
z podatków na okres dwóch lat, jeżeli 
wartość nakładów na nową inwestycję 
będzie wynosić sumę do 300 tys. zł, 
powyżej 300 tys. zł zwolnienie z opłat 
obejmuje okres trzech lat. Podczas sesji 
przypomniano również o akcji w związ-
ku ze składaniem rocznych zeznań po-
datkowych. Co roku przeprowadzana 
jest akcja informacyjna zachęcająca 
mieszkańców faktycznie zamieszkują-
cych w nowych budynkach lecz nie-
zameldowanych, aby w deklaracjach 
podatkowych dokonywali wpisania do 
deklaracji informacji o zamieszkiwaniu 
na terenie gminy Masłów.

WP
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BUDYNKI
 W ciągu ostatnich lat zakończono 
wszystkie rozpoczęte budowy budynków 
użyteczności publicznej. W stanie suro-
wym znajdowały się trzy ważne dla miesz-
kańców budynki.  Po zakończeniu prac do 
budynku w Woli Kopcowej wprowadzili 
się strażacy z miejscowej jednostki OSP. 
W Dąbrowie otwarto świetlicę samorządo-
wą, która  świetnie spełnia już swoją kultu-
ralną funkcję. W Domaszowicach powstał 
Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”. Co 
ważne Gmina Masłów na uruchomienie 
żłobka jako jedna z czterech w wojewódz-
twie świętokrzyskim i 75. w kraju otrzy-
mała dofinansowanie z Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej na start placówki, 
z której korzysta 20 maluchów. Obiektem, 
jaki powstawał od postaw  jest budynek 
szatniowo-sanitarny przy boisku w Brze-
zinkach. Po latach drużyna MSS Klonówka 
ma miejsce, w którym zawodnicy mogą się 
nie tylko przebrać, ale również wykąpać po 
meczach.  Gruntowną modernizację prze-
szedł budynek świetlicy wiejskiej w Barczy.  

MAŁA OJCZYZNA

Owocna praca
na rzecz społeczności 

Gminy Masłów
Ostatnie dwa lata samorządu Gminy Masłów to czas 
pracy na rzecz całej gminnej społeczności.  Nowe bu-
dynki użyteczności publicznej, remonty dróg i chodni-
ków, mnóstwo inicjatyw służących mieszkańcom. Tak 
zmienia się gmina w sercu Gór Świętokrzyskich.

Założono w nim centralne ogrzewanie jak 
i również ocieplono go zachowując drew-
nianą elewację nawiązującą do historycz-
nego wyglądu budynku.

DROGI
 Wiele działo się również na drogach 
Gminy Masłów. Ekipy pojawiły się w miej-
scach, które wymagały niezwłocznej in-
terwencji ze względu na ich stan pozo-
stawiający wiele do życzenia. W ramach 
Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg 
Lokalnych uzyskano pieniądze na prze-
budowę ul. Świerczyńskiej w Masłowie 
Pierwszym łącznie z rowami. W trakcie 

pomniano również o udogodnieniach dro-
gowych. W Wiśniówce powstał chodnik, 
założono progi podnoszące bezpieczeństwo 
oraz wybudowano dwa poprzeczne koryta 
odwadniające  na zjeździe do drogi krajo-
wej. W trakcie jest inwestycja wykonywana 
dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatem 
Kieleckim. Jej głównym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa.  Mają temu służyć nowe 
chodniki w Woli Kopcowej oraz na ul. Pod-
klonówka w Masłowie Pierwszym i ul. Kra-
jobrazowej w Masłowie Drugim, gdzie inwe-
stycja realizowana jest wraz z przebudową 
oświetlenia ulicznego.  Znacznej poprawie 
bezpieczeństwa będzie służyła też budowa 
dużego parkingu w Brzezinkach. Powstanie 
on na skrzyżowaniu drogi gminnej i powia-
towej. W bieżącym utrzymaniu dróg na te-
renie gminy na pewno pomoże nowy zakup 
czyli wielofunkcyjny ciągnik.

PROJEKTY
 Ostatnie miesiące to również przygo-
towanie do wielkich inwestycji, które będą 
realizowane w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Ob-
szaru Funkcjonalnego. Wystartował wła-
śnie przetarg na gruntowną modernizację 
oświetlenia ulicznego na terenie niemal 
całej Gminy Masłów.  Prace przy wymia-
nie oświetlenia  na energooszczędne lamy 
LED ruszą na początku przyszłego roku.  
Zaawansowane są już przygotowania do 
ogłoszenia przetargu na termomoderniza-
cję budynków Zespołu Szkół im. św. Jana 
Pawła II w Masłowie, Szkoły Podstawowej 
im. S. Żeromskiego w Mąchociach - Scho-
lasterii oraz ośrodka zdrowia w Mąchoci-

Dzięki świetnej współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Masłowie i Woli Kopcowej 

wybudowano nowe chodniki.

Młode mamy z gminy Masłów dzięki żłobkowi 
mogą wcześniej wrócić do pracy

i nie martwic się o swoje pociechy.

Tomasz Lato, wójt gminy Masłów
To dwa bardzo dobre lata dla rozwoju gminy Masłów oraz pracy na rzecz tworzącej jej społeczności. Efekty działań 
podejmowanych wspólnie z Radą Gminy oraz sołtysami są już widoczne. Oddaliśmy do użytku Żłobek Samorządo-
wy „Raj Maluszka” w Domaszowicach, świetlicę samorządową w Dąbrowie, remizę OSP w Woli Kopcowej, szatnię 
dla sportowców w Brzezinkach. Mamy zakończoną wielką inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną, remontowane 
są drogi i budowane chodniki służące podnoszeniu bezpieczeństwa. Jesteśmy na starcie pierwszego przetargu na 
inwestycję oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. Szykujemy się też do pozyskania pieniędzy na rewitalizację.  Dzięki współpracy z wojewodą, marszałkiem, 
starostą kieleckim zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów nie tylko inwestycyjnych, ale również kulturalnych jak 
choćby tegoroczne Dożynki Powiatowe. Przed nami kolejne wyzwania, po których realizacji będzie nam się jeszcze 
lepiej mieszkać w naszej pięknej gminie. Mamy świadomość, że oczekiwania mieszkańców są duże. Staramy się 
wspólnie z Radą Gminy, tak budować strategię rozwoju, by zostały one zrealizowane.

realizacji z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich są ulice Wspólna i Jeziorkowa w 
Woli Kopcowej oraz Piaskowa w Masłowie 
Pierwszym.  Z własnych środków Gmina 
przebudowała ulicę Żeromskiego w Woli 
Kopcowej. W trakcie jest realizacja drogowa 
na ul. Kopcówki nad zalewem w Cedzynie 
oraz ul. Spacerowa pomiędzy Masłowem 
Pierwszym i Masłowem Drugim. Nie za-
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cach Kapitulnych. Trwa opracowywanie 
dokumentacji pod projekt budowy ścieżki 
rowerowej na przełomie Lubrzanki na trasie 
Mąchocice Kapitulne - Ciekoty oraz projekt 
zagospodarowania Lasu Wolskiego w Woli 
Kopcowej, nad zalewem w Cedzynie. Zo-
stanie tam wybudowany parking, powstaną 
alejki pieszo-rowerowe i miejsca odpo-
czynku, place zabaw. Wszystko w zgodzie 
z ekologicznym stylem życia promującym 
szeroko pojętą ochronę środowiska. Na 
inwestycje w ramach ZIT KOF Gmina Ma-
słów otrzyma ponad 8,5 miliona z unijnych 
pieniędzy.

REWITALIZACJA
 Wspominając o projektach warto pa-
miętać o przyjęciu przez Radę Gminy waż-
nego dokumentu. Program Rewitalizacji 
Gminy Masłów zakłada dwie strefy rewi-
talizacyjne. W Masłowie Pierwszym i Wi-
śniówce zaplanowano znaczące zmiany 
w centrach miejscowości. Przygotowywany 
jest również program dotyczący infrastruk-
tury szkolnej dla placówek w Masłowie 
i Mąchocicach - Scholasterii. W jego ra-
mach w Masłowie rozpoczęły się już prace 
przy budowie boiska wielofunkcyjnego do-
finansowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyli. Co ważne do snucia planów re-
witalizacyjnych konieczne było pozyskanie 
hektaru gruntu w centrum Masłowa. Gmi-
nie przekazał go Marszałek i Radni Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.  

SIEĆ WODOCIĄGOWA
I KANALIZACYJNA

 Sukcesem było zakończenie projektu 
kanalizowania południowej części gminy. 
Projekt realizowany przez Wodociągi Kie-
leckie, a przyłącza przez MZWiK. Przed 
inwestycją tylko 10 procent osób mieszkało 
w domach podłączonych do kanalizacji, te-
raz z tego udogodnienia korzysta aż 71 pro-
cent mieszkańców. Całkowity koszt projektu 
obejmujący również Gminę Masłów wyniósł 
prawie 200 mln zł. W tej kadencji do miesz-
kańców trafiła również dobra informacja 
z Wodociągów Kieleckich o realizacji dru-
giego etapu kanalizowania północnej części 
gminy. Obecnie trwa składanie niezbędnych 
dokumentów do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SPOŁECZEŃSTWO
 Mijające dwa lata to również wiele 
inicjatyw podejmowanych na rzecz spo-
łeczności tworzących Gminę Masłów. 
Wielkim powodzeniem zakończyło się 
wprowadzenie Programu dla rodzin wielo-
dzietnych - „Karty Rodziny Wielodzietnej”. 
Swoje zadanie spełnia uruchomiony lokal-
ny punkt informacji Powiatowego Urzędu 
Pracy, co ułatwia bezrobotnym i poszu-
kującym pracy kontakt z osobami pośred-
niczącymi w pomocy. Dzięki współpracy 
ze Starostwem Powiatowym prowadzony 
jest program „Powiat Kielecki przyjazny 
dla mieszkańców w ograniczaniu skut-
ków niepełnosprawności“, dzięki któremu 
w rehabilitacji wspierane są osoby niepeł-
nosprawne. Na pomoc samorządu Gminy 
Masłów mogą liczyć jednostki OSP.  W tym 
roku zakupiono wóz bojowy dla OSP Cie-
koty, dzięki wsparciu również z Wodo-
ciągów Kieleckich i Lasów Państwowych. 
Nowy wóz w przyszłym roku trafi do OSP 
Masłów w efekcie otrzymania dofinanso-
wania na zakup, otrzymanego w ramach 
unijnego zastrzyku z RPO Województwa 
Świętokrzyskiego. Wymieniony wóz bo-
jowy będą również mieli druhowie z OSP 

w Woli Kopcowej i OSP w Brzezinkach 
w ramach dofinansowania z Urzędu Gmi-
ny i prowadzonej zbiórki.  W mijającym 
roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę 
Gospodarczą Gminy Masłów. To efekt pod-
jęcia przez Radę Gminy, na wniosek wójta 
i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy 
Masłów, uchwały mającej na celu docenie-
nie przedsiębiorców działających na tere-
nie gminy. To jednak nie wszystko, bo radni 

W przyszłym roku na terenie niemal całej gminy 
będą świecić LED-owe lampy.

Rewitalizacja zmieni wygląd centrum Masłowa.

Druhowie z Ciekot dumnie prezentują swój 
nabytek. Już wkrótce nowe wozy zaparkują

w remizach w Masłowie i Brzezinkach.

zdecydowali również  o podjęciu uchwały 
pozwalającej na m.in. ulgi podatkowe dla 
przedsiębiorców.  Wielkim powodzeniem 
od lat cieszy się realizacja funduszu sołec-
kiego, o którego wykorzystaniu decydują 
mieszkańcy sołectw. Na ten cel gmina prze-
znacza ok. 260 tys. zł.  To właśnie z inicja-
tywy mieszkańców w tym roku w Masłowie 
został odsłonięty pomnik św. Jana Pawła 
II. Dzięki zaangażowaniu członków Komi-
tetu Budowy Pomnika, wsparciu ze świę-
tokrzyskich samorządów, Urzędu Gminy 
Masłów oraz właśnie mieszkańców Gminy 
Masłów  w 25. rocznicę wizyty papieża Po-
laka w Masłowie mógł stanąć ważny obe-
lisk. Nieustannie na wsparcie mogą liczyć 
sportowcy oraz zespoły oraz koła gospodyń 
działające na terenie gminy. Co ważne po 
wielu trudach w tym roku przyjęto studium, 
które jest dokumentem  wyjściowym  do 
sporządzenia planów zagospodarowania 
poszczególnych sołectw. W ponad 90 pro-
centach spełnia on oczekiwania mieszkań-
ców w temacie klasyfikacji gruntu.
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Bliżej do planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich sołectw 

Przyjęto studium
i wiele ważnych uchwał

Program listopadowej sesji Rady Gminy Masłów zawierał kilka istotnych uchwał. Najważniejsza dotyczyła przyjęcia 
Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Rozmawiano również o nowych in-
westycjach drogowych, które mają być realizowane wraz z Powiatem Kieleckim oraz przyszłości edukacji. 

 Radni spotkali się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. 
Informacje w stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Masłów za rok 
szkolny 2015/2016  przedstawiła Irena 
Kundera, kierownik Samorządowego 
Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie. 
Niepokojące okazuje się to, że w gmi-
nie Masłów odnotowano spadek liczby 
uczniów w porównaniu do 2014 roku 
aż o 15 procent. Jest to tendencja ogól-
nopolska związana z demografią i spa-
dającą liczbą narodzin. Na szczególną 
uwagę zasługuje stałe podnoszenie 
kwalifikacji nauczycieli pracujących 
w szkołach gminy Masłów. Pedago-
gów z najwyższym stopniem awansu 
zawodowego czyli nauczycieli dyplo-
mowanych pracuje u nas 65 procent. 
Kierownik Kundera mówiła również 
o realizowanym wsparciu dla uczniów 
w postaci stypendiów, wyprawek oraz 
dofinansowaniu kosztów kształcenia 
pracowników młodocianych. W każ-
dej ze szkół pojawiają się innowacje 
w nauczaniu oraz różnego rodzaju 
programu aktywizujące uczniów. Irena 
Kundera przedstawiła i omówiła wyni-
ki sprawdzianu po VI klasie w szkołach 
podstawowych oraz III klasie gimna-
zjum.

O jakości edukacji

 Nie był to jednak jedyny eduka-
cyjny akcent podczas sesji. Radni jed-
nogłośnie przyjęli Kompleksowy Plan 
Rozwoju Szkół na terenie Gminy Ma-
słów na lata 2016 - 2020, który jest do-
kumentem wymaganym przy ubiega-
niu o unijne pieniądze z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Zadaniem planu 
jest przede wszystkim poprawa jakości 
edukacji na terenie gminy. Niezmien-
nie od lat kwestią problemową jest to, 
że poza obwodem szkolnym naukę 
pobiera 30 procent uczniów zamiesz-
kujących na terenie gminy. Ucznio-
wie ci wybierają placówki w Kielcach. 
W nadchodzącym roku po raz kolejny 
dyrektorzy szkół zbadają przyczyny 

takiej sytuacji przygotowując specjalne dia-
gnozy.

Spełnione oczekiwania

 Najbardziej oczekiwana uchwa-
ła przyjęta przez Radę Gminy dotyczyła 
uchwalenia Studium uwarunkowań  i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy. Pozwoli on na przygotowanie 
w przyszłym roku planów zagospodarowa-
nia przestrzennego wszystkich 12 sołectw 
gminy Masłów. Dzięki temu będzie moż-
liwe planowanie nowych inwestycji oraz 
m.in. zmiana przeznaczenia działek z rol-
nych na budowlane. W ponad 90 procen-
tach spełnia on oczekiwania mieszkańców 
w temacie klasyfikacji gruntu.

Będą konkursy

 Radni przyjęli również cykliczny 
Roczny Program Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2017 roku. Zostały 
w nim określane zakresy współpracy finan-
sowej i niefinansowej poprzez organizację 
konkursów w sferze pożytku publicznego. 
Będą one poświęcone przeciwdziałaniom 
patologiom społecznym, wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej, działalność 
wspomagającą rozwój wspólnot i społecz-
ności lokalnej. Na realizację programu za-
bezpieczono kwotę 181 tys. zł. Pierwszy 
konkurs w tym temacie zostanie ogłoszony 
w pierwszym kwartale 2017 roku.

Dodatkowa możliwość

 Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 
wynajem pomieszczeń budynków w Ma-
słowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitul-
nych na okres 10 lat, umożliwi to staranie 
się o kredyt i ubieganie się o pieniądze na 
remont i doposażenie w nowoczesną apa-
raturę. Tak jak dotąd prowadzona będzie 
tam działalność medyczna przez Zespół 
Ośrodków Zdrowia “Puls” sp. z o. o. Zde-
cydowano również o wyrażaniu zgody na 
zawarcie porozumienia z Miastem Kielce 
na okres roku w sprawie oddawania pose-

gregowanych odpadów komunalnych, 
które nie mieszczą się w domowych 
workach czy pojemnikach. Oznacza 
to, że oprócz comiesięcznych odbiorów 
odpadów przez firmę sprzed posesji, 
które realizowane są dotychczas, miesz-
kańcy będą mieli dodatkową możliwość 
oddania nadmiaru odpadów do punk-
tu na ul. Magazynowej 3 w Kielcach. 
W 2017 roku Gmina podejmie kolejne 
starania o utworzenie z wykorzystaniem 
unijnych środków Punktu Selektywnej 
Zbiórki Opadów Komunalnych na tere-
nie gminy Masłów. Planowany punkt ma 
powstać w Dąbrowie.

Nowe inwestycje na drogach

 Radni zdecydowali o realizacji ko-
lejnej inwestycji z udziałem z Powiatu 
Kieleckiego. Chodzi o przygotowanie 
dokumentacji, która da początek do prac 
modernizacyjnych drogi powiatowej od 
skrzyżowania z ul. ks. Józefa Marszałka 
w Masłowie Drugim w kierunku Dąbro-
wy do skrzyżowania z drogą krajową. 
Dokumentacja ma być również przygoto-
wana dla inwestycji dotyczącej budowy 
chodnika w Mąchocicach - Scholasterii 
wzdłuż drogi powiatowej. Jak w czasie 
każdej sesji dokonano zmian w uchwale 
budżetowej. Dotyczyły one uszczegóło-
wienie terminów realizacji zadań inwe-
stycji wieloletnich m.in. wspomnianych 
już remontów na drogach powiatowych 
czy termomodernizacji budynków uży-
teczności publiczności. Radni zdecydo-
wali też o przekazaniu dotacji celowej 
dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W obu 
przypadkach wsparcie dotyczy zarówno 
bieżących wydatków, a w przypadku 
OSP również utrzymania gotowości bojo-
wej.   W projektach znalazła się również 
uchwała dotycząca nazwy ulicy Walere-
go Przyborowskiego w Domaszowicach. 
Imię pisarza pochodzącego z tej miejsco-
wości otrzymała jej główna ulica ciągną-
ca od ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej 
aż do ul. Sandomierskiej w Kielcach. 

WP
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 Kluczyki do auta na ręce komendanta Dariusza Kurosia oraz 
p.o. dzielnicowego gminy Masłów sierż. Adama Zacharskiego wrę-
czyli, wójt gminy Masłów, Tomasz Lato wraz z wójtem gminy 
Zagnańsk, Szczepanem Skorupskim. Radiowóz został zakupiony 
ze wspólnych środków budżetowych obydwu gmin oraz policji. 
W uroczystości brali również udział prezydent Kielc, Wojciech 
Lubawski oraz starosta kielecki, Michał Godowski, którzy dofi-
nansowali zakup pozostałych aut. Uroczyste przekazanie kluczy-
ków do nowych radiowozów odbyło się na placu defilad w jed-
nostce Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. - Radiowóz, 
który dofinansowaliśmy posiada napęd 4x4 dzięki czemu będzie 

Kolejny nowy radiowóz na terenie
naszej gminy

Jedenaście nowych radiowozów zasiliło szeregi Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kielcach. Jeden z nich trafi 
do I Komisariatu Policji, który swoim zasięgiem obej-
muje gminy Masłów i Zagnańsk.

Nowy radiowóz dumnie prezentują Komendant I Komisariatu w Kielcach, 
Dariusz Kuroś, wójt Tomasz Lato, oraz p.o. dzielnicowego

gminy Masłów sierż. Adam Zacharski.

W przekazaniu nowych radiowozów policji, brali również udział starosta 
kielecki, Michał Godowski oraz prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.

mógł łatwiej dotrzeć w miejsca trudno dostępne w naszej gminie, 
co znacznie poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców - mó-
wił wójt Tomasz Lato. Przypomnijmy, że jest to już drugi radiowóz, 
który dzięki współpracy I Komisariatu Policji w Kielcach oraz gmi-
ny Masłów i Zagnańsk trafił do kieleckiego komisariatu, dbającego 
o obydwie gminy.  Oznakowana Skoda Yeti służy mieszkańcom 
gmin już od ponad roku. Policjanci są z niego zadowoleni, ponie-
waż jest idealny do pracy na zalesionych odcinkach rewiru które 
w głównej mierze znajdują się na terenie  Masłowa i Zagnańska.
 Gmina Masłów wsparła Policję kwotą 21.250 zł, dzięki której 
w naszej gminie zwiększy się liczba patroli, a co za tym idzie po-
prawi się bezpieczeństwo oraz skróci czas przyjazdu wezwanych 
do zdarzenia funkcjonariuszy.
 Po uroczystym przekazaniu kluczyków do nowych radiowo-
zów auta zostały poświęcone przez Kapelana Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach ks. Pawła Kowalskiego.

Mateusz Fąfara

Strażacy z Woli
mają nowy wóz

 Strażacy ochotnicy z Woli Kopcowej zakupili nowy wóz 
ratowniczo-gaśniczy marki Renault Midliner M210, zastąpi 
on obecne auto marki GLBA Lublin II. Druhowie z jednost-
ki w Woli Kopcowej prowadzili społeczną zbiórkę na zakup 
wozu wśród mieszkańców, pozyskiwali środki od sponsorów 
oraz otrzymali dotację na jego zakup w wysokości 80 tys. zł  
z Urzędu Gminy. Nowy nabytek druhów  posiada m.in. 
zbiornik, który pomieści 3000 litrów wody, autopompę dwu-
stopniową o wydajności 2000 l / min, lampy dalekosiężne 
z przodu auta. Kabina zmieści 8 osobowa obsadę. W najbliższym czasie auto zostanie doposażone w działko wodne i maszt 
oświetleniowy. Jest to drugi wóz wymieniony w tym roku przez strażaków z terenu naszej gminy. Na początku roku nowym wo-
zem chwalili się  druhowie z Ciekot. W przyszłym roku nowe wozy zaparkują w remizach w Masłowie i Brzezinkach.

Mateusz Fąfara

Nowy nabytek strażaków z Woli Kopcowej
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Odśnieżanie dróg gminnych 
na terenie Gminy Masłów, pro-
wadzi firma: “SPAPEX” FUH 
Piotr Stokowski z Domaszowic. 
Informujemy, że kolejność od-
śnieżania dróg gminnych odby-
wa się wg ustalonych standar-
dów. Przyjmuje się,  że  łączny 
czas jednokrotnego odśnieżania 
wszystkich dróg wyniesie ok. 6 
godz. Prosimy zatem mieszkań-
ców o cierpliwość i wyrozumia-
łość. Za zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie Gmi-
ny Masłów odpowiada Zarząd 
Dróg Powiatowych w Kielcach. 
Informacji o przejezdności dróg 
powiatowych udzielają dyżurni 
Obwodów Drogowych.

Obwód Drogowy Nr 3 w Sta-
churze - tel. 41 303-87-77 lub 
606  123 951 oraz w dni robo-
cze w godz. 7.30 do 15.30 infor-
macji udziela dyżurny Powiato-
wego Zarządu Dróg w Kielcach 
pod numerami telefonów: 41 
345-64-12, 345-63-98, 345-63-
99. Za zimowe utrzymanie dróg 
wojewódzkich na terenie Gminy 
Masłów odpowiada Świętokrzy-
ski Zarząd Dróg w Kielcach. 

Telefon zimowego utrzymania 
dróg wojewódzkich: 41 346 58 
40, 604 401 210.

Tu otrzymasz pomoc:
- Urząd Gminy Masłów:
41 311-00-93/882-059-937/ 
601-545-839

-  Zarząd Dróg Powiatowych:
41 200-17-48

- Świętokrzyski Zarząd Dróg 
w Kielcach: 41 346 58 40, 604 
401 210

Ważne informacje
dotyczące odśnieżania dróg

Na terenie Gminy Masłów leżą drogi, za których odśnieżanie odpowiadają Gmina Masłów, Zarząd Dróg Powiato-
wych, Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach. Sprawdźcie, do kogo dzwonić, gdy śnieg zasypie drogę.
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Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

Zgłoś przedsiębiorcę do nagrody
Od początku stycznia do końca lutego można będzie przesyłać zgłoszenia kandydatów do Nagrody Gospodarczej 
Gminy Masłów.  

Pierwsza edycja Nagrody Gospodarczej 
była okazją zarówno do nagrodzenia i wy-
różnienia przedsiębiorców z naszej gmi-
ny oraz okazją dla integracji środowiska 
biznesowego. Jak podkreśliła Rada Gminy 
w uzasadnieniu uchwały nagroda ma na 
celu uhonorowanie tych przedsiębiorców,  
którzy wnieśli trwały wkład w rozwój spo-
łeczny i gospodarczy gminy Masłów, przy-
czyniając się do jej rozwoju  oraz promocji 
przedsiębiorczości.  Od początku stycznia 
będzie można zgłaszać  kandydatury osób, 
które będą pretendować do edycji 2017. Co 
ważne zgłoszenia należy dostarczyć pocztą 
lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gmi-
ny Masłów. Wszystkie niezbędne informa-
cje, regulamin i formularze można  znaleźć 
na stronie www.maslow.pl jak i otrzymać 
osobiście w sekretariacie. Wartym podkre-
ślenia jest także fakt, że Gmina Masłów 
pod względem ilości podmiotów gospodar-
czych w stosunku do ilości mieszkańców 
zajmuje czołowe miejsce w województwie 
świętokrzyskim, są to w przeważającej 
mierze osoby fizyczne prowadzący jed-
noosobową działalność gospodarczą. Na 

wszystkie pytania związane z konkursem odpowie Grzegorz Piwko, kontakt pod numerem 
telefonu: 413110073. Gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów odbędzie 
się w maju przyszłego roku.

RED

Tak było podczas tegorocznej gali wręczenia nagród.

 Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. obowiązywać będzie 
umowa zawarta pomiędzy Gminą Masłów a firmą EKOM Maciejczyk Spół-
ka Jawna z Nowin. Zakłada ona odbiór transport i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
naszej gminy. PHU Eko-Kal, które obecnie odbiera odpady, nie brało udzia-
łu w przetargu. Podczas spotkania wójt Tomasz Lato podziękował Bogda-
nowi Kalecie, właścicielowi firmy Eko-Kal za współpracę. Co ważne kosze, 
dostarczone przez firmę Eko-Kal, które posiadają mieszkańcy, zgodnie z po-
rozumieniem obu firm zostają przejęte przez firmę EKOM. Istotne jest to, że 
mieszkańcy będą musieli pokwitować posiadanie koszy i zostawienie ich 
na kolejne dwa lata. W nowej umowie zostały również zapisane zmiany. 
Dotyczą one odbiorów odpadów wielkogabarytowych, które tak jak  zuży-
ty sprzęt elektroniczny, zużyte akumulatory, przeterminowane chemikalia  
będą odbierane trzy razy w roku, obecnie odbierane były dwa razy w roku. 
Firma EKOM będzie również odbierała opony. Dużym plusem jest również zmiana częstotliwości odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji (m.in. biodegradowalne odpady kuchenne, trawa, liście, kwiaty). Do tej pory odbiór tych odpadów odbywał się raz 
w miesiącu przez cały rok, nowa firma powyższe odpady będzie odbierać od listopada do marca raz w miesiącu natomiast od 
kwietnia do października dwa razy w miesiącu.

WP

Nowa firma
będzie odbierać odpady komunalne

W Urzędzie Gminy w Masłowie podpisano umowę na odbiór,  transport i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy.
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Z Dworku Żeromskich

Stefan Żeromski zanotował w młodzieńczych „Dziennikach”: 
„Moskale posiadają dwie tylko rzeczy dobre: herbatę i Turgie-
niewa”. W ciekockim dworku, tak jak niemal we wszystkich 
siedzibach szlacheckich i wielu domach mieszczan w  XIX 
wieku, herbatę parzono i podawano z samowara. Można 
powiedzieć, że ten wspaniały napój, o którym Adam Mickie-
wicz pisał, że to „z chińskich ziół ciągnione treści”, stał się w 
naszym kraju modny i częściej spożywany (nie tylko jako lek) 
w tym samym okresie, w którym modny stał się samowar.
Na zachodzie Europy samowar zwano „rosyjską maszyną 
herbacianą”. Stał zwykle w pokoju jadalnym na osobnym 
stoliku – błyszczący, starannie po każdym 
użyciu czyszczony, ważny. Obok znajdowa-
ły się akcesoria niezbędne do zaparzenia 
i podania herbaty.
Używany zawsze, gdy przybywali goście, 
w domowej codzienności rzadziej: latem 
może na ganeczku, wieczorem po zakoń-
czeniu wszystkich prac, „gdy się księżyc 
srebrnobiały nad Łysicy szczytem wznosił” 
– jak pisał Stefan, w chłodniejszych porach 
roku w jadalni, o przedwieczornej porze.
Ceremonia parzenia odbywała się na-
stępująco: do samowarowego zbiornika 
wlewano wodę, do rury grzejnej wkłada-
no węgiel drzewny lub specjalnie przycię-
te, krótkie szczapki brzozowe i sosnowe 
szyszki. Zbiornik przykrywano, a na wy-
stającą rurę grzejną zakładano ruszt – ga-
leryjkę. Wówczas rozniecano w rurze żar 
odpowiednio długim zwitkiem zapalonego 
papieru, zwanym fidybusem.
Samowar, dzięki swemu kształtowi wzmacniającemu rezo-
nans, posiada nadzwyczajne zdolności wydawania dźwię-
ków informujących o stanie gotowania wody: on śpiewa, 
szumi, bulgocze. Gdy rozpoczynał śpiewanie, na galeryjce 
grzejnej rury stawiano czajniczek z suchą herbatą, by się 
nieco podgrzał. Zmiany dźwięków następowały powoli, łatwo 
więc było ustalić właściwy moment (szum), kiedy należy za-
lewać herbatę wrzątkiem. Czas zaparzania to zwykle cztery 
minuty, które mierzono klepsydrą. Miałki piasek przesypy-
wał się w niej bezszelestnie, trzeba było obserwować, kiedy 
wszystek znajdzie się w dolnej części szklanego pojemnika.
W Polsce herbatę podawano w filiżankach, w Rosji częściej 
w szklankach. Pito ją samą lub z kawałkami cukru (cukier-
nica musiała być duża, bo z głów cukru, przed podaniem do 
stołu – jeszcze w kuchni, łupano tasakiem różnej wielkości 
kawałki). Dodatkiem bywały też konfitury, kandyzowane 
owoce, miód, mleko.
I tu przypomnienie: przed laty, gdy gościłam w konstanciń-
skim domu pań Żeromskichi częstowana byłam aromatycz-
ną herbatą (wprawdzie nie z samowara, ale zaparzoną i po-
daną z dużą starannością), pani Anna wspominała, że Stefan 
lubił herbatę dobrze osłodzoną, do której chętnie przegryzał 
konfiturową wisienkę. Czy był to nawyk wyniesiony z rodzin-
nego domu, czy późniejsze upodobanie – trudno dociec.

W pokoju jadalno-gościnnym ciekockiego dworku, na stylo-
wym dziewiętnastowiecznym, rozkładanym stoliku o profilo-
wanych balaskowych nóżkach, posiadającym dwie wyścieła-
ne welurem szufladki oraz dolną półeczkę (gwoli dokładności: 
stolik ten jest jednym z niewielu mebli, jakie mogłyśmy kupić 
z Krystyną Nowakowską za skromne dofinansowanie na 
wyposażenie dworu z funduszy Unii Europejskiej) stoi ma-
sywny, czterolitrowy samowar cylindryczny. Podarowali go 
w 2015 roku Grażyna i Stanisław Szrekowie z Kielc (wybra-
łam ten samowar z pięknej ich kolekcji, kierując się nie mar-
ką ale walorami ekspozycyjnymi).

Powstał w drugiej połowie XIX wieku w ma-
nufakturze Wasilija Nikołajewicza Lubimo-
wa w Moskwie. Samowary tej firmy sprze-
dawane były w kilku większych miastach 
Rosji oraz w Warszawie, Wiedniu, Berlinie 
przez Dom Towarowy Mieszcznikowa i Zim-
nina i jego filie. Po pracach renowacyjno 
- konserwatorskich (wykonanych bezinte-
resownie przez Barbarę Wójtowicz-Flądro 
z Gliwic) jaśnieje blaskiem, zaciekawia jako 
dobry przykład rzemiosła artystycznego, 
ale też dlatego, że są na nim wytłoczone 
znaki-medale, świadczące o udziale i na-
grodach w licznych wystawach, którym pa-
tronowała carska rodzina.
Obok stoi tzw. herbatnica – metalowa, 
ozdobnie malowana rosyjska puszeczka 
z  XIX wieku na listki herbaciane, podaro-
wana w 2012 roku przez Jana Chmielew-
skiego z Podzamcza Włoszczowskiego, 
a odratowana od całkowitej korozji – na 

moją prośbę – bezinteresownie przez konserwatorkę Alinę 
Celichowską z Kielc. Na stole mosiężna, zdobiona srebrem, 
ze szklanym pojemnikiem okazała cukiernica – imieninowy 
prezent z 2015 roku wójta Tomasza Lato, w szufladce pod 
samowarem małe łyżeczki po naszych przodkach. Udało 
mi się też do herbacianego kącika wyszukać i ufundować 
czajniczek, porcelanowe kubeczki, klepsydrę, mosiężne tacki 
oraz drewnianą podstawkę na dzbanek z pięknym kaflem z 
Delft i pozytywką wygrywającą melodyjkę – sygnał, że her-
bata podana.
Obrzęd parzenia oraz miły aromat i smak herbaty były Ste-
fanowi Żeromskiemu z domu rodzinnego w Ciekotach dobrze 
znane. Ale zdarzało się, że w studenckich latach sieroctwa, 
biedy i głodu pił płyn herbatą nazywany, przyrządzony bez 
staranności, z marnych produktów, w nieodpowiednich na-
czyniach. Jego reakcją na tę profanację najlepszego z napo-
jów były pełne złośliwej ironii, jadowite, sarkastyczne słowa: 
„Herbata nie powinna właściwie mieć smaku rosołu otrzyma-
nego po wygotowaniu funta używanych grzebieni gęstych, 
smak jej, jeżeli mię pamięć nie myli, inny jest zupełnie”. 
Życzę Czytelnikom miłych świąteczno-noworocznych spo-
tkań przy dobrej, starannie zaparzonej herbacie.

Kazimiera Zapałowa

KĄCIK
HERBACIANY

Zdjęcie stolika z samowarem i towarzy-
szącymi akcesoriami .
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Boże Narodzenie
/wiersz odnaleziony
na dnie starego kufra/

Aniołowie w różu i bieli
na daszku stajenki przycupnęli
i patrzą, i patrzą, i się dziwują:
Pan z Panów, Syn Boga
w sianie – bez koronkowej pościeli?

Zmęczona porodem Maryja
kołysankę Maleńkiemu nuci:
śpij synku, śpij synku i rośnij…
Świat Cię zachwyci, pokocha, wybierze
ale później srogo zasmuci.

Stroskany Józef spogląda
na lichy daszek stajenki
i żal mu, że wczoraj nie znalazł,
i szkoda, że nigdzie nie było
miejsca dla Syna Boga i jego Mateńki.

Pastuszkowie Jaś, Kuba i Błażek
zobaczyli wielką gwiazdę na niebie
więc spieszą z pokłonem,
przybiegli powitać
Jezusa – co na ziemi jest teraz u Siebie.

Z odległych krain królowie
chcą ujrzeć MALEŃKIEGO BOGA ŚWIATA.
A on golutki, bez giezłeczka, na sianie,
a ci w kolaskach, atłasach i złocie,
czy potrafią odkryć w Nim Brata?

Święta noc Narodzenia nadchodzi,
patrzę na nią w niemym zachwycie…
Ludzie są dobrzy, czuli, uśmiechnięci,
gościnni, szczodrzy, serdeczni…
A za parę dni powróci…Herodowe, mroczne życie.

Nie było miejsca dla Ciebie
i teraz go często brakuje…
Narodzinami nieś poprawę Panie!
Niech dobro waży, a zło ulatuje.
Niech miłość bliźnich w człowieku zostanie.

kKZ

Szopka – haft z Dworku Stefana Żeromskiego

 Mijający rok był bardzo dobry dla Żeromszczy-
zny. Jak dotąd w 2016 roku dworek Stefana Żerom-
skiego odwiedziło dokładnie  15.912 osób. - Turyści, 
którzy do nas przyjeżdżają mogą liczyć na komplek-
sową obsługę związaną zarówno z oprowadzeniem 
po dworze jak i uzyskaniem niezbędnych informacji 
dotyczących atrakcji województwa świętokrzyskie-
go - opowiada Paweł Milewicz, instruktor odpowia-
dający za turystykę w Szklanym Domu. Na począt-
ku grudnia ciekocki Punkt Informacji Turystycznej 
otrzymał dwie gwiazdki w w certyfikacji Polskiej 
Organizacji Turystycznej, które potwierdzają jakość 
obsługi. Specjaliści do spraw turystyki wysoko oce-
nili np. stoisko z pamiątkami, gdzie można zakupić 
nie tylko publikacje książkowe, znaczki turystyczne, 
ale również pamiątkowe magnesy.  Certyfikat POT 
przyznawany jest co dwa lata, obecny jest ważny 
do maja 2018 roku. Pierwszy certyfikat w Ciekotach 
zawisł na ścianie 21 grudnia 2012 roku. 

WP

Certyfikat POT na podsumowanie roku

Prawie
16 tys. turystów

w Ciekotach

Paweł Milewicz ze Szklanego Domu
odbiera certyfikat od Jacka Kowalczyka,

dyrektora Departamentu Kultury,
Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego

Urzędu Marszałkowskiego. 

Punkt Informacji Turystycznej działający 
w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w 
Ciekotach otrzymał dwie na cztery gwiazd-
ki w certyfikacji Polskiej Organizacji Tury-
stycznej. 
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Zgodnie z tradycją o poranku 6 grudnia, dzieci ze żłobka oraz każde-
go przedszkola i szkoły w naszej gminie odwiedził wójt Tomasz Lato 
w czapce św. Mikołaja oraz świątecznym krawacie. Każde dziecko 
otrzymało od 
świątecznego 
gościa słodkie 
krówki produ-
kowane na te-

renie naszej gminy. Dzieciaki od-
wdzięczyły się m.in. piosenkami, 
wierszykami i oczywiście szcze-
rym uśmiechem.

RADOŚNIE ŚWIĘTOWANO MIKOŁAJKI 
W GMINIE MASŁÓW 
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 Po raz drugi można było zobaczyć 
przedstawienie “Romeo i Julia” w nowej 
odsłonie zaproponowanej przez młodych 
aktorów z Teatru Kapitalnego pod okiem 
Anety Januchty i Alicji Rozborskiej.  Przy-
pomnijmy, że spektakl powstał w ramach 
projektu “Kulturalnie poruszeni”, a swoją 
premierę miał w czasie uroczystości Zło-
tych Godów w Szklanym Domu w Cieko-
tach.  Sztuka “Romeo i Julia” w kieleckim 
teatrze została zaprezentowana w ramach 
akcji “w Szkole i na Scenie”, dzięki której 
na profesjonalnej scenie mogą prezentować 
się grupy teatralne ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu województwa 
świętorzyskiego. Po spektalu nasi młodzi 
aktorzy nie tylko zebrali mnóstwo braw, ale 
również pozytywnych recenzji od widzów. 

WP

Druga odsłona spektaklu

Nasi w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”

Zespół Teatru Kapitalnego z Mąchocic Kapitulnych na scenie „Kubusia”.

Teatr Kapitalny zaprezentował swój najnowszy spetakl “Romeo i Julia” na deskach Teatru Lalki i Aktora “Kubuś” 
w Kielcach. 

Gminna  Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie  tak jak w mi-
nionych latach wydała kalendarz z pracami dzieci ze szkół naszej gminy.

Podsumowanie konkursu
„Kolorowy świat wolny od uzależnień”

 Organizatorami konkursu byli Gminna Komisja ds. Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Masłowie oraz Urząd Gminy Masłów w ramach prowa-
dzenia działań związanych z profilaktyką.
 To absolutnie niezwykły kalendarz. Składają się 
na niego nagrodzone prace plastyczne, które okazały 
się najlepsze w konkursie „Kolorowy świat wolny od 
uzależnień”.  Uczestnikami konkursu byli ucznio-
wie klas IV - VI szkół podstawowych oraz I – III 
gimnazjalnych z terenu gminy  Masłów.  Zadaniem 
uczestników było przygotowanie pracy plastycznej 
w formacie A3 lub A4 dotyczącej swoich propozycji 
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy Komisja 
konkursowa w składzie: wicewójt Monika Dolezińska 
- Włodarczyk, Agnieszka Kuternoga, wiceprzewodni-
cząca GKRPA oraz Tomasz Moskal, członek GKRPA wy-
brali 13 najlepszych prac plastycznych z 52 zgłoszonych 

do konkursu. Ozdobiły one 12 kart ka-
lendarza z poszczególnymi miesią-

cami oraz okładkę.  Celem kon-
kursu jest  przeciwdziałanie 

uzależnieniom  oraz podno-
szenie świadomości dzieci 
i młodzieży na temat ne-
gatywnych konsekwen-
cji wynikających z nad-
używania alkoholu oraz 
środków psychoaktyw-
nych. Zarówno uczestni-
cy jak i laureaci otrzymali 

nagrody oraz specjalne 
kalendarze. Ogłoszenie wy-

ników odbywało się w każdej 
ze szkół i było poprzedzone po-

gadankami profilaktycznymi pro-
wadzonymi przez policjantkę st. sierż. 

Joannę Woźniak – Krześ nt. uzależnień od 
komputera i Internetu oraz przedstawicielkę Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej, Ewę Ziemkiewicz, która przekaza-
ła dzieciom wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zasad dbania 
o zdrowie, odżywiania oraz skutków uzależnień od nikotyny czy 
stosowania dopalaczy. Sukcesów uczniom gratulował również 
Szymon Kundera, przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. Kolejny konkurs i szansa 
na umieszczenie swojej pracy w kalendarzu już za rok.

Wojciech Purtak

Ich prace są
w kalendarzu:

- Julia Przydatek, Krzysztof Kot,
Seweryn Stępień, Zuzanna Wzorek,

Maria Kołomańska - Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego

w Mąchocicach -  Scholasterii
-  Gabriela  Dybińska, Małgorzata Jaros
-  Szkoła Podstawowa w Brzezinkach  

- Marcin Bujak, Maria Gołąbek,
Aleksandra Wzorek -  Zespół Szkół

w Mąchocicach Kapitulnych
- Natalia Wilczyńska, Patrycja Saletra, 

Maja Zacharska - Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Masłowie 

Pierwszym

Nagrodzeni uczniowie
z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.
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 Na zaproszenie z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu na rodzinne Mikołajki do 
Szklanego Domu w Ciekotach odpowie-
działy głównie rodziny z małymi dzieciaka-
mi, choć nie zabrakło również nieco star-
szych. Główną atrakcją przygotowaną dla 
małych i dużych była światowa premiera 
spektaklu Teatrzyku Kapitalnego działające-
go od kilku miesięcy przy Szklanym Domu. 
Do odpowiedź na dorosły Teatr Kapitalny, 
który na swoim koncie ma juz wiele suk-
cesów. Jak informuje Krystyna Nowakow-
ska, dyrektor GOKiS w naszej gminie nie 
brakuje również nieco młodszych uta-
lentowanych aktorsko dzieci i to z myślą 
o nich uruchomiono zajęcia teatralne, które 
odbywają się w Szklanym Domu w każdą 
sobotę. Podobnie jak w przypadku Teatru 
Kapitalnego z dzieciakami pracuje Alicja 
Rozborska, aktorka i animatorka kultury. 
To właśnie pani Alicja zarówno napisała 
jak i wyreżyserowała sztukę “Leśna afera” 
inspirowaną świętokrzyskimi lasami. Na 
scenie nie zabrakło więc ani czarownic, le-
śnych zwierzątek, ani też świętokrzyskiego 
oberka. Publiczność nagrodziła premierę 
ogromnymi brawami, co było najlepszą 
nagrodą dla Dziecięcej Grupy Teatralnej za 
ich długie przygotowania do występu. 

Wspólne kolędowanie
 Jak przystało na zabawę mikołajko-
wą nie zabrakło odwiedzin Mikołaja, który 

Tuż przed świętami

Kolędowanie i światowa premiera
sztuki Teatrzyku Kapitalnego

rozdawał wszystkim dzieciakom cukierki. 
O wprowadzenie świątecznej atmosfery 
zadbała również Alicja Rozborska, która 
zachęciła do wspólnego kolędowania. Na 
scenie pojawiły się rodzinne zespoły śpie-
wające najpiękniejsze kolędy. Na odważ-
nych czekały nagrody: płyty CD i słodkie 
upominki. Mimo że na ekranie wyświetlano 
tekst kolędy, szybko okazało się, że taka po-
moc nikomu nie jest potrzebna. Wszystkim 
występujących na pianie akompaniował 
Michał Kopeć, instruktor muzyczny i dyry-
gent Chóru Masłowianie. 

WP

Mikołaj odwiedził Szklany Dom 
podczas rodzinnego wydarzenia, 
któremu towarzyszyła światowa 
premiera Teatrzyku Kapitalnego. 

Mikołaj został dosłownie oblężony przez dzieciaki.

Teatrzyk Kapitalny ze swoją instruktorką Alicją Rozborską tuż po pierwszej premierze. 

Na scenie kolędowały
całe rodziny.
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 To już kolejny raz, kiedy zespół 
ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach - 
Scholasterii występuje w spektaklu Barbary 
Wachowicz. Tym razem okoliczność była 
wyjątkowa. W księgarniach właśnie pojawiła 
się najnowsza książka pisarki “Matki Wiel-
kich Polaków”. Jej bohaterkami są Teofila 
z Daniłłowiczów Sobieska – matka Jana III 
Sobieskiego, Tekla z Ratomskich Kościusz-
kowa  - matka Tadeusza Kościuszki, Barbara 
z Majewskich Mickiewiczowa - matka Ada-
ma Mickiewicza, Salomea z Januszewskich 
Słowacka - matka Juliusza Słowackiego, 
matka Fryderyka Chopina, Stefania z Cieci-
szowskich Sienkiewiczowa - matka Henryka 
Sienkiewicza, Józefa Kasprowiczowa - matka 
Jana Kasprowicza, Maria Kossakowa - matka 
Lilki Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stefania 
z Zieleńczyków Baczyńska - matka Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego. W tym gronie nie 
zabrakło również Józefy Żeromskiej - matki 
Stefana Żeromskiego, ukochanego pisarza 
Barbary Wachowicz. W książce znajdziemy 
więc nie tylko historię Żeromskiej, ale rów-
nież wspomnienia jej syna i oczywiście infor-
macje dotyczące życia literata w Ciekotach.
Zaśpiewali o Ciekotach
 Uroczysta promocja książki “Matki 
Wielkich Polaków” odbyła się w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie. Barbara Wa-
chowicz do czytania listów matek i ich sy-
nów zaprosiła znane aktorki Annę Seniuk, 
Annę Nehrebecką, Halinę Rowicką oraz 
studentów Wydziału Aktorskiego Akademii 
Teatralnej w Warszawie. Spektakl przepla-
tały fakty z życia matek i ich dzieci, do któ-
rych  po licznych poszukiwaniach dotarła 

Wydarzenie w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Nasi na promocji nowej książki Barbary Wachowicz
Zespół Czerwone Jagody uświetnił swoim występem spektakl promujący najnowszą książkę Barbary Wachowicz 
„Matki Wielkich Polaków”. Dzieci wystąpiły na scenie obok znanych aktorek Anny Seniuk, Anny Nehrebeckiej i Ha-
liny Rowickiej.

pisarka. Zespół Czerwone Jagody pojawił na 
scenie w części dotyczącej Józefy Żerom-
skiej. Dzieciaki urzekły publiczność swoją 
naturalnością i piosenkami ściśle związany-
mi z Żeromszczyzną. Nagrodzono ich naj-
większymi tego wieczoru brawami. Wśród 
publiczności oklaskiwali ich zarówno bo-
haterowie związani z Batalionem “Zośka” 
jak i członkowie delegacji gminy Masłów na 
czele z wójtem Tomaszem Lato, wicewójt 
Moniką Dolezińską - Włodarczyk, Krystyną 
Nowakowską, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu, Joanną Broniek, dyrektor SP 
im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach - 
Scholasterii oraz nauczycielkami Beatą Ady-
dan i Jadwigą Pedrycz. Wiadomo już, że za 
kilka miesięcy Barbara Wachowicz pojawi 
się na spotkaniu w Szklanym Domu w Cie-
kotach, podczas którego będzie promować 
swoją najnowszą książkę. Nie zabraknie 
oczywiście gawędy o Józefie Żeromskiej.

Wojciech PurtakCzerwone Jagody bardzo podobały się warszawskiej publiczności. 

Barbara Wachowicz zapraszała do odwiedzania Ciekot. 

Aktorki Anna Seniuk, Anna Nehrebecka, Halina Rowicka
czytały fragmenty książki “Matki Wielkich Polaków”.
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Kolędy oraz piękne pieśni na albumie „Masłowskie Melodie Pokoleń”

Chór Masłowianie ma 95 lat i nową płytę
„Masłowskie Melodie Pokoleń” to najnowsza płyta Chóru Masłowianie, którą właśnie miała swoją premierę. Promo-
wano ją podczas wyjątkowego spotkania z okazji 95-lecia działalności chóru. Był więc piękny koncert i mnóstwo 
dobrych życzeń oraz słów podziękowań.

 Chór Masłowianie po raz pierwszy przed mieszkańcami gminy 
Masłów wystąpił w 1921 roku. Założył go  Jan Pieniążek, miejsco-
wy organista, który odpowiadał nie tylko za prowadzenie chóru, ale 
również tworzył dla niego repertuar. Historia Chóru Masłowianie 
nierozerwalnie łączyła się z wydarzeniami w gminie Masłów two-
rząc jej kulturalną tożsamość. Chórzyści towarzyszyli i co ważne 
towarzyszą do dziś mieszkańcom gminy podczas najważniejszych 
wydarzeń oprawiając je swoim śpiewem. Najczęściej można ich 
usłyszeć w kościele Przemienienia Pańskiego w Masłowie. Tu wła-
śnie świętowali swój wyjątkowy jubileusz. Mszę świętą w intencji 
żyjących jak i zmarłych chórzystów odprawił ks. proboszcz Piotr 
Motyka, który w swojej homilii zwracał szczególną uwagę na wiel-
ką rolę chóru w życiu kościelnej wspólnoty. Po wspólnej modlitwie 
Chór Masłowianie wystąpił przed ołtarzem prezentując utwory 

Pamiątkowe zdjęcie chórzystów i gości za kilka lat będzie miało sentymentalną wartość.

Kierownik chóru Marianna Samiczak oraz Michał Kopeć,
dyrygent i instruktor prezentują nową płytę.

Członkowie chóru otrzymali pamiątkowe statuetki - nutki.

ze swojej najnowszej płyty “Masłowskie Melodie Pokoleń”. Jak 
informują Marianna Samiczak, kierownik chóru i  Michał Kopeć, 
dyrygent i instruktor, na dwupłytowym albumie znalazły się naj-
ważniejsze utwory z 95-letniej historii. Są więc zarówno pieśni 
religijne i patriotyczne. Co ważne nie zabrakło również, bardzo 
lubianych przez publiczność, utworów opisujących piękno Zie-
mi Świętokrzyskiej jak i kolęd. Płytę chór nagrywał od początku 
tego roku. Sesje nagraniowe odbywały się w Szklanym Domu 
w Ciekotach. Środki na nią pochodziły m.in. z nagród zdoby-
tych na konkursach, zbiórek czy ze wsparcia od sponsorów. To 
swoiste podsumowanie działalności, ale również ukłon dla przy-
jaciół i wielbicieli ich śpiewu. A tych nie tylko w gminie Masłów, 
ale również w całym województwie świętokrzyskim nie brakuje.
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- TAKIE BYŁY POCZĄTKI
 Chór Masłowski został założony przez Jana Pieniążka, który w 
1921 r. objął stanowisko organisty w parafii w Masłowie. W 1922 r. 
działał już czterogłosowy chór mieszany liczący 60 osób. Chór wy-
konywał pieśni religijne, polskie pieśni ludowe a także przedstawie-
nia sceniczne. Pierwszy znaczący sukces chór odniósł w 1927 r. 
na zjeździe chórów w Kielcach zdobywając II miejsce. W 1934 r. 
połączone chóry żeńskie z Masłowa i Leszczyn  koncertowały na 
Słowacji. Lata wojny przerwały działalność artystyczną Masłowian, 
ale zaraz po wyzwoleniu w 1945 r. Jan Pieniążek ponownie podjął 
pracę z zespołem i chór wziął udział w pierwszych organizowanych 
po wyzwoleniu Dożynkach Wojewódzkich prezentując starodawny 
obrzęd dożynkowy przeplatany elementami patriotycznymi.

- PIERWSZA NAGRODA
 Pod koniec lat 70-tych pieczę dyrygenta nad chórem objął 
Zygmunt Służewski. Wysoko postawiona poprzeczka przez po-
przednika została utrzymana, gdyż po niedługim czasie wspólnej 
pracy z zespołem, bo w 1979 r. chór zdobył I nagrodę – Złoty 
Pług - na II Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi 
w Przytocznej k/Gorzowa Wielkopolskiego. W kolejnych latach 
chór brał udział w licznych konkursach, Sobótkach, Dożynkach  
począwszy od szczebla gminnego po wojewódzkie i krajowe. 

- WSZYSTKIE NAGRODY
 W drugiej połowie lat 80-tych z czterogłosowego chóru miesza-
nego wyłonił się trzygłosowy kilkunastoosobowy chór żeński, który 
pod nazwą - „Masłowianki”. Początkowo zespół działał bez dyrygen-
ta, następnie pieczę opiekuna muzycznego przez kilka lat sprawował 
Adam Chamerski, a także przez krótki okres Jerzy Szczyrba. „Masło-
wianki” uczestniczyły  w Przeglądach Kolęd i Pastorałek i w kolejnych 

Z KART HISTORII
CHÓRU MASŁOWIANIE

latach zdobyły wszystkie możli-
we nagrody od wyróżnienia po 
pierwsze miejsce.  

- POWRÓT
POD SPRAWDZONY SZYLD
 W 1999r. do „Masłowia-
nek” dołączyli panowie i znowu 
zaczął funkcjonować czterogłosowy chór mieszany pod nazwą „Ma-
słowianie” liczący około 25 osób, którego opiekunem muzycznym 
został ponownie Zygmunt Służewski. Chór z zapałem przystąpił do 
pracy, czego efektem było nagranie płyty w 2002 r. z kolędami i pa-
storałkami, na której znalazło się 15 utworów.

- CHÓRALNA TRANSFORMACJA
 Od 2009 roku funkcję opiekuna muzycznego chóru sprawuje 
Michał Kopeć. Chór przeszedł kolejną transformację i jednocze-
śnie rozrósł się do liczby 40 śpiewaków.  Nowy dyrygent z wielką 
determinacją podjął się kontynuacji dzieła poprzedników. Aktual-
nie wspólnie z chórzystami mają na swoim koncie wiele sukcesów 
zdobywając dwa razy I, dwa razy II i III miejsce na festiwalu Pieśni 
Wielkopostnej w Daleszycach a także II miejsce w Świętokrzyskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie. W 2010 r. „Masło-
wianie” brali także udział w bardzo prestiżowej imprezie muzycz-
nej jaką były XI Międzynarodowe Spotkania Chóralne - Ad Gloriam 
Dei w Pińczowie. Chór z nowym dyrygentem może się również 
poszczycić występami dla Polonii węgierskiej goszcząc w czerw-
cu 2010 r. na Węgrzech. W 2016 r. chór „Masłowianie” obchodzi 
rocznicę 95-lecia istnienia, czego efektem jest premiera dwupłyto-
wego albumu z najpiękniejszymi utworami.

Marianna Samiczak

Życzenia i prezenty
 Druga część uroczystości odbyła 
się w Dworku w Masłowie. Tu z naj-
lepszymi życzeniami pospieszyli go-
ście specjalni: Piotr Żołądek, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego; Michał Godowski, starosta kie-
lecki; Henryk Milcarz, radny Sejmiku, 
prezes Wodociągów Kieleckich. Pano-
wie nie tylko nie szczędzili pochwał, 
ale również przyszli z pamiątkowymi 
grawertonami. Najlepsze życzenie 
popłynęły również od Stanisława Sta-
chury, byłego wójta gminy Masłów. 
Gratulacje składał też Stanisław Wró-
bel, redaktor naczelny Echa Dnia. Ser-
deczności w stronę chórzystów kiero-
wali oczywiście gospodarze czyli wójt 
Tomasz Lato oraz Sylwester Wojtyna, 
przewodniczący Rady Gminy Masłów. 
Wójt podkreślał ogromne znaczenie 
chóru, który ma znaczącą wartość 
nie tylko artystyczną, ale również historyczną. Nie zabrakło słów podziękowań za wielkie zaan-
gażowanie zarówno dla byłych jak i obecnych chórzystów. Kierownik chóru Marianna Samiczak 
oraz Michał Kopeć, dyrygent i instruktor jako przedstawiciele chóru nie tylko przyjmowali życzenia, 
ale również odwdzięczyli się prezentami. Wójt Tomasz Lato oraz Krystyna Nowakowska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu otrzymali pamiątkowe jubileuszowe tabla ze zdjęciami wszyst-
kich chórzystów tworzących obecny skład, które zawiśnie w galerii naszych zespołów w Urzędzie 
Gminy. Pozostali goście wyjechali z Masłowa z najnowszymi płytami. Po części oficjalnej jubilaci 
świętowali w gronie swoich rodzin i przyjaciół.

Wojciech Purtak

Tak wygląda okładka płyty „Masłowskie Melodie Pokoleń”,
którą można zakupić u członków chóru.

Skład Chóru Masłowianie

CHÓR MASŁOWIANIE
INSTRUKTOR - Michał Kopeć

SOPRAN:
 1. Lucyna Kozubek
 2. Stanisława Zagnińska
 3. Genowefa Jaros
 4. Joanna Radek
 5. Janina Lis
 6. Halina Ksel
 7. Stanisława Radek
 8. Wiesława Kosiak
 9. Kazimiera Kołomańska
 10. Teresa Pedrycz
 11. Elżbieta Chłopek
 12. Irena Bernacka
 13. Alicja Moskal
 14. Kamila Maj
 15. Beata Adydan
ALT: 
 1. Marianna Samiczak
 2. Sabina Jardel
 3. Maria Nowacka
 4. Elżbieta Styczeń
 5. Stanisława Jarosz
 6. Anna Pióro
 7. Małgorzata Szymonek
 8. Małgorzata Maj
 9. Małgorzata Kumór
 10. Małgorzata Kozubek
 11. Barbara Januchta

TENOR:
 1. Dominik Grzegolec
 2. Ignacy Samiczak
 3. Jan Pabis
 4. Józef  Miernik
 5. Stanisław Tutaj
 6. Gabriel Maj
 7. Jan Sobecki
 8. Grzegorz Gołąbek
BAS:
 1. Marek Ksel
 2. Roman Kołomański
 3. Piotr Drzewiecki
 4. Tomasz Michta
 5. Sławomir Pabis
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 Po udanej premierze w Szklanym Domu przyszło zaprosze-
nie do kolejnego koncertu. Tym razem uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Brzezinkach pojechali do Stajni Artystycznej Marcinków 
na zaproszenie Marzeny Michałowskiej - Kowalik, jej właścicielki 
i znanej animatorki kultury. Towarzyszyły im oczywiście mamy 
i babcie, które również biorą udział w projekcie “W rodnej stronie”. 
Przypomnijmy, że był on realizowany w Brzezinkach od września 
i opierał się na międzypokoleniowych warsztatach recytatorskich 
i wokalnych prowadzonych przez Piotra “Kubę” Kubowicza, ar-
tystę krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Wszystko to działo się 
dzięki projektowi “Kulturalnie poruszeni”, którego koordynatorem 
w gminie Masłów był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Do Stajni 
Artystycznej Marcinków naszych arystów przyjechała oklaskiwać 
spora delegacja z gminy Masłów na czele z Krystyną Nowakowską, 
dyrektorem GOKiS oraz Zbigniewem Długoszem, dyrektorem SP 
w Brzezinkach. Nie zabrakło również gości z województwa łódz-

Zagrali w Stajni Artystycznej Marcinków

„W rodnej stronie” na gościnnych występach

To pierwszy taki projekt
w historii SP w Brzezinkach. 

Na scenie w Marcinkowie śpiewało już wielu uznanych arystów, 
teraz przyszedł czas na naszych debiutantów. 

kiego m.in. Michała Bara-
nowskiego, wicestaro-
sty opoczyńskiego, 
Barbary Chomicz, 
przewodniczącej 
Rady Powiatu 
oraz Krzysztofa 
Nawrockiego, 
wójta gminy 
Żarnów. Nasi 
artyści otrzymali 
ogromne brawa 
i w opinii wielu 
osób, które widzia-
ły premierę w Cieko-
tach, zaprezentowali się 
jeszcze lepiej. Wiele wska-
zuje na to, że już w Nowym Roku 
uczniów, ich mamy i babcie czeka kolejne artystyczne spotkanie 
z Piotrem “Kubą” Kubowiczem. Choć, jak na razie nowy projekt 
jest jeszcze owiany tajemnicą. 

Wojciech Purtak

Trwa przygoda uczniów Szkoły Podstawowej w Brze-
zinkach z projektem “W rodnej stronie”. Na początku 
grudnia koncertowali w Stajni Artystycznej Marciników 
na granicy województw  łódzkiego i świętokrzyskiego. 

W projekcie 
„W rodnej stronie”

 udział wzięli:
Uczniowie: Anna Białowąs, Oliwia Błachut, 
Małgorzata Jaros, Nina Pawelec, Michalina

Rojek, Gabriela Chaba, Julia Haba, Julia Karyś, 
Paweł Kupis, Małgorzata Nowacka, Magda Pulut, 

Wiktoria Różyc, Aleksandra Zielińska
Mamy: Marzena Januchta (KGW Barczanki),

Teresa Kiełbik, Ewelina Porzucek (KKG Brzezinianki)
Babcie: Genowefa Jaros, Maria Nowacka, Halina Ksel, 

Stanisława Radek (Chór Masłowianie)
Gościnnie: Olga Zawodnik - Purtak

(SP w Brzezinkach), Joanna Kwiecień
(CE Szklany Dom w Ciekotach)

Muzycy: Łukasz Mazur (piano), Daniel 
Kozłowski (akordeon, saksofon, flet)

Reżyseria i kompozycje: Piotr 
“Kuba” Kubowicz

 Podczas prestiżowego XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Recytator-
skiego Literatury Regionalnej, który odbywał się Starachowickim Centrum 
Kultury reprezentantka gminy Masłów znalazła się w gronie laureatów. Na-
talia Szczypała, która występuje w Teatrze Kapitalnym działającym w Cen-
trum Edukacyjnym Szklany Dom zdobyła drugie miejsce w kategorii gim-
nazja. W jury zasiadały aktorki: Anna Iwasiuta-Dudek i Karolina Kominek 
oraz poetka, dziennikarka Dorota Koman-Szmigiero. Do konkursu nasza 
młoda aktorka przygotowywała się podczas zajęć z Małgorzatą Angielską, 
instruktorem teatralnym. 

WP

Natalia wróciła ze Starachowic z nagrodą. 

Brawo Natalia
Natalia Szczypała z Teatru Kapitalnego może pochwalić się 
znaczącym sukcesem.
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 Widownia Szklanego Domu wypełniła się 
do ostatniego miejsca. Na podsumowanie roku 
biegowego do Ciekot przyjechali zarówno ci, 
którzy aktywnie brali udział w wielu biegowych 
imprezach, które w mijającym roku odbywały się 
na terenie województwa świętokrzyskiego, a ich 
organizatorem było Kieleckie Stowarzyszenie Bie-
gacz Świętokrzyski. Jak informował jego prezes 
Jacek Wiatrowski, w tym roku zaprosił wszystkich 
na 22 imprezy ze sportowym i kulturalnym prze-
słaniem, z których dwie były dużymi wydarzenia-
mi biegowymi. Prezes podkreślał, że wybór Cie-
kot na podsumowanie roku działalności Biegacza 
Świętokrzyskiego nie jest przypadkowy, bo gmina 
Masłów to idealne miejsce do organizacji wyda-
rzeń biegowych. Przypomnijmy, że na naszym te-
renie stowarzyszenie przygotowało dwie imprezy: 
finał Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Ciekotach 
z udziałem najlepszych biegaczy oraz wydarzenie 

W Szklanym Domu w Ciekotach spotkali się aktywni biegacze i przyjaciele Kieleckiego Stowarzyszenia Biegacz Świę-
tokrzyski.  Przyznano wiele odznaczeń i nagród. W gronie wyróżnionych znaleźli się również przedstawiciele gminy 
Masłów. 

Świętokrzyscy biegacze
podsumowali rok w Ciekotach

Kolędy zaśpiewały Czerwone Jagody.

Gospodarzami wydarzenia byli prezes Jacek Wiatrowski
i wójt Tomasz Lato, którzy wraz z dziećmi

z Czerwonych Jagód podawali gościom opłatek. 

biegowe dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl 
życia pod hasłem „O ząbki dbamy i w zawodach biega-
my” w Mąchocicach - Scholasterii. 
Przyjaciele Biegacza
 Gospodarzami spotkania w Szklanym Domu byli 
prezes Jacek Wiatrowski oraz wójt Tomasz Lato. Wśród 
gości znalazło się wielu przedsiębiorców i samorządow-
ców wspierających Biegacza Świętokrzyskiego na czele 
z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek. Wojewo-
da w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy udekorowała 
brązowymi krzyżami zasługi  zasłużonych działaczy 
Stowarzyszenia. Przyznano je Renacie Raduszewskiej, 
Jackowi Sabatowi i Sławomirowi Wiewiórze. Brązo-
we odznaki ministra “za zasługi dla sportu” otrzymali 
Jacek Wiatrowski, Magdalena Tusień-Kuzka i Wiesław 
Pióro.  Honorowy tytuł Biegacza Roku 2016 oraz pu-
char otrzymał Jan Groński. Dyplomów, statuetek, me-
dali i grawertonów przyznano tego wieczora bardzo 
wiele. Za wsparcie swojej działalności Stowarzyszenie 
podziękowało przyznając statuetki, medale i certyfikaty 
“Przyjaciela Biegacza”. Trafiły one do przedstawicieli 
naszej gminy: wójta Tomasza Lato oraz Joanny Broniek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Mąchocicach - Scholasterii. Uczniów tej szkoły na-
grodzono upominkami za udział w sportowej imprezie.  
W gronie nagrodzonych biegaczy znaleźli się mieszkań-
cy naszej gminy: Łukasz Kupis, Szymon Bugajski i Jakub 
Bugajski. Na finał spotkania w świąteczny już nastrój 
wprowadził wszystkich zespół Czerwone Jagody. Dzie-
ci zaśpiewały kolędy zachęcając wszystkich do wspól-
nego śpiewania. Nie zabrakło oczywiście najlepszych 
życzeń i dzielenia się opłatkiem, który pobłogosławili 
ks. Krzysztof Banasik oraz ks. Zbigniew Kądziela.

Wojciech Purtak
W Ciekotach spotkali się przyjaciele Stowarzyszenia Biegacz Świętokrzyski.
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Informacje z Gminy Masłów na bieżąco  na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

 W IV kolejce ubiegłoroczny triumfa-
tor Ligi, Ambrozja Bartour Janus zmierzył 
się z dotychczasowym liderem MMW Sza-
lunki Kielce. Po ciekawym meczu drużyny 
podzieliły się punktami remisując 6:6. Ko-
lejnym interesującym spotkaniem była po-
tyczka Verony Masłów Futsal Team z ekipą 
z Krajna. Mimo początkowej przewagi dru-
żyny z Masłowa zespół z Krajna zwyciężył 
5:4. W meczu Gas Monkey Team z PHU 
Wojda Zeimmery, drużyna z Bielin pro-
wadziła już 3-0 i wydawało się, że pewnie 
zwycięży ale drużyna z Masłowa w drugiej 
połowie zagrała koncertowo strzelając pięć 
bramek, nie tracąc już żadnej i mecz zakoń-
czył się wynikiem 5:3. Zwycięstwo w tym 
meczu zapewniło drużynie Gas Monkey 
Team awans na pozycję lidera MLF. - Gra 
przysparza wiele zabawy i sportowej ry-
walizacji to chyba rzecz najważniejsza. 
Walka o pierwsze miejsce zapewne będzie 

Trwa Masłowska Liga Futsalu

Wyniki
 MMW Szalunki Kielce - Ambrozja Bartour Janus 6:6
Przedsiębiorstwo Geologiczne - Krajno 4:5
Ambrozja Bartour Janus - Scholasteria 4:4
Hydras FC Doma - Delikatesy Radlin 3:7
Hotel Przedwiośnie - Scholasteria 3:1
Gas Monkey Team - PHU Wojda Zeimmery 5:3
Gas Monkey Team – Wola Kopcowa 16:1
Przedsiębiorstwo Geologiczne - PHU Wojda
Zeimmery 4:1
Ambrozja Catering - Wola Kopcowa 15:2

W tegorocznej (drugiej edycji) 
Masłowskiej Ligi Futsalu o mia-
no najlepszej drużyny rywalizuje 
14 zespołów  z gminy Masłów, 
Górno, Bieliny i Kielc. Rozgrywki 
odbywają się w każdą niedzielę 
w  halach sportowych w Masłowie 
Pierwszym i Mąchocicach-Scho-
lasterii. W chwili zamykania tego 
wydania Kuriera Masłowskiego 
odbyła się już IV kolejka spotkań. 

trwała do końca, ponieważ 
poziom drużyn jest dość 
wyrównany i każda z nich 
będzie chciała zasiąść na 
fotelu mistrza – mówi Ma-
rzena Biskupska z Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu 
w Masłowie. Zapraszamy do 
kibicowania zawodnikom 
podczas meczów rozgrywa-
nych w halach sportowych 
w Masłowie i Mąchocicach-
-Scholasterii.

Mateusz Fąfara

 W dniach 17-20 listopada w Zielonej Górze odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Bocci. W mistrzostwach wystartowało dwóch 
reprezentantów województwa świętokrzyskiego. Jednym z nich 
był Andrzej Janowski, mieszkaniec Dąbrowy, poruszający się 
na wózku inwalidzkim. Żaden z ubiegłorocznych triumfatorów 
w kategorii BC2 nie znalazł się ponownie na podium. W kategorii 
BC4 w której startował pan Andrzej walka o mistrzostwo była bar-
dzo zacięta i toczyła się do ostatniego rzutu. Ostateczne triumfa-
torem okazał się mieszkaniec naszej gminy. Jest do drugie z rzędu 
Mistrzostwo Andrzeja Janowskiego, raz był wicemistrzem. 
Dedykacja dla żony
 Zwycięstwo w zawodach zapewniło panu Andrzejowi ko-
lejne już powołanie do  kadry Polski. W najbliższym czasie An-
drzej Janowski wystartuje jako świeżo upieczony mistrz w zawo-
dach w Częstochowie. - Zwycięstwo dedykuje i zawdzięczam 
mojej żonie Kasi, bez niej nie był bym w stanie dojeżdżać na 
treningi i przygotowywać się do zawodów. Jest moim najwier-
niejszym kibicem - mówi pan Andrzej. Nasz mistrz często tre-
nuje w hali sportowej w Masłowie. Niestety z racji utrudnionych 
dojazdów musi zwracać się z prośba do znajomych, aby po-
mogli mu dotrzeć na trening wtedy kiedy akurat żona nie może 

Nasz mistrz z Dąbrowy
Andrzej Janowski został Mistrzem Polski w Bocci. Tym 
samym powtórzył swój ubiegłoroczny sukces.

Andrzej Janowski prezentuje medal za Mistrzostwo 
Polski zdobyty w Zielonej Górze. Do zawodów
przygotowywał się m.in w masłowskiej hali sportowej.

mu towarzyszyć.  Co ważne pan Andrzej chętnie skorzystałby 
z pomocy wolontariuszy, którzy są gotowi poświęcić czas i po-
móc mu w treningach. Obecnie nasz mistrz przygotowuje się do 
kursu instruktorskiego dla osób niepełnosprawnych, aby móc in-
nym przekazać swoją wiedzę na temat tej mało znanej w Polsce 
dyscypliny sportowej.

Mateusz Fąfara


