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Szanowni Państwo,
Kilka dni temu na Wojskowych Powązkach w Warszawie pożegnaliśmy Barbarę
Wachowicz, wybitną pisarkę, ale przede
wszystkim wielką przyjaciółkę gminy Masłów. Jestem wdzięczny przedstawicielom
wielu środowisk naszej gminy, które towarzyszyły Pisarce w Jej ostatniej drodze.
W tym wydaniu „Kuriera Masłowskiego”
wspominamy tę niezwykłą Postać dla całej
Żeromszczyzny.
Przed nami kolejne działania i inwestycje.
Dobiega końca budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Dąbrowie. Już za kilka tygodni będziemy mogli oddawać tam odpady wielkogabarytowe. Kontynuujemy termomodernizację budynków szkół w Masłowie
Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii
oraz ośrodka zdrowia w Mąchocicach
Kapitulnych. Wykonaliśmy kolejne prace
zmierzające do ujednolicenia wyglądu
przystanków w naszych sołectwach. Rusza projektowanie nowych dróg.
Ostatnie tygodnie to również ważne wydarzenia. Przyznaliśmy Nagrodę Gospodarczą
Gminy Masłów, OSP Ciekoty zostały włączone do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. O tym również przeczytacie
na kolejnych stronach. Jak co roku wakacje
w naszej gminie rozpoczynamy Biesiadą
Masłowską. Zapraszam serdecznie na lotnisko w Masłowie w niedzielę 24 czerwca.
Będą atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem kibicowanie w Stefie Kibica.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów
Wydawca:
Urząd Gminy Masłów
ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
tel. 41 311 00 60
e-mail: gmina@maslow.pl
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Budowa PSZOK-u już na finiszu
W najbliższych tygodniach zakończy się budowa PSZOK-u w
Dąbrowie, w gminie Masłów. Już
w drugiej połowie roku mieszkańcy naszej gminy będą mogli
oddawać tu opady wielkogabarytowe.
Budowa PSZOK-u jest już bardzo zaawansowana. Zamontowano przyłącze
energii elektrycznej oraz przyłącze wody,
stoją już ledowe lampy oświetleniowe, plac
jest wyłożony kostką brukową. Trwa wykończenie wjazdów, montowane jest ogrodzenie całego obiektu, a w najbliższych dniach
zostaną przywiezione kontenery na poszczególne odpady. W ostatniej fazie zostaną po-

Wszystko będzie gotowe
już w najbliższych tygodniach.

To już ostatnie prace.

sadzone krzewy. Wszystko wskazuje na to,
że inwestycja zakończy zgodnie z planem
i gotowa będzie do końca czerwca.
Budowa PSZOK-u w Dąbrowie możliwa jest dzięki decyzji Zarządu Województwa
jest objęta dofinansowaniem z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa,
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”. Dofinansowanie wynosi 546 952,30 zł, co stanowi
75 procent całkowitych kosztów projektu.
Koszt budowy wyniesie 639 000,00 zł. Już
w drugiej połowie tego roku mieszkańcy
w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli
oddawać wybrane odpady jak np. odpady
wielkogabarytowe do Punktu w Dąbrowie,
a nie jak obecnie – do PSZOK-u w Kielcach
przy ul. Magazynowej.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XLVIII sesja Rady Gminy Masłów. Nad czym debatowano?
Sprawozdania oraz zmiany budżetowe były najważniejszymi punktami kwietniowej sesji Rady Gminy.
Radni obradowali w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów. W pierwszej części dominowały informacje i sprawozdania
przedstawione przez zaproszonych gości. Powiatowy inspektor
weterynarii Jarosław Sułek przedstawił informację nt. kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Ważną częścią było
omówienie zagadnień obowiązujących w trakcie planowanych
kontroli.
O bezpieczeństwie
Aspirant Dariusz Pająk z Komisariatu I Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Masłów obejmującą 2016/2017 r.
Co ważne w gminie jest bezpiecznie. Służą temu większa liczba
patroli oraz policjantów pracujących w terenie. W porównaniu do
2016 roku wzrosła liczba interwencji, która analogicznie wynosiła
1023 (w roku 2017) i 968 (w roku 2016). Najczęstsze przestępstwa
popełnione do terenie gminy w minionym roku to: uszkodzenie
mienia – 8, kradzieże z włamaniem – 7, kradzieże mienia – 6. Na
drogach doszło do 21 wypadków oraz 114 kolizji drogowych. Wójt
Tomasz Lato podkreślał bardzo dobrą współpracę z policjantami,
czego przykładem jest choćby wspieranie zakupu nowych radiowozów zarówno w 2016 jak i 2017 roku. Realizacja dodatkowych
służb policji na terenie gminy sprzyja przeciwdziałaniu przestępczości.
Szczegółowe sprawozdania
Istotną częścią było przedstawienie radnym szczegółowej
oceny zasobów pomocy społecznej, którą przedstawiła Aneta Kułak, kierownik GOPS-u w Masłowie. Dokument zawiera określenie
zadań oraz szeregu działań podejmowanych w celu pomocy społecznej mieszkańcom gminy. O sprawozdaniu z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” za 2017 rok opowiadał
jego kierownik Michał Kumór. Przypomnijmy, że głównym zadaniem placówki jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
zajęcia rozwijające ich zainteresowania, organizacja zabaw i zajęć sportowych; w razie takiej potrzeby wychowawcy pomagają
w nauce, a w czasie ferii i wakacji organizują wyjazdy i wycieczki.
Radni wprowadzili niewielkie zmiany w Statucie Żłobka Samorzą-

Radni i goście spotkali się
w Sali Samorządowej Urzędu Gminy w Masłowie.

dowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach. Dotyczyły one doprecyzowania szczegółów rekrutacji dzieci m.in. w kwestii deklaracji
składanych przez rodziców.
Zmiany w budżecie
Jak na każdej sesji radni zdecydowali o zmianach budżetowych. Dotyczyły one zagospodarowania terenu wokół zalewu
w Cedzynie, prac przy sieci kanalizacyjnej na granicy Domaszowic
i Woli Kopcowej oraz opracowania projektu na sieć wodociągową
w Masłowie Pierwszym przy ul. Podklonówka. Zmiany wprowadzono również w zadaniach polegających na umocnieniu rowu
przy ul. Spacerowej w Masłowie Pierwszym, wykonaniu chodnika
przy drodze wewnętrznej w Wiśniówce. Zapisano również 200 tys.
złotych na przebudowę parkingu obok Urzędu Gminy, 30 tys. na
dowieszenie dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie gminy oraz 30 tys. na poprawę płyty boiska w Woli Kopcowej przy
Ochotniczej Straży Pożarnej. Radni zdecydowali również o zamianie działek pod poszerzenie terenu Domu Ludowego w Woli Kopcowej. Przeznaczono 33 600 złotych na doposażenie placu zabaw
przy żłobku w Domaszowicach.
Wojciech Purtak

 XLIX sesja Rady Gminy. O czym rozmawiano?
Sesja Rady Gminy Masłów odbyła
się w świetlicy samorządowej w Dolinie
Marczakowej. Obok ważnych uchwał dotyczących głównie zmian budżetowych
przedstawiano sprawozdania z rocznej
działalności m.in. jednostek OSP i pracy
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
Gościem sesji był Michał Godowski, starosta kielecki, który poinformował
o działaniach podejmowanych wspólnie
z Radą Gminy Masłów. - Dzięki tak dużemu zainteresowaniu wójta i radnych możemy wspólnie budować bezpieczne drogi
i chodniki w gminie Masłów. Świadczy to
o naszej odpowiedzialności – mówił. Sta-

rosta kielecki wymieniał planowane działania na drogach powiatowych. Będą to
m.in. 1000 metrów drogi w Mąchocicach
Górnych, opracowanie dokumentacji na
odcinki chodników Domaszowice-Wola
Kopcowa, Podklonówka-Mąchocice Górne, odwodnienie odcinka w Domaszowicach, budowa mostu w Barczy, zakończenie budowy chodnika w Woli Kopcowej,
ścieżka rowerowa na przełomie Lubrzanki,
na którą gmina już podpisała umowę z wykonawcą, budowa drogi Dąbrowa-Masłów.
Jak zapewniał, wszystkie najpotrzebniejsze
inwestycje zostaną wykonane w tym roku.
Radni zwracali uwagę na potrzebne inwestycje dotyczące m.in, budowy dalszej czę-

ści chodnika, który docelowo ma połączyć
ul. Sandomierską w Kielcach z lotniskiem
w Masłowie.
Co w kulturze?
Sprawozdanie z działalności Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” za 2017
rok przedstawiała dyrektor Krystyna Nowakowska. Co ważne w minionym roku
została podwojona liczba wydarzeń kulturalnych przy zachowaniu takiego samego
budżetu. Gminna instytucja kultury zmieniła swoją nazwę i siedzibę. Podejmowała
szereg działań. Jedną z nich była współpraca ze stowarzyszeniami, co przełożyło
się na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ważne było utworzenie gmin-
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nego Stowarzyszenia Wspólnie dla tradycji,
co zaowocowało pozyskaniem pieniędzy
na dodatkowe działania m.in. z LGD oraz
pożytku publicznego. CEiK organizowało
wiele wydarzeń, najważniejsze były Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się na
masłowskim lotnisku.
Co w bibliotece?
Sprawozdanie z działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2017
rok przedstawiła kierownik Anna Obara.
W minionym roku placówka organizowała
wiele wydarzeń promujących czytelnictwo.
Swoją działalność skupiła nie tylko na tradycyjnym wypożyczeniu książek. Odbywały się przedstawienia teatralne, spotkania
z pisarzami, konkursy recytatorskie. Wielkim powodzeniem cieszyła się zabawa karnawałowa dla dzieci oraz akcje Cała Polska
Czyta Dzieciom i Narodowe Czytanie. Odbywały się zajęcia dla młodych czytelników
podczas ferii zimowych i wakacji. Zakupiono 543 książki, są to nowości wydawnicze,
o które najczęściej pytają czytelnicy. Co
ciekawe mieszkańcy gminy Masłów najczęściej sięgają po literaturę polską.
Nowa nazwa przystanku
Ważną w kwestii turystycznej był
punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013
Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013
roku dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów,
których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów. Radni zdecydowali, że zostanie zmieniona nazwa przystanku na pętli w Ciekotach. Nosić będzie
on nazwę Ciekoty Żeromszczyzna, a nie
Ciekoty Zalew. Pozwoli to jednoznacznie
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skojarzyć miejsce odwiedzane przez turystów. Nowa nazwa obowiązywać będzie
już od połowy czerwca. Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy
oraz zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy. Uchwała
dotyczyła przedłużenia umowy z najemcą
prowadzącym w tym miejscu sklep spożywczo-przemysłowy.
Zmiany budżetowe
Tak jak na każdej sesji wprowadzono
zmiany budżetowe. Dodano zadania polegające na przygotowaniu projektu sieci
wodociągowej ul. Panoramicznej w Masłowie Drugim, opracowaniu projektu i sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Znalazły się również inwestycje, które realizowane będą w ramach projektu Odnowa Wsi
Świętokrzyskiej. Zakładają one m.in. zakup
dwóch aparatów powietrznych do ochrony układu oddechowego dla OSP Masłów,
zakup sprzętu sportowego dla siłowni
w Brzezinkach, wyposażenie dla świetlic
w Dąbrowie, Barczy, Ciekotach, Dolinie
Marczakowej, doposażenie siłowni napowietrznej w Wiśniówce na zakup i montaż
urządzeń.
Zapisano w budżecie
Radni zdecydowali również o zwiększeniu kwoty na opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej w Masłowie Drugim. Zmiany budżetowe dotyczyły również
budowy chodnika przy ul. Wspólnej od
łącznika w kierunku północnym, opracowania projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej ul. Różana i Jaśminowa
w Woli Kopcowej, wykonania i montażu
ramy estradowej w Centrum Edukacji i Kul-

Radni obradowali w świetlicy w Dolinie Marczakowej.

Starosta Michał Gadowski opowiadał
o planowanych inwestycjach i podkreślał
bardzo dobrą współpracę z Gminą Masłów.

tury Szklany Dom w Ciekotach, wymiany
pieców w budynkach GOKiS w Masłowie
oraz świetlicy wiejskiej w Wiśniówce. Przekazano również środki na dotacje związane
z działalnością sportową. Radni zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. Dotyczy to
przeznaczenia pieniędzy na budowę lamp
ulicznych w Kajetanowie. Przedsięwziecie
dotyczyć będzie inwestycji na tzw. starodrożu dróg krajowych nr 7 i 73 przebiegających wzdłuż granicy z Gminą Masłów.
Wojciech Purtak
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Ustawiono nowe przystanki
Nowe cztery wiaty przystankowe wraz z platformą już zainstalowane. Oznacza to duże udogodnienia dla mieszkańców gminy Masłów oraz turystów odwiedzających Ciekoty.
Postawienie nowych przystanków
to kontynuacja procesu rozpoczętego w
minionych latach, która polegać ma na
ujednoliceniu wyglądu przystanków w na
terenie naszej gminy – informuje wójt Tomasz Lato. W ostatnich dniach ustawiono
cztery nowe wiaty. Pierwsza z nich stanęła
w Ciekotach na Żeromszczyźnie, tuż obok
wejścia na teren Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach. Co ciekawe
przystanek swoim wyglądem i kolorystyką
odbiega od innych wiat. Jest zbliżony do
elementów stolarki i wykończeń zastosowanych w konstrukcji „Szklanego Domu”,
szkielet został wykonany ze stalowego
profilu, cały jest oszklony. To jednak nie
wszystko. Decyzją Rady Gminy zmieniła
się nazwa przystanku i od kilku dni autobusy i busy zatrzymują się przystanku, który
nazywa się Ciekoty – Żeromszczyzna. To
ułatwienie dla turystów, którzy przyjeżdżają tu, by zwiedzać dwór Stefana Żeromskiego, czy chcą przespacerować się wokół
malowniczego stawu. Orędowniczką zmiany nazwy przystanku była od dawna Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworu
Stefana Żeromskiego, wybitna badaczka

życia i twórczości pisarza, który swoje
dzieciństwo spędził właśnie w Ciekotach.
Więcej miejsca
Kolejne wiaty zostały postawione w Woli Kopcowej na ulicy Świętokrzyskiej, w Domaszowicach za
wiaduktem jadąc od Kielc w stronę
ogródków działkowych. W Dąbrowie
przystanek zmienił swoją lokalizację
i znajduje się obecnie na pętli autobusowej. To udogodnienie i ukłon w
stronę pasażerów. Pod każdą wiatę
zostały przygotowane nowe platformy
z kostki brukowej, nawiązując tym samym do wyglądu chodników, tak by
ujednolić ich wygląd. Oznacza to,
że pasażerowie mają więcej miejsca
do oczekiwania na przyjazd autobusów, co przekłada się na zwiększenie
ich bezpieczeństwa. Nowe platformy
chwalą osoby starsze i niepełnosprawne. Przy każdym z przystanków postawiono kosze na śmieci. Ustawienie
czterech wiat przystankowych kosztowało 33 tys. zł.
WP

Ciekoty

Wola Kopcowa

Domaszowice

Dąbrowa

Mania Działania ruszyła w naszej gminie
Mania Działania to lokalny program grantowy dla młodzieży zainicjowany w 2011 r. przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa.

Czas działania minie pod koniec wakacji.

Obecnie koordynatorem projektu jest Kieleckie Centrum Wolontariatu, a patronat nad całością objął Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego. W ramach tego zadania młodzi ludzie samodzielnie aplikują o środki finansowe oraz samodzielnie realizują
wymyślone przez siebie projekty społeczne Dzięki finansowemu
wsparciu gminy Masłów, w tym roku do tegoż projektu, jako koordynator lokalny przystąpiła Ochotnicza Straż Pożarna z Ciekot.
Na podstawie konkursu wyłonione zostały dwie grupy młodzieży z najciekawszymi pomysłami. Młodzi „Maniacy” już odebrali
z rąk Marszałka Województwa, Pana Adama Jarubasa symboliczne
czeki na realizację swoich zadań. Czas na realizację mają do końca
wakacji. Trzymamy za nich kciuki.
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Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów 2018.
Poznajcie laureata i nominowanych
Gospodarstwo Agroturystyczne Radostowa Leszka Trębacza otrzymało Nagrodę Gospodarczą Gminy Masłów. W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach na uroczystej gali spotkało się środowisko
masłowskich przedsiębiorców.
Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów przyznawana jest od
trzech lat dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów wspieranej przez Urząd Gminy Masłów. O tym, do
kogo trafią wyróżnienia decyduje specjalna Kapituła Konkursowa
w skład której wchodzi: trzech przedstawicieli Przedsiębiorców,
dwóch przedstawicieli Rady Gminy, oraz jeden przedstawiciel
Wójta Gminy Masłów. W tej edycji przewodniczył jej Marek Banasik, właściciel firmy Polfol, laureat Nagrody Gospodarczej Gminy
Masłów Edycja 2017. W składzie znaleźli się również: Sylwester
Wojtyna, Andrzej Pedrycz - Rada Gminy Masłów, Wanda Bahyrycz, Mirosław Mróz - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy
Masłów, Agnieszka Borycka – przedstawiciel wójta gminy Masłów.

Laureat Leszek Trębacz oraz nominowani: Iwona Skiba-Idziak
– właścicielka Hotelu Ameliówka, Karol Kępa – członek zarządu
Ekobox S.A., Piotr Stokowski – właściciel firmy Spapex.

NASI NOMINOWANI
• Hotel Ameliówka leżący w sercu Gór Świętokrzyskich, na zboczu góry Ameliówka, od lat wybierany jest nie tylko przez turystów szukających relaksu
oraz doskonałego punktu wypadowego, ale również
organizatorów konferencji i okolicznościowych uroczystości.
• Firma Ekobox S.A., która swoją siedzibę ma w Wiśniówce, to lider usług w branżach elektroenergetyki
i telekomunikacji. Zajmuje się świadczeniem szerokiego zakresu usług związanych z projektowaniem,
realizacją inwestycji, doradztwem technicznym.
• Firma Spapex z Masłowa Pierwszego zajmuje się
usługami brukarskimi, wynajmem sprzętu ciężkiego,
świadczy usługi zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu kieleckiego, zajmuje się również produkcją pługów do zimowego utrzymania dróg - typ
lekki i średni.

Laureat i wyróżnieni z organizatorami i goścmi uroczystej gali.

Wiele możliwości
Nagroda szybko stała się doceniana i mimo krótkiego stażu
ma już swój prestiż. - To bardzo ważne wyróżnienie. Pozwala ono
docenić pracę przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy i dają
zatrudnienie mieszkańcom naszej gminy – mówi wójt Tomasz
Lato. - Bardzo ważne jest to, że o tym, kto znajdzie się w tym gronie
decydują również przedsiębiorcy, co tworzy tę nagrodę branżową.
Różnorodność branż, jakie działają na naszym terenie jest doskonałym obrazem wielu możliwości, jakie dajemy przedsiębiorcom
stwarzając im wspólnie z Radą Gminy odpowiednie warunki do
prowadzenia działalności – dodaje.
Prekursor agroturystyki
Laureata ogłosił Marek Banasik podkreślając, że kapituła była
w tym temacie jednogłośna. Nagrodę Gospodarczą Gminy Masłów Edycja 2018 otrzymał Leszek Trębacz i jego Gospodarstwo
Agroturystyczne Radostowa. - Jestem bardzo wdzięczny, że spotkał
mnie taki zaszczyt. Nie spodziewałem się tego, tym bardziej, że
nominowane firmy to duże przedsiębiorstwa, a ja od lat prowadzę
mniejszą działalność – mówił Leszek Trębacz, odbierając statuetkę zaprojektowaną przez cenionego rzeźbiarza Sławomira Micka.
„Radostowa” to jedno z najbardziej znanych i często wybieranych
gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich. Działa
od początku lat 90-tych, a Leszek Trębacz był prekursorem agroturystyki w województwie. W ofercie znajdują się nie tylko noclegi,
czy organizacja imprez okolicznościowych. Goście cenią sobie
przede wszystkim niepowtarzalny klimat i wypoczynek na łonie
przyrody.
Nominowani
W tym roku w gronie nominowanych znaleźli się również:
Hotel Ameliówka, firmy Ekobox S.A., Spapex. Ich przedstawiciele:
Iwona Skiba-Idziak – właścicielka Hotelu Ameliówka, Karol Kępa
– członek zarządu Ekobox S.A., Piotr Stokowski – właściciel firmy
Spapex, odebrali pamiątkowe grawertony oraz gratulacje.
Gratulacje od gości
Wszystkim wyróżnionym gratulowali goście: senator Krzysztof Słoń, Henryk Milcarz, radny Sejmik, prezes Wodociągów Kieleckich, Tomasz Zbróg, radny Sejmiku, dyrektor świętokrzyskiego
oddziału Totalizatora Sportowego, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas gali
Grzegorz Piwko zaprezentował informację o potencjale gospodarczym gminy, a dr Jan Główka, dyrektor Muzeum Historii Kielc
przedstawił prelekcję dotyczącą m.in. dziejów przemysłu w Wiśniówce. W części artystycznej dla wszystkich wystąpiło Trio con
Dynamico.
Wojciech Purtak
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Festyn Zielonoświątkowy z otwarciem placu zabaw
i siłowni zewnętrznej
Za nami uroczyste otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie.
Sobotnie wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Dąbrowy zarówno dorosłych jak i tych
najmłodszych. Plac zabaw, siłownię i wszystkich, którzy będą z nich
korzystać pobłogosławił proboszcz parafii w Dąbrowie ks. Lucjan
Skolik, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali goście: wójt Tomasz
Lato, Władysław Pawłowski - prezes Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowa”, Krystyna Nowakowska dyrektor CEiK, Henryk Milcarz, prezes
Wodociągów Kieleckich, Krzysztof Paliborek, prezes Gminnego Koła
PSL, Małgorzata Szostak, dyrektor SP nr 4 w Kielcach, Marian Zarzycki radny Rady Powiatu, Zbigniew Zagdański, sekretarz gminy Masłów
oraz radni i sołtysi z terenu naszej gminy. Inwestycja była możliwa
dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskanych przez Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”. Pożyczkę na relizację
inwestycji stowarzyszeniu udzieliła Gmina Masłów.
Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni wszyscy
zaangażowani w powstanie placu.

Tak prezentuje się nowy plac.

Rodzinne atrakcje
W części artystycznej wystąpiły rodzime „Dąbrowianki”
oraz gościnnie zespół śpiewaczy „Lubrzanka” z Mąchocic Kapitulnych. Tanecznie czas umiliły swym występem dzieci z zespołu
„TUP TUP DANCE” działającego przy Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach. Swój talent wokalny zaprezentowały
także młode artystki z Dąbrowy: Michalina Cedro i Maria Bielecka.
Dzieci chętnie brały udział w konkursach, jakie na nie czekały. Zabawom w piasku nie było końca, nawet deszcz nie popsuł nikomu
dobrego humoru. Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni
na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy.
KK

Kolonia z elementami profilaktycznymi w lipcu
Młodzi mieszkańcy gminy Masłów wezmą udział
w kolonii profilaktycznej, która zostanie sfinansowana
dzięki działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W Urzędzie Gminy Masłów podpisano kolejną umowę dotyczącą działań z zakresu pożytku publicznego. Tym razem pieniądze zostaną przeznaczone na organizację kolonii profilaktycznej. Wezmą w niej udział młodzi mieszkańcy
Umowę na
naszej gminy. Rekrutacja prowadzona będzie przez
organizację letniego
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
wypoczynku podpisali wójt
Alkoholowych wśród dzieci z gminy Masłów
Tomasz
Lato, skarbnik Małgopochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. W wyrzata Kumór oraz przewodnipoczynku w Ustce weźmie udział 57 osób.
cząca Iwona Wielgus i członek
acyjny. Przewidziano m.in. olimpiadę kolonijną,
Każdego dnia prowadzone będą zajęcia profizarządu Dariusz Szczubiał ze
chrzest, konkursy czy bal przebierańców. Umolaktyczne pod hasłem „Veto wobec przemocy,
Stowarzyszenia Nauczycieli
wę na organizację letniego wypoczynku podpisaalkoholu i narkotyków”. Uczestnicy programu
i Wychowawców
li wójt Tomasz Lato, skarbnik Małgorzata Kumór
będą mogli uzyskać certyfikat „Młodzieżowego
w Kielcach.
oraz przewodnicząca Iwona Wielgus i członek zalidera profilaktyki”, by później w swoich grupach
prowadzić zajęcia pod kierunkiem wychowawcy.
W programie kolonii, która potrwa od 28 lipca do 6 sierpnia
zaplanowano m.in. wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego
i Słupska. Realizowany będzie również program sportowo-rekre-

rządu Dariusz Szczubiał ze Stowarzyszenia Nauczycieli
i Wychowawców w Kielcach. Na ten cel z budżetu gminy zostanie przeznaczone 40 tys. zł.
WP
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Kopcowianki wyśpiewały awans do Buska
Rozśpiewana majówka odbyła się w amfiteatrze Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach. Na Żeromszczyźnie wykonawcy z powiatu
kieleckiego rywalizowali o udział w XLII Buskich Spotkaniach z Folklorem.

Kopcowianki na scenie naszego amfiteatru.

Na scenie amfiteatru w Ciekotach pojawiły się zespoły pieśni i tańca, soliści, kapele
z terenu powiatu kieleckiego, którzy chcieli
zaprezentować się w Busku-Zdroju. Eliminacje w Ciekotach to już majówkowa
tradycja. O udział w XLII Buskich Spotkaniach z Folklorem rywalizowało 45 podmiotów wykonawczych. Wszyscy oceniani
byli przez jury w składzie: Jerzy Gumuła,
Michał Stachurski, Radosław Pach. Koncert poprowadził Tomasz Kot. Było bardzo
kolorowo, tanecznie i oczywiście ludowo.
Wszyscy wykonawcy prezentowali wyrównany poziom, większość z zespołów na
estradzie działa już od lat, ich występy są
nierozerwalną częścią widowiska. Gminę
Masłów reprezentował zespół śpiewaczy
Kopcowianki. Jak się później okazało z powodzeniem, bo grupa została zakwalifikowana do finału w Busku-Zdroju, który odbył
się w weekend 19 – 20 maja.
WP

Oszczędności dzięki wymianie oświetlenia.

Gmina zapłaciła 37 procent mniej za oświetlenie!
Są efekty finansowe wielkiej oświetleniowej inwestycji w gminie Masłów. W pierwszym kwartale 2018 roku za oświetlenie zapłacono o 37 procent mniej niż w okresie analogicznym w 2017 roku. Trwają kolejne oświetleniowe inwestycje, właśnie rozstrzygnięto przetargi m.in. na projekty i budowę nowych odcinków oświetlenie ulicznego.
Dzięki projektowi realizowanemu w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KOF) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wymieniono prawie 1200 szt. opraw LED, dowieszono ponad 100 sztuk nowych
opraw na istniejących liniach, zmodernizowano 73 szt. układów
sterowania, zamontowano układy kompensacji mocy i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Wartość projektu, to ponad 2,3 mln
złotych, a unijne dofinansowanie wyniosło niemal 2 mln złotych.
Gmina Masłów projekt oświetleniowy realizowała jako pierwsza
przy wsparciu ZIT KOF i przecierała szlaki inwestycyjne, którym
podążyły później inne gminy powiatu kieleckiego.
Zrealizowane zamierzenia
- Od początku zakładaliśmy, że to projekt, który oznaczać
będzie dla nas zarówno podniesienie bezpieczeństwa, ale też
oszczędności. Możemy już mówić o pierwszych efektach finansowych. Z podliczenia pierwszego kwartału 2018 roku wynika, że
za oświetlenie gminne na terenie objętym projektem zapłaciliśmy
mniej o 37 procent do okresu anaglogicznego w 2017 roku – informuje wójt Tomasz Lato. Jak podkreśla, inwestycja spotkała się
z bardzo dobrym przyjęciem przez mieszkańców. - Wiele osób
docenia to, że lampy świecą przez całą noc, co sprawdzi się również latem w weekendy, kiedy wielu naszych mieszkańców będzie
nocami wracać do domów – dodaje wójt.
Rozstrzygnięto przetarg
Co ważne Gmina stara się zwiększać sieć ciągów oświetleniowych w tej samej technologii LED. Właśnie rozstrzygnięto przetarg dotyczący zadania na budowę nowego oświetlenia ulicznego. Powstanie
ono w Woli Kopcowej przy ul. Dębowej (etap II), Kieleckiej, Polnej,
Wspólnej (etap I i II) oraz na pętli w Dąbrowie. Kwota przeznaczona
na zadania w budżecie Gminy wynosi nieco ponad 300 tys. zł.

Są już oczekiwane efekty przeprowadzonej w minionym roku inwestycji.

Umowy podpisane
Podpisano już umowy na opracowanie dokumentacji projektowych. Dotyczą one budowy oświetlenia przy drodze gminnej
Mąchocice–Scholasteria - Brzezinki do cmentarza, w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą Sandomierską w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w terenie zabudowanym Domaszowic
(etap I) oraz Domaszowice Góra, od Krzyża w kierunku ulicy Gustawa Morcinka (etap II). Oświetlony zostanie również teren świetlicy samorządowej w Dąbrowie oraz plac i boisko przy OSP w Woli
Kopcowej. Łączna kwota na wszystkie zadania to nieco ponad
41 tys. zł. Istotne jest to, że zmieściła się ona w ramach zaplanowanego budżetu. Zapisano w nim również środki finansowane na dowieszenie kilkudziesięciu punktów oświetleniowych w miejscach
najbardziej niebezpiecznych, wskazywanych przez mieszkańców.
Wojciech Purtak
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Początek nowej tradycji

Druhowie świętowali Dzień Strażaka
Strażacy z naszej gminy wzięli
udział we mszy świętej w kościele NMP Królowej Świata w Brzezinkach. Tak uczczono Dzień
Strażaka.
Druhowie ze wszystkich jednostek
spotkali się w kościele w Brzezinkach,
dokąd poczty sztandarowe wprowadził
Sylwester Dudzik, komendant oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Na początku uroczystości
wójt Tomasz Lato poprosił ks. proboszcza
Zbigniewa Kądzielę o odprawienie mszy za
strażaków z jednostek stacjonujących na terenie naszej gminy. Kapłan w homilii mówił
o świętym Florianie jego niezłomnej wierze
oraz nawiązywał do ciężkiej służby strażaków. O oprawę mszy świętej zadbał Chór
Masłowianie.
Życzenia od gości
Obecni na uroczystości byli m.in.
Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes
Wodociągów Kieleckich, Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, radni powiatowi Marian
Zarzycki, Zbigniew Zagdański, radni gminy Masłów, Mirosław Januchta, Andrzej
Pedrycz, Małgorzata Kozubek, Andrzej
Januchta, Piotr Zegadło, Robert Fortuna,
Regina Chyb, Zbigniew Bujak, Janusz Oba-

W drodze na mszę świętą.

ra, sołtysi, sponsorzy poszczególnych jednostek. Po mszy św. wszyscy udali się do Gospodarstwa Agroturystycznego Radostowa, gdzie odbyła się część oficjalna. Tam zaproszeni
goście podziękowali za włożony trud strażakom, złożyli życzenia im oraz ich rodzinom.
Wojciech Haba

Pierwsze takie zdjęcie w historii gminnych jednostek OSP. Uczestnicy Dnia Strażaka w komplecie na schodach kościoła w Brzezinkach.
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Strażacki akcent podczas sesji Rady Gminy
W czasie majowych obrad sesji Rady Gminy przedstawiono sprawozdanie z działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych za 2017 r. Za pracę na rzecz bezpieczeństwa podziękowano st. bryg. Pawłowi Górniakowi, byłemu już zastępcy Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Część strażacka sesji Rady Gminy rozpoczęła się od podziękowań za współpracę dla st. bryg. Pawła Górniaka, byłego już zastępcy
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
który właśnie przeszedł na emeryturę. Za zaangażowanie dziękowali mu wójt Tomasz Lato, Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady
Gminy oraz gość sesji Michał Godowski. Panowie zgodnie podkreślali owocne działania na rzecz bezpieczeństwa gminy.
Owocny rok
Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
za 2017 r. przedstawił Tomasz Żak, komendant gminny ochrony
przeciwpożarowej. Podczas prezentacji multimedialnej wyszczególniono dane dotyczące każdej z jednostek OSP działających na
terenie gminy. Nie zabrakło statystyki dotyczącej akcji ratowniczych, w których druhowie brali udział. I tak OSP Brzezinki brała
udział w 21 akcjach ratowniczych, OSP Ciekoty w 49, OSP Masłów w 47, OSP Mąchocice Kapitulne 89, a OSP Wola Kopcowa
w 38. Mówiono również o zasobach jednostek, pozyskanym sprzęcie i planach na 2018 rok. Warto przypomnieć, że w minionym
roku nowy wóz otrzymała OSP Masłów, został on zakupiony dzięki
unijnym funduszom pozyskanym przez Gminę Masłów. OSP Brzezinki pozyskała nowy średni samochód, a OSP Wola Kopcowa
i OSP Mąchocice Kapitulne pozyskały nowy sprzęt bojowy. Ważną
wiadomością jest to, że jednostka OSP Ciekoty zostanie oficjalnie
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczyste dołączenie odbyło się kilka dni później podczas Dnia Strażaka na placu Wolności w Kielcach.
Sprzęt i ludzie
Pochwał dla druhów nie szczędził kpt. Michał Świąder, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. - No-

Za pracę na rzecz bezpieczeństwa podziękowano st. bryg. Pawłowi
Górniakowi, byłemu już zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach.

woczesny sprzęt sam się nie obsłuży, a ogniwem zawsze jest człowiek. Macie i sprzęt i odpowiednich ludzi – mówił kpt. Świąder
zwracając również uwagę na działalność w jednostkach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych młodych mieszkanek i mieszkańców gminy. Piotr Zegadło, prezes Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych zwracał uwagę również na aktywność młodzieży i organizowany od 11 lat Turniej Pięciu Strażnic.
- W obecnej kadencji wykonaliśmy milowy krok, jeśli chodzi o wyposażenie naszych jednostek. Zrobiliśmy bardzo dużo, np. w kwestii samochodów bojowych – mówił prezes Zegadło.
Otwarci na współpracę
Nasi druhowie nie szczędzą czasu i sił. Wiele dzieje się dzięki ich inicjatywie. Są otwarci na współpracę, nawiązują kontakty ze sponsorami – mówił wójt Tomasz Lato. - Jestem im bardzo
wdzięczny za działania na rzecz edukacji w kwestii bezpieczeństwa, organizację akcji szkoleniowych, wielu spotkań. Cieszę się,
że wraz z radnymi możemy podejmować decyzje, które przyczyniają się do podwyższania zarówno ich umiejętności jak i zasobów
sprzętowych - zaznaczał.
WP

OSP Ciekoty już w KSRG!

Dla mieszkańców gminy idą w ogień
Jednostka OSP Ciekoty została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczyste przekazanie potwierdzającego to certyfikatu odbyło się podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka na placu Wolności w Kielcach.
To bardzo duże wyróżnienie dla jednostki działającej w naszej gminie. Po miesiącach starań OSP Ciekoty została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego głównym
celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przez Państwową Straż Pożarną przy współpracy głównie z jednostkami ochotniczych straży pożarnych działających
w całym kraju. Jednostka OSP Ciekoty liczy obecnie 31 członków,
w jej strukturach działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która
liczy19 osób, w tym 7 kobiet. Zarząd OSP Ciekoty działa w składzie: Jarosław Papież – prezes, Karol Kmieć – wiceprezes-naczel-

nik, Andrzej Bawół – wiceprezes, Miłosz Jaros – skarbnik, Konrad
Domagała – sekretarz, Artur Kmieć – gospodarz.
W liczbach
Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez Tomasza
Żaka, komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej OSP Ciekoty w 2017 roku uczestniczyła w akcjach ratowniczych 49 razy
(w tym w gaszeniu pożarów 29 razy) oraz w likwidacji miejscowych zagrożeń 20 razy (w tym w wypadkach drogowych 11 razy,
w usuwaniu skutków wichur 9 razy). W akcjach ratowniczych
druhowie uczestniczyli 299 razy, MDP i OSP Ciekoty brały udział
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wym i kadrą, która na pewno będzie
w dalszym ciągu niosła pomoc i zapewniała bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Masłów i wszystkim
tym, którym będziemy potrzebni
– mówi prezes dh Jarosław Papież.
Pierwszym, który gratulował ciekockiej delegacji był wójt Tomasz
Lato. - Jednostka OSP Ciekoty na
swoim wozie ma wyjątkowe hasło
„Dla Was idziemy w ogień”. Ich
dotychczasowe działania pokazują,
że działają z pełnym poświęceniem
dla bezpieczeństwa mieszkańców,
ale druhowie podejmują również
dodatkowe inicjatywy działając na
rzecz lokalnej społeczności, czego
przykładem są akcje edukacyjne,
czy choćby Mania Działania zachęcająca do podejmowania aktywności przez mieszkańców gminy Masłów – mówi wójt Tomasz Lato.
To zdjęcie na pewno znajdzie swoje miejsce w historii jednostki.

w zawodach gminnych OSP (III miejsce), zawodach gminnych
KDP (II miejsce), zawodach gminnych MDP chłopcy (I miejsce)
i MDP dziewczęta (II miejsce).
Aktywna jednostka
OSP Ciekoty pozyskała w 2017 r. wiele przydatnych sprzętów
m.in. zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego + węże hydrauliczne, aparaty powietrzne, komplet szyn Kramera, motopompę
pływającą Niagara, torbę medyczną PSP R-1, dwie latarki kątowe
i sześć latarek Iskra. Dokonano napraw uchwytów drabiny i agregatu
prądotwórczego oraz zamków drzwiowych w samochodzie bojowym. W ramach prac społecznych wykonano regał na ubrania bojowe w boksie garażowym. Jednostka uczestniczyła w Turnieju Pięciu
Strażnic i brała udział w wielu gminnych imprezach.
Na Wojewódzkim Dniu Strażaka
Najważniejszym tegorocznym wydarzeniem jest włączenie
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczyste przekazanie potwierdzającego to certyfikatu odbyło się podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka na placu Wolności w Kielcach. Certyfikat odbierali dh Jarosław Papież, prezes OSP Ciekoty
oraz wójt Tomasz Lato. To jednak nie jedyny masłowski akcent
uroczystości. W defiladzie ulicami Kielc wzięła udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Ciekoty. - Nasza jednostka była
jedyną z powiatu kieleckiego, która znalazła się w tym elitarnym
gronie. - To dla nas bardzo duże wyróżnienie i podsumowanie
wieloletnich działań, które właśnie w ten sposób zaowocowały.
Dysponujemy zarówno bardzo dobrym sprzętem, wozem bojo-

W defiladzie szła MDP z Ciekot.

Co w planach?
Kolejne miesiące to kolejne cele. Druhowie z Ciekot planują
m.in. kolejne zakupy sprzętu pożarniczego, w tym węży, agregatu prądotwórczego, piły do stali i betonu, wspornika progowego,
mundurów dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Zakupiony i postawiony zostanie również garaż typu blaszak. Organizowane będą szkolenia, a w szkołach pogadanki o tematyce
przeciwpożarowej.
Wojciech Purtak

Wójt Tomasz Lato gratuluje prezesowi Jarosławowi Papieżowi.

Nasi druhowie otrzymali certyfikat podczas wojewódzkich obchodów
Dnia Strażaka.
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Niepełnosprawni przyjechali do Masłowa
na wyjątkowe spotkanie
Już po raz 12-ty odbyło się Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na lotnisku w Masłowie.
Jego uczestnicy modlili się i wracali do słów, jakie św. Jan Paweł II wypowiedział w tym miejscu 27 lat temu.
Wielki skwar nie przeszkodził uczestnikom
spotkania w przeżywaniu niezwykłego dla nich wydarzenia. Przypomnijmy, że od 12 lat odbywa się
ono w gminie Masłów z inicjatywy biskupa Mariana
Florczyka w miejscu, w którym mszę świętą odprawił św. Jan Paweł II. Tegoroczna edycja, podobnie
jak poprzednie, sprawiła, że na masłowskie lotnisko
przyjechało kilkaset osób. Były reprezentacje placówek wspierających niepełnosprawnych m.in. z Kielc,
Zochcinka, Stąporkowa, Miechowa, Kazimierzy
Wielkiej, Solca-Zdroju, Belna, Cudzynowic.
Eliminować przeszkody
W homilii ks. Jan Jagiełka, diecezjalny duszpasterz chorych i niepełnosprawnych przypominał
słowa, jakie wypowiedział w Masłowie papież Jan
Paweł II. Szczególną uwagę przykładał do myśli
związanych z troską o rodzinę. Kapłan wspominał
też o świadectwach wiary znanych sportowców
m.in. Karola Bieleckiego, znanego piłkarza ręcznego oraz turnieju bocci (dyscypliny uprawianej przez
sportowców na wózkach inwalidzkich), jaki w weekend odbywał się w Masłowie. To tylko jedna z wielu
gminnych inicjatyw skierowanych w stronę niepełnosprawnych. - Gmina Masłów zawsze otwarta jest na
wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Cieszymy się,
że czują się oni u nas bezpiecznie. Organizowaliśmy
wspomniany przez ks. Jana ogólnopolski maraton
bocci. Nasze gminne inwestycje przygotowywane są
również z myślą o niepełnosprawnych, tak by eliminować z ich dróg przeszkody – mówi wójt Tomasz
Lato.
Współcześni gladiatorzy
Myślę, że gladiatorami jest każdy z was tu obecnych. Trzeba było pokonać drogę, zmobilizować się,
by tu przyjechać. W szczególny sposób dziękuję matkom, ojcom, opiekunom, dyrektorom poszczególnych ośrodków, każdemu, kto przybył tu z osobami
niepełnosprawnymi – mówił do zgromadzonych biskup Marian Florczyk. Tuż po mszy świętej na scenie
pojawił się Zespół Inscenizacji Tanecznej Uśmiech
działający przy Wojewódzkim Domu Kultury. Niepełnosprawni artyści zaprezentowali patriotyczny
program nawiązujący do 100-lecia odzyskania niepodległości. Wszystkich oklaskiwali goście: wojewoda Agata Wojtyszek, senator Krzysztof Słoń, posłanka Anna Krupka, Henryk Milcarz, radny Sejmiku,
prezes Wodociągów Kieleckich, Kazimierz Mądzik,
świętokrzyski kurator oświaty.
Misie za serca
Na zakończenie spotkania biskup Marian Florczyk wraz z wójtem Tomaszem Lato oraz gośćmi
wręczyli przedstawicielom poszczególnych placówek wielkie pluszowe misie. Była to nagroda za
przygotowanie wielkich serc, transparentów, które
stały się już symbolem masłowskich spotkań. Za najładniejszy uznano wykonany przez podopiecznych
z WTZ Belno. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Wojciech Purtak

Goście wręczali poszczególnym delgacjom wielkie maskotki za ich wielkie serca.

Mszę świętą sprawował inicjator wydarzenia biskup Marian Florczyk.

Już po raz 12-ty na lotnisko przyjechali niepełnosprawni z całej diecezji kieleckiej.
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Basia z Podlasia zakochana w Żeromszczyźnie
Barbara Wachowicz na zawsze wpisała się w karty polskiej kultury. Zmarła 7 czerwca w Warszawie w wieku 81 lat. Można
o Niej pisać wiele, wymieniać tytuły książek, wystaw, widowisk, gawęd poświęconych wielkim Polakom. Można dodać długą listę nagród, ale można też wrócić wspomnieniami do tych momentów, kiedy była wśród mieszkańców gminy Masłów.
W dobrych i złych momentach. Jasna i wierna. Tak jak bohaterki jej niezwykłych książek. Powspominajmy...
Niezwykle trudno pisać o Barbarze
Wachowicz w czasie przeszłym. Tak
niedawno przecież, bo 11 maja w drodze do Zakopanego, odwiedziła swoją
ukochaną Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Mąchcocicach-Scholasterii. Cieszyła się z piękna Żeromszczyzny, śpiewała maryjne pieśni przed
kapliczką Jana Nepomucena, patrzyła na
Łysicę odbijającą się w ciekockim stawie.
Snuła plany na przyszłość. Zarówno tę
bliską jak i nieco dalszą. 2 września miała przecież świętować Imieniny Stefana
w Ciekotach i zaprezentować swoje premierowe widowisko poświęcone Stefanowi Żeromskiemu w kontekście stulecia
odzyskania niepodległości. Nie zdążyła.
Odeszła za szybko.
W „najściślejszej ojczyźnie”
Basia, bo w naszej gminie, właśnie
tak zwracało się do niej wiele osób, ukochała ją szczególnie. Obok rodzinnego
Podlasia (wszyscy pamiętamy, że mówiła
przecież o sobie Basia z Podlasia) i Zakopanego (gdzie każdego roku spędzała
około dwóch miesięcy w ulubionej “Halamci”) to właśnie Żeromszczyzna zajmowała wyjątkowe miejsce w Jej sercu.
Trafiła tu ponad 50 lat temu. Jako znana
już dziennikarka, pani z telewizji, cała
w fioletach z nienagannie nakręconymi
blond lokami zbierała materiały zarówno
do książki, jak i filmu dokumentalnego o
Stefanie Żeromskim. Gdzie przecież było
do tego lepsze miejsce niż “najściślejsza
ojczyzna” pisarza?
W najważniejszych momentach
Po raz pierwszy Barbara Wachowicz przyjechała do Ciekot we wrześniu
1967 roku. W miejscu, gdzie stał dwór
dzierżawiony przez Wincentego Żeromskiego gospodarowali Stanisława i Antoni
Rostkowscy. Wracała tu jeszcze w kolejnych latach kilka razy, rozmawiała o
przyszłości miejsca, o którym mówiło się,
że ma zostać w całości zalane wodą jako
podstawa pod elektrownię “szczytowo-pompową”. W październiku 1972 roku
Stanisława Rostkowska, już po śmierci
męża, aktem notarialnym przekazała
ziemię pod budowę Szklanego Domu
Harcerza. Pisarka towarzyszyła więc Że-

romszczyźnie w najważniejszych momentach. Z pierwszych planów budowy
harcówki nic nie wyszło, podobnie jak i z
zalania Żeromszczyzny wodą.
Szkolne pamiętniki
Barbara Wachowicz trzymała rękę
na pulsie. Przyjeżdżała do Ciekot zarówno prywatnie jak i zawodowo. Spotykała się z mieszkańcami, wypytywała ich
nie tylko o Żeromskiego, ale o zwykłe
życie. Chciała poznać ich codzienność.
Z zainteresowaniem wnikała w relację
rodzin Michtów, Durlików, Radków, Janików. Wiele z tych przyjaźni pozostało
do końca. Jak choćby z Janem Kozą, dziś
sołtysem Mąchocic-Scholasterii, wtedy
uczniem, synem Stanisława Kozy, inicjatora budowy nowej szkoły. - Basia
przyjechała do szkoły w Mąchocicach-Scholasterii, kiedy byłem w siódmej klasie. Zbierała materiały do swojej książki,
prosiła o napisanie pamiętników. I takie
pisałem. To było 46 lat temu.. - wspomina dziś. Barbara Wachowicz zebrała pamiętniki dzieci z czterech pór roku z lat
1972/73. Fragmenty opublikowała później w książce “Ciebie jedną kocham...”,
poświęconej Stefanowi Żeromskiemu i
jego “najściślejszej ojczyźnie”.
Nowa szkoła
Podczas swoich wizyt ukochała nie
tylko miejsca, ale przede wszystkim ludzi.
Nawiązała przyjaźnie i sojusze. Zaowocowały one walką o budowę nowej szkoły,
która stałaby się pomnikiem Stefana Żeromskiego. Była to walka nierówna, ale zakończona sukcesem. Podczas jubileuszu
30-lecia szkoły, we wrześniu 2017 roku
wspominała osoby, dzięki którym powstała nowa szkoła. Byli to Zofia Krogulec,
Stanisław Mijas, Stanisław Koza, Ryszard
Zbróg, Tadeusz Januchta, Jan Rak. – To im
zawdzięczamy, że ta szkoła stanęła. Zosia
Krogulec już bardzo chora pisała do mnie
„Żyję tylko myślą o pracy w nowej szkole,
jeśli dożyję”. Dożyła tej chwili, kiedy wyprowadziła dzieci z walącej chałupiny, w
której śnieg im się sypał na zeszyty. Doprowadziła dzieci do tej pięknej szkoły. Dzieci, które kochały nauczycielki i nauczycieli, którzy kochali dzieci. Taka była ta szkoła
i taka pozostała – mówiła pisarka.

Otwarcie “Szklanego Domu”
i dworu Stefana Żeromskiego – 23.10.2010

Przyjaźń i troska
Barbara Wachowicz była w każdym
ważnym momencie życia szkoły od 1
września 1987 roku, kiedy to przecięto
wstęgę na nowym gmachu, przez walkę w towarzystwie telewizyjnych kamer,
kiedy pojawiło się widmo likwidacji placówki w 2001 roku, aż do wspomnianego jubileuszu 30-lecia świętowanego
podczas wojewódzkiej inauguracji roku
szkolnego. Tu nawiązała też cenne przyjaźnie. - Basia szybko stała mi się bliska
i przez wiele lat czułam jej przyjaźń i
troskę. Była wierna i oddana w swojej
przyjaźni. Traktowałam ją jak członka
rodziny, z którym nie widzę się regularnie, a jednak wiemy, że możemy sobie
ufać. Towarzyszyła jej wyjątkowa aura
dobrej energii - wspomina Beata Adydan, przyjaciółka Pisarki, nauczycielka.
Przyjaźń w szkolnych murach objawiała się również w najprostszych gestach.
Wiele osób zapamięta zapewne, że zawsze kiedy Pisarka przyjeżdżała do szkoły czekały na nią ulubione dania: placki
ziemniaczane, zupa jarzynowa, mizeria,
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pierogi. Tak też było podczas tej ostatniej
wizyty. - Basia zawsze podczas swoich
dłuższych pobytów nocowała w Schronisku Młodzieżowym w Scholasterii. Nie
wyobrażała sobie innego miejsca, nie
chciała spać w hotelach. Miała swój ulubiony pokój, zawsze ten sam. Dbaliśmy o
to, by znajdowały się w nim jej fioletowe
akcenty – wspomina Barbara Domińska,
przyjaciółka Pisarki, nauczycielka, kierowniczka Schroniska Młodzieżowego w
Mąchocicach-Scholasterii.
Nieudana próba adopcji
Przyjaźń z nauczycielami to jedno.
Dla Pisarki ważni byli też uczniowie.
Dzieci ze szkolnego zespołu folklorystycznego Czerwone Jagody występowały z Pisarką wielokrotnie podczas gawęd
o Stefanie Żeromskim m.in. w Warszawie, czy Zakopanem. Zawsze spotykając się z owacyjnym przyjęciem. - Zrobiły
furorę na otwarciu mej wystawy “Reduta
Żeromskiego” w Zakopanem i tatrzański
burmistrz chciał je wszystkie adoptować, ale Tomasz Lato nie wyraził zgody – wspominała dowcipnie w tekście
“Miejsca miłości” napisanym do albumu
promocyjnego Gminy Masłów.

Złoty Skaut
Barbara Wachowicz zadbała też o
to, by w jej ukochanej szkole powstała
drużyna harcerska. Sama nigdy nie należała do ZHP, z wielkim zaangażowaniem
promowała ideały harcerskie w swoich
książkach, od zawsze była wierna Szarym Szeregom. W 2001 roku została wyróżniona Laską Skautowską “Niezawodnemu Przyjacielowi”, będącą wyrazem
największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących
członkami ZHP. - Pani Basia była pomysłodawczynią i inicjatorką powstania w
szkole drużyny harcerskiej. Od razu też
wiedziała, kto powinien być jej patronem, opowiadała i czytała nam o Adasiu,
synu Stefana Żeromskiego. Przywróciła w
naszej gminie harcerstwo, bo za 29 DH
im. Adasia Żeromskiego “Złotego Skauta” pojawiły się kolejne drużyny w kolejnych szkołach. Podczas spotkań zawsze
dopytywała o naszą aktywność. Swoim
życiem i pracą pokazywała harcerzom
cechy, jakie mieli ukochani przez nią bohaterowie Szarych Szeregów. - wspomina phm. Olga Zawodnik-Purtak, nauczycielka, zastępczyni komendantki Hufca
ZHP Kielce-Powiat, która na prośbę Bar-

bary Wachowicz zakładała drużynę w
Mąchocicach-Scholasterii. Do historii
szkoły przeszedł kominek z października
2006 roku połączony z nadaniem drużynie imienia Adasia Żeromskiego.
Dwór powrócił
Dziś z perspektywy lat możemy
spokojnie powiedzieć, że Barbara Wachowicz była niezwykłą motywatorką i
inicjatorką wielu działań w gminie Masłów. Były momenty, w których pomagała wejść przez przysłowiowe zamknięte
drzwi, ale też takie, kiedy dawała tę iskrę
do działania. Tak stało się z budową Centrum Edukacji i Kultury “Szklany Dom” i
rekonstrukcją dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach. - To było wielkie marzenie Basi, odkąd po raz pierwszy pojawiła
się na Żeromszczyźnie. Właśnie tam się
poznaliśmy. Był to 1993 rok. Przywitałem ją wraz z dziećmi z naszej szkoły
bukietem kwiatów. Tak zaczęła się nasza
przyjaźń – wspomina wójt Tomasz Lato,
wieloletni dyrektor SP w Mąchocicach-Scholasterii. Marzenia Pisarki zaczęły
nabierać realnych kształtów za rządów wójta Włodzimierza Korony, który
wspierany przez Tomasza Lato, ówcze-

Wspominamy
spotkania

Otwarcie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii – 1.09.1987

Z nauczycielami SP w Mąchocicach-Scholasterii
i Elżbietą Jaworowicz – 2001

Otwarcie hali sportowej przy SP
w Mąchocicach-Scholasterii – 2. 09.2006

Nadanie drużynie harcerskiej imienia
Adasia Żeromskiego
“Złotego Skauta” – 28.10.2006

Wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę “Szklanego Domu”
– 2.10.2009

Otwarcie “Szklanego Domu” i dworu Stefana Żeromskiego – 23.10.2010
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snego przewodniczącego Rady Powiatu
rozpoczął starania o pozyskanie unijnych
funduszy na budowę dworu i „Szklanego
Domu”. - Basia uczestniczyła w opracowaniu planów i koncepcji od samego początku. Brała udział w wielu spotkaniach,
zabiegała o wsparcie np. w Ministerstwie
Kultury, to było dla niej bardzo ważne –
wspomina Tomasz Lato. Marzenie spełniło się 23 października 2010 roku, kiedy
to Barbara Wachowicz jako pierwsza,
z wielkim uśmiechem na twarzy przecinała biało-czerwoną wstęgę, podczas
otwarcia „Szklanego Domu”. - Stefanowi
Żeromskiego należało się to, co dziś od
was dostał. Ufam , że to miejsce stanie
się również bardzo ważne dla pisarzy i
czytelników – mówiła chwilę później.
Dobry duch
Miłość do Żeromszczyzny była odwzajemniona. Na spotkania z Pisarką
przychodziły prawdziwe tłumy. Podczas
gawędy o Żeromskim w czerwcu 2016
roku „Szklany Dom” pękał w szwach.
Nie dla wszystkich wielbicieli twórczości Pisarki starczyło miejsca, trzeba było
dostawiać krzesła, a i tych szybko zabrakło. Po spotkaniu do stolika, przy którym

podpisywała książki stała ogromna kolejka. Dedykacje, oczywiście fioletowym
pisakiem, wpisywała do książek ponad
dwie godziny! - Basia była i na zawsze
pozostanie naszym dobrym duchem. To
wspaniała postać pełna ciepła i dobra. Jej
ogromna wiedza o Polsce była dla nas
ostoją, a przyjaźń, wierność i oddanie
ogromną wartością. Na zawsze pozostaniemy jej wdzięczni za to, że tak ukochała Żeromszczyznę. Podczas naszego
ostatniego spotkania żegnała się z nami
inaczej niż zwykle, ogarniała wzrokiem
dwór, „Szklany Dom”, Łysicę. Tak bardzo nie chciała od nas odjeżdżać – wspomina Tomasz Lato.
W fioletowej urnie
O wyjątkowym uczuciu do Żeromszczyzny mówił w czasie homilii pogrzebowej ks. Bronisław Paweł
Rosik stawiając Ciekoty i Scholasterię
obok ukochanych miejsc czyli rodzinnego Podlasia i Zakopanego. Podczas
ostatniej drogi Barbarze Wachowicz na
Wojskowych Powązkach towarzyszyli
przyjaciele z gminy Masłów. Jan Koza w
ludowym stroju niósł do grobu fioletową
urnę z prochami Pisarki, harcerze pełni-

li wartę w kaplicy pogrzebowej i wraz
z Czerwonymi Jagodami oraz paniami z
kół gospodyń i zespołów szli w kondukcie, a Tomasz Lato odpowiadał za jego
organizację. - Zapewniam, że o Basi zawsze będziemy pamiętać w Ciekotach.
Zgodnie z jej wolą do „Szklanego Domu”
trafiły pamiątki Pisarki m.in. statuetki, jakie otrzymała w nagrodę za swoją pracę
na rzecz krzewienia Polskości. Będziemy
chcieli znaleźć dla nich godne miejsce –
zapewnia wójt.
Wspomnienia pozostają
Zamyka się karta historii związana
z Barbarą Wachowicz. Pozostają wspomnienia, mnóstwo książek, wystawy,
ale też namacalne efekty jej działania:
odmieniona Żeromszczyzna i Szkoła
Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii. Zresztą nie
można zapominać, że to właśnie o tej
szkole Pisarka mówiła „To największe
dzieło mojego życia” i obok wyprawy
śladem walk Tadeusza Kościuszki w USA
uważała za swój największy sukces.
Wojciech Purtak

Wspominamy
spotkania
Gawęda o Stefanie Żeromskim
w “Szklanym Domu” – 12.06.2016

Imieniny Stefana
– 2.09.2017

30-lecie SP w Mąchocicach-Scholasterii
– 1.09.2017

Zwiedzanie wyposażonego dworu
– 11.05.2016

Gawęda o Tadeuszu Kościuszce
w “Szklanym Domu” – 22.10.2017

Ostatnie spotkanie na Żeromszczyźnie
– 11.05.2018
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BARBARA WACHOWICZ 1937 - 2018
„Dawała ludziom zachwyt nad ludzkim talentem”. Pożegnaliśmy naszą Pisarkę

W piątkowe popołudnie 15 czerwca pożegnaliśmy Barbarę Wachowicz. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie w ostatniej drodze
pisarce towarzyszyła liczna reprezentacja Gminy Masłów.
Uroczystościom, które odbywały się w kaplicy Domu Pogrzebowego na Wojskowych Powązkach przewodził biskup Michał Janocha
. Wypełniły je wspomnienia o Barbarze Wachowicz. Ks. Janusz Bąk
przekazał treść listu od biskupa polowego Józefa Guzdka. Ważnym
momentem było odczytanie przez Tadeusza Deszkiewicza, listu skierowanego do uczestników pogrzebu przez Andrzeja Dudę, prezydenta
RP, który wspominał Barbarę Wachowicz nie tylko jako Pisarkę Losu
Polskiego, ale również jako zaangażowaną działaczkę na rzecz polskiego harcerstwa. W swojej twórczości łączyła niezwykły kunszt pisarski
z głębokim umiłowaniem Polski i Polaków, zwłaszcza tych wielkich,
którzy dzięki niej ożywali - napisał prezydent.W osobistym wystąpieniu
Zmarłą wspominała Dorota Malinowska-Grupińska, przewodnicząca
Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która podkreślała, że Barbara Wachowicz zawsze interesowała się losem ludzi, była aktywna na wielu
polach zawodowych i wierna stolicy jako jej honorowa obywatelka.
Poszczególnych gości do mikrofonu zapraszał hm. Krzysztof Jakubiec,
z którym Barbara Wachowicz współpracowała przy wielu widowiskach
i akcji Arsenał Pamięci.
Wspaniała przyjaciółka
W pięknych słowach homilii o Pisarce mówił ks. Bronisław Paweł
Rosik, przyjaciel, orędownik akcji Arsenał Pamięci, współpracujący ze
Stowarzyszeniem Karan. - Basia żyła za krótko, pokazała nam ten niezwykły heroizm pracy. Dziś – stojąc wokół Prochów naszej kochanej
fioletowej Basi - do strofy wieszcza w szczególny sposób chciałoby się
dopisać „na za krótko”. Bo przecież każdy z nas chciałby jeszcze tyle
Jej powiedzieć, tyle chwil z nią przeżyć. Tyle przecież zostało jeszcze

do napisania, tyle wystaw do zrobienia, tyle spotkań do odbycia… mówił kapłan. - Żegnamy dziś Basię. Pisarkę Losu Polskiego, Mistrza
Mowy Polskiej, Druhnę Honorową. Miała Basia tytułów bez liku. Ale
tak naprawdę żegnamy Przyjaciela. W tym jednym słowie zawiera
się bowiem całe życie Barbary Wachowicz. Niezależnie przecież od
tego co w danej chwili robiła była przede wszystkim przyjacielem
ludzi. Wszystkich ludzi. „Piękno na to jest, by zachęcało do pracy. Praca by się zmartwychpowstało”. Basia niosła piękno. Dawała
ludziom zachwyt nad ludzkim talentem: talentem pióra, talentem
obrazu i słowa. – zaznaczał. Podczas mszy św. List św. Pawła do
Rzymian odczytał Daniel Olbrychski. Aktor od lat przyjaźnił się z
Pisarką, która była matką chrzestną jego syna Rafała.
Pożegnanie na Żeromszczyźnie
W bardzo osobistych słowach zwracał się do Barbary Wachowicz wójt Tomasz Lato. Basiu, Jesteśmy. Tak jak zawsze podczas ważnych wydarzeń jesteśmy tuż obok Ciebie. Są przyjaciele, bohaterowie Twojej książki “Ciebie jedną kocham”, harcerze z gminy Masłów na czele
z druhami z drużyny Adasia Żeromskiego “Złotego Skauta”, której powstanie zainicjowałaś,
uczniowie szkoły w Mąchocicach-Scholasterii im. S. Żeromskiego, o której budowę zabiegałaś i
która zawsze była w Twoim sercu. Wracam teraz myślami do naszego ostatniego spotkania, nieco ponad trzy tygodnie przed Twoim odejściem. Siedzieliśmy w gronie przyjaciół na ławeczce
na Żeromszczyźnie, obok dworu Stefana Żeromskiego i “Szklanego Domu, które powstały dzięki
Twojemu uporowi i ogromnemu zaangażowaniu. Śpiewaliśmy majówkowe pieśni. Tak bardzo
nie chciałaś od nas wyjeżdżać, żegnałaś się z nami inaczej niż zwykle. Dziś jesteśmy znowu –
mówił wójt.
Ostatnia droga
Przez całą liturgię wartę przy lasce skautowskiej, podarowanej Barbarze Wachowicz, jako
honorowej druhnie, pełnili harcerze z gminy Masłów: 29 DH im. Adasia Żeromskiego “Złotego
Skauta” z Mąchocic-Scholasterii, 50 DH z Brzezinek, 47 DH “Iskra” z Masłowa. Delegacja z
gminy Masłów była bardzo widoczna podczas uroczystości. Reprezentacja harcerzy, kół gospodyń, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odczytała modlitwę wiernych. Do grobu
Barbarę Wachowicz odprowadzali nasi harcerze, fioletową urnę z prochami pisarki niósł Jan
Koza, sołtys Mąchocic-Scholasterii, przyjaciel pisarki, ubrany w tradycyjny strój. Towarzyszyli
mu wójt Tomasz Lato, nasi harcerze, którzy nieśli portret zmarłej oraz symboliczną lilijkę zawsze
towarzyszącą Pisarce, podczas gawęd głoszonych w całym kraju. W pogrzebowym orszaku prowadzonym przez kapelę góralską z Zakopanego widoczne były również panie z zespołów ludowych działających na terenie naszej gminy oraz delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.
Na warcie
Pisarce w ostatniej drodze towarzyszyły tłumy wielbicieli Jej twórczości, przyjaciele wśród
nich Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworu Stefana Żeromskiego z mężem Andrzejem,
aktorki Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Halina Rowińska, Anna Komorowska, żona byłego prezydenta RP, delegacje szkół z całego kraju, z którymi była związana dzięki nadawaniu
im imion wielkich Polaków, Nad grobem pisarkę żegnała hm. Anna Nowosad, naczelniczka
ZHP zapewniając, że harcerze zawsze będą pamiętać jej zasługi i stać na warcie polskości. Po
odmówieniu modlitwy i pożegnaniu przez brata Bogusława Wachowicza urna została złożona
do grobu. Pisarka spoczęła w Alei Zasłużonych tuż obok Bronisława Geremka, Janusza Głowackiego, Leszka Kołakowskiego. Grób pokryły wieńce złożone głównie z fioletowych
kwiatów, w ulubionym kolorze Pisarki. Za przygotowanie
ceremonii odpowiadali wierni przyjaciele pisarki Danuta
Hanna Jakubowska i Andrzej Golimont.
Wojciech Purtak
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„Wieś rządowa Wola Kopcowa”.
Jak powstała monografia?
Pisanie tej książki było dla mnie przyjemnością – mówił dr Piotr Olszewski podczas spotkania z mieszkańcami Woli
Kopcowej. Za nami promocja publikacji „Wieś rządowa Wola Kopcowa” w całości poświęconej historii tej miejscowości.

Pamiątkowe zdjęcie tuż po zakończeniu spotkania.

Pomysł stworzenia monografii pojawił się w 2011 roku. Jego
inspiratorami byli Janina Dyamentowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej oraz Bogusław Krukowski ze Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina. Do działań związanych z wydaniem
książki powrócono podczas Rodzinnego Pikniku Historycznego,
który odbył się w 2016 roku. O przygotowanie monografii miejscowości poproszono dr. Piotra Olszewskiego, historyka, podróżnika,
wychowawcę kieleckiej młodzieży. Odbywały się zbiórki pieniędzy na wydanie pozycji, pisane były wnioski. Ostatecznie wydanie
monografii było możliwe dzięki wsparciu z funduszu sołeckiego
oraz dotacji przyznanej przez Urząd Gminy w Masłowie decyzją
Rady Gminy.
Duże zainteresowanie spotkaniem
Promocja książki odbyła się w Domu Ludowym w Woli Kopcowej. Udział wzięli w nim zarówno inspiratorzy jej powstania
jak i osoby, które swoimi opowieściami znacznie wpłynęły na jej
kształt. - Pisanie tej książki było dla mnie przyjemnością. Mieszkańcy bardzo chętnie dzielili się swoimi opowieściami i wspomnieniami – opowiadał dr Piotr Olszewski. - Bardzo dużo dało mi wejście
na strych szkoły, które udostępniła mi pani Anna Sadowska, była
nauczycielka. Znajdowała się tam dokumentacja szkoły od 1920

Na zaproszenie odpowiedziało wielu mieszkańców Woli Kopcowej.

Dr Piotr Olszewski opowiadał o pracy
nad książką.

roku. Szkoda, że 3/4 materiałów nie dało się odtworzyć. Zdobyłem jednak pierwszy szkolny dziennik z 1920 roku oraz pierwszy z marca 1945 roku, kiedy szkoła wznowiła pracę po wojnie
– wspominał. Autor wiele czasu spędzał przeglądając materiały
w Archiwum Państwowym w Kielcach, Radomiu, Warszawie oraz
Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Wiele miejsca podczas spotkania z czytelnikami dr Olszewski poświęcił rodzinie Lenartowiczów, która pełniła rolę zarządców Wolą Kopcową. Kilka tygodni
temu dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się odnowić ich
mogiłę na masłowskim cmentarzu.
Od założenia wsi
Książka uwzględnia założenie wsi, powstanie dworu, karczmy, kuźnicy, młyna, kuźni gromadzkiej, próby założenia w 1864 r.
szkoły, stosunek chłopów do powstań narodowych i do spisku
ks. Piotra Ściegiennego. Bardzo ciekawie przedstawia się rozdział
poświęcony latom 1864-1870, kiedy działał sąd gminny. Jest też
tragedia wojny, o której opowiada Wincenty Michta i czasy powojenne, a kończymy na czasach współczesnych. Ważne miejsce
zajmuje życie religijne – mówił dr Olszewski. Po spotkaniu każdy
obecny mieszkaniec mógł otrzymać bezpłatnie książkę. Ci, którzy
nie mogli uczestniczyć w spotkaniu autorskim, mogą odbierać
książki w Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej.
Będą kolejne książki
Dr Piotr Olszewski odbierał wiele gratulacji i podziękowań
m.in. od radnych Teodory Jagiełło, Andrzeja Pedrycza, radnego powiatowego Mariana Zarzyckiego, sołtysa Edwarda Mazura. Padły
również ważne deklaracje. - Wydanie monografii Woli Kopcowej
pokazuje, że istnieje potrzeba spisania również historii pozostałych miejscowości w naszej gminie. Zapewniam, że wraz z radnymi będziemy dążyć, by takie pozycje powstawały w kolejnych
latach – mówił wójt Tomasz Lato, który dziękował mieszkańcom
Woli Kopcowej za zaangażowanie przy wydaniu i pracach. Przed
nami kolejne wydawnictwa historyczne. Latem tego roku wydana
zostanie monografia masłowskiej parafii „100 lat parafii Masłów”,
w przygotowaniach jest pozycja „Dzieje samorządu i administracji gminy Dąbrowa i Masłów 1809 – 2018”. Ich autorem będzie
dr Piotr Olszewski.
WP
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Strażacy zaprosili na Dzień Dziecka.
Były zabawy w pianie!
Mnóstwo atrakcji czekało na
dzieci w niedzielne popołudnie
podczas Dnia Dziecka zorganizowanego przez strażaków z OSP
Masłów.
W niedzielne popołudnie obchody
Dnia Dziecka zagościły na lotnisku w Masłowie. Miejscowi strażacy zadbali o to, by
każde dziecko oraz ich opiekunowie znaleźli
coś dla siebie. Prezes OSP Masłów Piotr Zegadło przywitał przybyłe rodziny z dziećmi,
zachęcał do aktywnego uczestnictwa w obchodach dnia dziecka oraz do brania udziału
w konkursach.
Moc atrakcji
Tuż przy scenie można było podziwiać oraz zasiąść za kierownicą samochodu
wyścigowego marki Ford. Wielu chętnych
przyciągało malowanie włosów i twarzy
dzieciom i dorosłym. Na najmłodsze pociechy czekały: basen z kulkami, dmuchana
skocznia i zjeżdżalnia, a dla bardziej odważnych udostępniona była dmuchana ścianka
wspinaczkowa, przy której czekali instruktorzy asekurujący młodych wspinaczy. Obowiązkowym punktem było oglądanie wozów
strażackich OSP Masłów, łódki OSP Mąchocice Kapitulne, chętni mogli sprawdzić swoją
celność próbując trafić wodą z hydronetki do
oddalonej o kilka metrów tarczy. Wodociągi
Kieleckie częstowały spragnionych uczestników pyszną wodą z saturatora. Swoje stanowisko przygotowali również policjanci
z I Komisariatu Policji w Kielcach, chętnie
udostępniając swój samochód operacyjny
dla dzieci oraz opowiadając o tajnikach pracy w służbie publicznej. Pojawili się także
harcerze z Chorągwi Kieleckiej wraz ze Spółdzielnią Tropem Przyrody, którzy zabawiali
dzieci różnymi pokazami i animacjami. Kolejną ciekawą atrakcją dla dzieciaków była
możliwość przejażdżki na kucyku lub koniu,
Aeroklub Kielecki udostępnił do oglądania
dwa szybowce, na pokład których opiekunowie chętnie wpuszczali przyszłych pilotów.
Ciekawie na scenie
Pięściarze klubu bokserskiego „Skalnik”
mocnym uderzeniem zapoczątkowali występy na scenie. Ich dynamiczny pokaz przyciągnął wielu widzów. Podopieczni trenera
Janusza Domagały demonstrowali jak prawidłowo wyprowadzać ciosy, poruszać się
w ringu oraz jak można „bawić się” skakanką. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej w Kielcach przeprowadzali konkurs z wiedzy o ruchu drogowym wręczając dobrze odpowiadającym
uczestnikom drobne upominki. Następnie
widownia oglądała pokaz ratownictwa medycznego. Wójt Tomasz Lato zapowiedział
działającą w Masłowie szkółkę kolarską,
później dopingował młodych kolarzy pod-

Organizatorzy pikniku zabdali o mnóstwo atrakcji.

Zabawa w pianie była gwoździem programu.

Aeroklub Kielecki udostępnił do oglądania dwa szybowce, na pokład których opiekunowie chętnie
wpuszczali przyszłych pilotów.

czas zmagań z torem przeszkód. Osiągnięcia szkółki kolarskiej przybliżył zebranym
trener Piotr Gębka, następnie młodzi kolarze
zademonstrowali jak sprawnie i bezpiecznie przejechać tor przeszkód. Trener Gębka
przygotował również konkurs z upominkami
dla najmłodszych.
Zabawy w pianie
Strażacy z młodzieżowej drużyny pożarniczej reprezentujący w piłce ręcznej
szkołę podstawową z Masłowa rozegrali
z dziećmi pokazowy mecz. Na scenie wystąpił również teatr Quadro. Aktorzy w swoim
występie pokazywali w humorystyczny spo-

sób jak ważna jest dla środowiska naturalnego segregacja śmieci. W przerwach między
występami teatru śpiewały dzieci ze studia
piosenki „SAMI” z Młodzieżowego Domu
Kultury w Kielcach. Nie zabrakło również
znanego i lubianego przez wszystkich zespołu Andrzej i Przyjaciele. Na zakończenie
zaproszona przez strażaków OSP Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowała pokaz tworzenia piany ze specjalnie przywiezionej do tego celu wytwornicy.
Wszystkie dzieci były zachwycone pianą,
tłumnie się w niej bawiąc.
Wojciech Haba
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Lato w gminie Masłów upływać będzie pod znakiem
wielu ciekawych zajęć. Sprawdźcie, co będzie się działo.

ŚWIETLICE SAMORZĄDOWE
DĄBROWA

CIEKOTY I WIŚNIÓWKA
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Świetlica w Wiśniówce czynna będz
ie we
wtorki i czwartki, świetlica w Ciekotac
hw
poniedziałki, środy i piątki. Na zaję
ciach
w obu świetlicach odbywać się będą
: zajęcia papieroplastyczne np. origami (kwi
aty,
zwierzęta, bryły), zajęcia z wykorzy
staniem gipsu i cementu (odlewy gips
owe
i cementowe), warsztaty mod
elarskie
(budowa latawców), warsztaty kulin
arne
(zdrowe sałatki), gry terenowe, rajdy
piesze, wycieczki autokarowe zorganiz
owane przez CEiK „Szklany Dom”.
Spróbujemy też stworzyć klub
dobrej
książki. Więcej informacji uzyskać
będzie
można bezpośrednio w placówkacka
ch.

BARCZA I DOLINA MARCZAKOWA
Świetlica w Barczy czynna będzie: wtorek od godz. 10 do godz. 15, środa (2 i 4
w miesiącu) od godz. 10 do godz. 15, czwartek od godz. 14 do godz. 19. Świetlica w Dolinie Marczakowej zaprasza w poniedziałki od godz. 10 do godz. 15,
w środę, (1 i 3 w miesiącu) w godz. 10 – 15 i piątek od godz. 14 do godz. 19.
W obu świetlicach w wakacje będą organizowane: rajdy piesze, ogniska, zajęcia
kulinarne, poranki z bajkami, zajęcia plastyczno-artystyczne, gry i zabawy, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz dwie wycieczki zorganizowane we
współpracy z CEiK „Szklany Dom”.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz z filami w Wiśniówce i w Mąchocicach Kapitulnych zaprasza na „MUZYCZNE LATO W BIBLIOTECE”
Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia gitarowe. W Wiśniówce zajęcia odbędą się
w poniedziałki: 2 lipca, 9 lipca, 16 lipca, 23 lipca, 30 lipca, 6 sierpnia, 13 sierpnia, 20 sierpnia
w godzinach: 11.00-12.30. W Mąchocicach Kapitulnych we wtorki: 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca,
24 lipca, 31 lipca, 7 sierpnia, 14 sierpnia, 21 sierpnia w godzinach: 11.00-12.30. W Masłowie zajęcia odbywać będą się w każdą wakacyjną środę: 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca, 25 lipca,
1 sierpnia, 8 sierpnia, 22 sierpnia w godzinach: 11.00-12.30.
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Naukobus zapewnił moc zaskakujących doświadczeń
Przez dwa dni w hali sportowej w Mąchociach-Scholasterii gościł Naukobus z Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Każdy chętny z pomocą edukatorów
mógł wziąć udział w fascynujących doświadczeniach.
Naukobus przyjechał do Szkoły Podstawowej w Machociach-Scholasterii dzięki wspólnej inicjatywie Renaty Janik, doradcy wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa
wyższego, wójta Tomasza Lato oraz Joanny Broniek, dyrektor SP
w Mąchocicach-Scholasterii. We troje w poniedziałkowy ranek
otwierali tę mobilną wystawę. Wcześniej na żywo relację nadawała TVP3 Kielce w swoim porannym programie.
Edukacja w trasie
Centrum Nauki Kopernik od kilku miesięcy przyjeżdża do
małych miejscowości w całej Polsce, by edukować w ramach projektu Nauka dla Ciebie, realizowanego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gmina Masłów znalazła się na ogólnopolskiej trasie, w której udział weźmie ponad 160 tys. dzieci,
rodziców i nauczycieli ze 160 małych miejscowości w całej Polsce. Na wszystkich w hali czekało 18 mobilnych stacji badawczych
i trzech edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu.
- Można było sprawdzić jak działa np. kula plazmowa i jak oddziałują na nią wyładowania atmosferyczne. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się stanowiska z doświadczeniami akustycznymi i matematycznymi, jak również te dające możliwość poskładania czło-

Wydarzenie otworzyli wspólnie Renata Janik, doradca wicepremiera
Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wójt Tomasz
Lato oraz Joanna Broniek, dyrektor SP w Mąchocicach-Scholasterii.

Chętnych nie brakowało.

wieka z elementów imitujących wnętrzności – informuje dyrektor
Joanna Broniek.

Dzieci mogły sprawdzić się w wielu doświadczeniach.

Zaskakujące atrakcje
Dzięki temu, że wystawa została ustawiona na dużej powierzchni można było swobodnie korzystać ze wszystkich zaskakujących atrakcji. Wtorek został zaplanowany jako dzień przeznaczony dla uczniów szkół, którzy mogli wziąć udział w specjalnych
doświadczeniach. Co ciekawe wystawa była otwarta również dla
wszystkich chętnych mieszkańców gminy, a jak się okazało tych
też nie brakowało!
WP

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Masłowie
coraz bardziej aktywny
We wrześniu ubiegłego roku przy Stowarzyszeniu
Wspólnie dla tradycji powstał Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Masłowie. Uniwersytet skupia ponad 50-ciu
seniorów z naszej gminy.
11 maja wykładem „Senior interaktywny”, w auli głównej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Masłowa, Pińczowa, Morawicy,
Miedzianej Góry, Kielc i Samsonowa zainaugurowali projekt „Edukacja bez barier”. W uroczystości wzięli udział m.in.: Pani Renata
Janik – doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof.
zw. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor UJK. Projekt realizowany jest
w ramach II edycji programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego

Wieku” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W specjalnym liście do każdego z podmiotów biorących udział w projekcie,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin napisał
„Życzę Państwu entuzjazmu i powodzenia we wszelkich przedsięwzięciach jakie podejmujecie. Odkrywania nowych dróg do świata
nauki i kultury, który potrafi pokonywać bariery narzucone przez
czas.”
W gminie Masłów projekt realizowany jest już od kwietnia.
Seniorzy uczestniczą w gimnastyce rehabilitacyjnej, zajęciach
informatycznych, lektoracie z języka angielskiego oraz warsztatach teatralnych. Zajęcia odbywają się w Masłowie i Ciekotach.
Wybrano dwa miejsca, aby była lepsza i łatwiejsza dostępność
dla uczestników Uniwersytetu. Dodatkowo Seniorzy uczestniczą
w seminariach, wykładach, a także wyjazdach na basen do kina
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czy teatru. Ostatnio mieli okazję zobaczyć spektakl „Pocztówki
z Europy” w gwiazdorskiej obsadzie w Och Teatrze w Warszawie.
Planowany jest także wyjazd do Teatru S. Żeromskiego w Kielcach
a także zorganizowanie Dnia Seniora we wrześniu na Żeromszczyźnie. - To bardzo potrzebna inicjatywa dla ludzi starszych,
mamy szansę rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę zadbać
o zdrowie a przede wszystkim motywację do wyjścia z domu
i spotkania z seniorami z innych miejscowości – mówi uczestnicz-

Podczas jednego ze spotkań w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.

ka projektu Pani Danuta Kozubek z Masłowa. W grupie teatralnej przygotowujemy kabaret który pokażemy na podsumowaniu
projektu w Kielcach, na zajęciach jest bardzo wesoło – dodaje.
Projekt będzie realizowany do października.

Zajęcia ruchowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

Projekt jest realizowany i finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Harcerski Turniej Sportowy gościł w Masłowie
To pierwsza taka sportowa inicjatywa integrująca drużyny harcerskie skupione wokół Hufca Kielce-Powiat.
Jak dotąd druhowie mogli spotykać się na dorocznych turniejach tenisa stołowego. - W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć
formułę sportowych spotkań i zdecydowaliśmy o tym, by zaproponować harcerzom coś więcej niż dotychczas – mówi phm. Olga
Zawodnik-Purtak, zastępczyni komendantki Hufca Kielce-Powiat
do spraw programowych. - Organizacji wydarzenia podjęła się 47

Drużyna z Masłowa z pucharami i medalami.

Organizatorzy wydarzenia: masłowscy harcerze z dh. Beatą
Nowakowską oraz phm. Olgą Zawodnik-Purtak, zastępczynią
komendantki Hufca Kielce-Powiat do spraw programowych.

DH Iskra z Masłowa, która w swojej szkole przygotowała pełen
wachlarz konkurencji – dodaje. Druhowie wraz z drużynową dh
Beatą Nowakowską stanęli na wysokości zadania. Zaangażowali
do tego zarówno dyrektora Marcina Gawrona jak i nauczycieli wf:
Krzysztofa Mądzika, Józefa Kłosa, Mariusza Wiktorowskiego, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie konkurencji.
Cztery konkurencje
Do hali sportowej przy SP w Masłowie przyjechały drużyny
z Łącznej, Pierzchnicy, Bodzentyna. Nie zabrakło drużyn z gminy

Masłów: z Brzezinek, Mąchocic-Scholasterii i gospodarzy. Rywalizowano w czterech kategoriach. W turnieju gier i zabaw wygrała
9 DH z Bodzentyna, w piłce ręcznej najlepsza była 47 DH z Masłowa, 7 DH z Pierzchnicy triumfowała w piłce nożnej, w turnieju
tenisa stołowego wygrał Piotr Piwko z 9 DH z Bodzentyna. Wszystkich konkurencjom towarzyszył gorący doping, który również był
oceniany. Na tę okoliczność drużyny przygotowały specjalne stroje i transparenty z hasłami zagrzewającymi do walki. Drużynowe
zdecydowały, że puchar za najlepsze kibicowanie powędruje do
47 DH z Masłowa. Doceniono użycie m.in. instrumentów muzycznych np. trąb i bębna. Co ważne do wszystkich uczestników powędrowały pamiątkowe medale.
Zaproszenie na szlaki
- Jestem dumny z tego, że w naszej gminie prężnie działają
drużyny, a harcerze z powiatu kieleckiego chętnie do nas przyjeżdżają i uczestniczą w ważnych dla nich wydarzeniach – mówi wójt
Tomasz Lato, który ufundował puchary dla zwycięzców i patronował turniejowi. - To istotny element wychowania patriotycznego.
Mam nadzieję, że harcerze organizując trasy swoich rajdów będą
wybierać gminę Masłów, ponieważ warunki do pieszych wędrówek mamy znakomite – dodaje.
WP
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii

Co jedzono, pito, jak mieszkano i ubierano się dawniej w Masłowie?
Z rękopisu pana Edwarda Majcherczyka
Dawniej w Masłowie pito powszechnie piwo. Na
uroczystości rodzinne kupowano antałek (Na końcu
tekstu znajduje się słowniczek pojęć – P.O.) tego napoju i raczono nim biesiadników. Tak było w XVI w.
nie tylko w Masłowie. Stwierdzają to opisy dotyczące
wsi polskiej. Później jednak, od XVIII wieku, zaczęło
spadać spożycie piwa, a wzrasta spożycie gorzałki.
Dziedzice – właściciele folwarków lub ich dzierżawcy zabiegali o to, aby wzrosło spożycie produkowanej
przez nich gorzałki i rozpijali chłopów, stosując rozmaite chwyty i zachęty.
Rodzice opowiadali mi, że żył w Masłowie gospodarz o przezwisku ,,kaflarz”, który za jednym pobytem w karczmie potrafił wypić pełne naczynie gorzałki o pojemności chyba pół kwarty i utrzymać się
na nogach. Kaflarz – pochodzi pewno od kafel, a kafel
od kufel. Było to naczynie ceramiczne z wypalonej
gliny, które służyło do picia gorzałki, a jednocześnie
było miernikiem wypitej ilości. (Kufel – nazwa pochodzi z niemieckiego słowa Kufe. Była to wielka beczka
drewniana do leżakowania piwa – P.O.)
Bieda i niska świadomość sanitarna ludzi sprzyjała epidemiom, w tym i cholery. Płytkie na wodę podskórną studnie budowano często w wąwozach, bo
tam łatwiej było dokopać się wody, zimą zasypywane
śniegiem, a wiosną wodą z roztopów lub latem z opadów deszczu, były zbiornikami wszelkiego rodzaju
zarazków. Do nich spływała woda z pól nawożonych
obornikiem. A później wodę tą pili ludzie i zwierzęta.
Studnie na wodę podskórną stopniowo zastępowano
studniami głębokimi – aż do żyły wodnej. Chociaż
jeszcze w połowie XX wieku na Starej Wsi – Rzeka
studni płytkich było jeszcze wiele.
Oprócz klęsk głodu spowodowanych nieurodzajami i wojnami, mój ojciec wspominał także o nalocie
szarańczy, która ogołociła Masłowskie pola z wszystkiego. Przy okazji mówił także o wybuchu wulkanu
gdzieś w południowo-wschodniej Azji w początkach
XX wieku. W wyniku tego wybuchu pola masłowskie
pokrył rdzawy nalot. (Chodziło o wybuch w 1883 roku
z nieprawdopodobną siłą wulkanu Krakatau. Znajduje
się on między Wyspą Jawą a Sumatrą, na obszarze Indonezji. Wulkan był aktywny do 1927 roku – P.O)
W latach głodu sięgano po wszystko co dawał las
i tereny bezleśne, a co nadawało się do spożycia. Sięgano po lebiodę, pokrzywę, żołędzie, mieloną korę,

perz (z którego wypiekano chleb), grzyby, jagody i sok
z brzozy. W masłowskich chałupach przed ostatnią
wojną, a zwłaszcza w czasie wojny nie przekarmiano
nas, dzieci. Wiosną dokarmialiśmy się liśćmi szczawiu
(dziadowej kapusty) i koniczynki. Łupaliśmy pestki śliwek znalezione w sadzie i wyjadaliśmy ich zawartość.
Było biednie. W normalnych czasach kupowano tyko
sól, herbatę, ryż i spożywano tylko to, co dawało gospodarstwo. Gdy był głód i tego brakowało.
W pierwszej połowie XX wieku w masłowskich
chałupach, w tym i w rodzinnej, nabiał należał do przysmaków rzadko spożywanych. Ser, masło, jaja i mleko
sprzedawano na targu w Kielcach. Bardzo rzadko spożywano je po chałupach, bo pieniądze były potrzebne
na podatek i spłaty rodzinne. Cukier był bardzo drogi i
z tego powodu kupowano go w sklepie w małych ilościach – 20-30 dkg.
Na przedwiośniu każdego roku był Wielki Post i go
ściśle przestrzegano. Mama gotowała często zacierkę
na wodzie. Po ugotowaniu wyławialiśmy łyżką z wody
kluski i je zjadaliśmy. Powszechna była awitaminoza
u dzieci. Zajady w kącikach ust. Ale post należało przestrzegać. I go przestrzegano. Toczyły się żywe gorące
dyskusje między ciotkami, czy w Wielkim Poście chociaż w niedzielę można podawać dzieciom w wieku
szkolnym mleko czy nie można. Był post, ścisły post,
,,suche dni”. Dzisiejszy post to według mnie parodia
postu!. Panie instruktorki z Izby Rolnej w Kielcach
doradzały matkom, aby dzieciom w tym czasie podawać marchew, cebulę – witaminy. Dużą rolę w walce
z głodem miało rozpowszechnienie uprawy ziemniaka
w XVIII wieku.
W nazewnictwie masłowskim nadal funkcjonuje
pojęcie kolonii. ,,Jaś ma kolonię”, to znaczy, że przydzielona jego przodkowi działka dziedziczna (W ramach zasiedlania wsi – P.O.) nie uległa zmianie mimo
upływu czasu. ,,Stach zaś ma półkolonię”, znaczy to,
że pierwotna działka została podzielona na połowę
między spadkobierców. Drobniejszych podziałów nie
ma. Widocznie był zakaz dzielenia działek na mniejsze niż połowa pierwotnej. Wielkość takiej koloni to
pierwotnie łan mały (około 17 ha) lub łan wielki (około
25 ha) w zależności od strefy.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze Kuriera Masłowskiego
Całość opracował Piotr Olszewski
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Śpiewy Majowe na Żeromszczyźnie
Już po raz trzeci przez wszystkie
majowe weekendy na Żeromszczyźnie rozbrzmiewały Śpiewy
Majowe. Wydarzenie zainaugurowano podczas I Gminnego
Przeglądu Pieśni Maryjnych.
Śpiewy Majowe od trzech lat
odbywają się przed kapliczką św.
Jana Nepomucena, stojącą nad
brzegiem stawu obok dworu Stefana Żeromskiego. To nawiązanie
do pięknej tradycji śpiewania pieśni maryjnych w maju przy przydrożnych
krzyżach i kapliczkach, którą przywrócono
w Ciekotach dzięki inicjatywie Kazimiery
Zapałowej, kustosz honorowej dworu Stefana Żeromskiego. Po raz pierwszy w tym
roku zorganizowano Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych, w którym wystąpiły wszystkie zespoły działające w gminie. Amfiteatr
w Ciekotach wypełniony był do ostatniego
miejsca. W każdą sobotę i niedzielę maja
przed kapliczką rozbrzmiewały pieśni w wykonaniu naszych zespołów.
WP

Chór Masłowianie

Barczanki i Kopcowianki

skich Żeromszczaki
ZPiT Ciekoty i Koło Gospodyń Wiej

Nowe Maslowianki i Dolinianki

Brzezinianki i Lubrzanka

Domaszowianki
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Z Dworku Żeromskich (13)

WIZERUNKI
BABCI AGNIESZKI
W ciekockim dworku mamy ich dwa. Pierwszy jest
pastelowym, niewielkim portretem, wykonanym na moją prośbę przez znanego artystę
plastyka Waldemara Oleszczaka. Podstawą jego realizacji był bardzo zniszczony
dagerotyp z 1858 roku. Tak wyglądała
Agnieszka Katerlina, gdy wydawała
swą córkę Józefę za Wincentego
Żeromskiego. Miała wówczas pięćdziesiąt sześć lat i była wdową.
Mądra, skupiona twarz silnej kobiety, która nigdy nie była salonową
lalką, której nieobce były cierpienia
związane z utratą rodziców, męża,
dzieci, która wiedziała, że odpowiada za rodzinę, za powierzony jej majątek i nie może pozwolić na jakiekolwiek
zaniedbania, nostalgie, słabości, niekompetencję.
Co o niej dziś wiadomo? Udało mi się drogą
kwerend archiwalnych, wyliczeń, analiz dokumentów, a także domysłów ustalić, że macierzysta babunia Stefana Żeromskiego przyszła na świat
w miejscowości Chełmo na ziemi przedborskiej, jako druga
córka „wielmożnych Tekli z Czaplickich i Walentego – małżonków Jackowskich” – jak zanotowano w parafialnej księdze
urodzonych, a stało się to 15 stycznia 1802 roku. Na chrzcie
otrzymała jedno z najpiękniejszych starych (ale nadal modnych) imion: Agnieszka. Tu refleksja: wśród literackich bohaterek Żeromskiego pamiętamy księżniczkę Agnieszkę
Gonzaga z Mantui – ukochaną głównego bohatera dramatu „Sułkowski”. Mówią do niej melodyjnie, z włoska: Agnesina. Jest dumna, urodziwa, mądra i niezbyt szczęśliwa.
Agnieszka i jej starsza siostra Franciszka
Jackowskie edukowane były systemem domowym. We dworze
w Chełmie, a później w Bebelnie,
przebywała – trochę jako guwernantka, trochę dama do towarzystwa – wykształcona, zubożała po
śmierci swych rodziców kuzynka
Czaplickich – Eliza Starska. Lekcje umuzykalnienia dziewczynek (bo
to było w dobrym tonie) prowadził
miejscowy kantor Antoni Kordek.
Mama Tekla uczyła córki haftowania, przędzenia, prowadzenia domu,
zarządzania gospodarstwem, savoir-vivre`u.
W 1822 roku Agnieszka wyszła za mąż
za Józefa Katerlę, z którym początkowo mieszkała w Boczkowicach
jako współdzierżawczyni, później
w Rożnicy w podobnym charakterze,
a wreszcie od 1833 roku we własnym,

liczącym ponad 1140 mórg majątku Tyniec nad
Nidą w parafii Węgleszyn. Urodziła dziewięcioro dzieci, z czego do dorosłości wychowała pięcioro. Gdy mąż Józef zmarł
przedwcześnie w 1842 roku, Agnieszka
przejęła jego obowiązki, nie zaniedbując swoich i nadal, przez kolejne
szesnaście lat prowadziła z powodzeniem dom i wielotowarowe,
rozległe gospodarstwo.
W 1858 roku postanowiła sprzedać Tyniec, sprawiedliwie podzielić pieniądze, a sama – zmęczona
– żyć z należnej jej części kapitału,
z którego jednak (jak wiem z dokumentów) pomagała córkom i zięciom, gdy tego potrzebowali. Łożyła
też sowicie na utrzymanie i remonty
kościołów w parafiach, w których mieszkała. Ostatnie lata spędziła u najstarszej
córki Marianny Kozłowskiej w Kurzelowie.
Mniej więcej z tego okresu pochodzi drugi wizerunek babci Agnieszki, jaki mamy w Ciekotach. Jest to
fotografia w sepii, wykonana w atelier Władysława Krajewskiego w Kielcach. Widzimy pogodną, dobrotliwą twarz siedemdziesięcioletniej niewiasty, otoczoną futrem kapturka z
dużym fontaziem pod brodą. Dalszy ubiór to luźna ciemna
półsalopka oraz suto marszczona spódnica. Na palcach lewej ręki dwie wdowie obrączki: własna i po ukochanym Józefie.
Tak wyglądającą babcię mógł pamiętać Stefanek – dziecko.
Myślę, że była to ostatnia jej fotografia, bowiem pani
Agnieszka zmarła – jak czytam w prowadzonej po
rosyjsku księdze zgonów: 1 grudnia 1874 roku w
Kurzelowie. Tam została pochowana.
Córki ufundowały piękny żeliwny bliżyński nagrobek, który szczęśliwie
dotrwał do naszych czasów (gruntownie konserwowany w 2004 roku).
Na marginesie pragnę dodać, że zarówno dagerotyp z 1858 roku, jak i drugą
fotografię babci Agnieszki, o których
powyżej, odnalazłam i upubliczniłam po
raz pierwszy w książkach: „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem” i
„Miejsce zostało to samo”. A gdy stanął
dworek w Ciekotach, po oprawieniu w stylowe ramki, pastelowy
portret i reprodukcję ostatniego
jej wizerunku umieściłam w pokoju matki Stefana. Czasem spoglądam
nań z uśmiechem i podziwem dla siły,
dobroci, roztropności, jakimi się kierowała w niełatwych, samotnych latach długiego wdowieństwa.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Biegali, śpiewali i doświadczali.
Jedyny taki Dzień Dziecka
Ponad 300-tu młodych mieszkańców gminy Masłów
wzięło udział w wielkim wydarzeniu przygotowanym
dla nich w ramach Dnia Dziecka na Żeromszczyźnie.
Odbywały się aż trzy ważne imprezy!
Pogoda niezwykle dopisywała podczas środowych wydarzeń. Jako pierwsze wystartowały XXV Biegi Szlakiem Młodych Lat
Stefana Żeromskiego. To jedna z najstarszych biegowych imprez
w regionie świętokrzyskim i jedyna poświęcona pisarzowi, który
w Ciekotach spędził dzieciństwo. W poszczególnych kategoriach
najlepsi byli: Hanna Mądzik, Gabriela Janecka, Adam Kaczmarczyk, Emilia Silwanowicz, Franek Kułak, Julia Przydatek, Marcin
Bujak, Natalia Liwocha, Norbert Olejarczyk. Biegano na dystan-

sach uzależnionych od wieku: na 100 m, 200 m, 300 m, 600 m,
800 m, 1000 m, 1500 m. Do pierwszych najlepszych trzech zawodników z każdej kategorii powędrowały nagrody, dyplomy oraz
oczywiście medale.
Nauka na pierwszym miejscu
Na placu przed Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
stanęły stanowiska szkół, które wzięły udział w II Gminnym Festiwalu Nauki. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonywali

WYNIKI
„XXV BIEGÓW TERENOWYCH
SZLAKIEM MŁODYCH LAT
STEFANA ŻEROMSKIEGO”
I kat.: Przedszkole – bieg wspólny OPEN
dystans : 100 m
1. Hanna Mądzik – Masłów
2. Gabriel Kaleta – Mąchocice-Scholasteria
3. Igor Kowalik – Wola Kopcowa

Oni biegali najszybciej.

II kat.: klasy I - II SP
dystans: dziewczęta - 200 m
1. Gabriela Janecka - Mąchocice Kapitulne
2. Nikola Szewczyk - Mąchocice-Scholasteria
3. Maja Bandrowska – Masłów
chłopcy - 300 m
1. Adam Kaczmarczyk – Wola Kopcowa
2. Filip Januchta - Masłów
3. Tomasz Ryś – Mąchocice Kapitulne
III kat.: klasy III - IV SP
dystans: dziewczęta - 600 m
1. Emilia Silwanowicz - Mąchocice-Scholasteria
2. Natalia Grzejszczyk - Mąchocice Kapitulne
3. Anna Spółczyńska - Mąchocice-Scholasteria
chłopcy - 800 m
1. Franek Kułak - Masłów
2. Maksymilian Bysiak – Mąchocice-Scholasteria
3. Wiktor Kraj – Mąchocice Kapitulne,
		
Mikołaj Jarosz – Mąchocice Kapitulne

Na Festiwalu Nauki każdy mógł spróbować swoich sił w doświadczeniach.

Biegi na Żeromszczyźnie odbyły się już po raz 25-ty.

IV kat.: klasy V – VI SP
dystans: dziewczęta - 800 m
1. Julia Przydatek – Mąchocice-Scholasteria
2. Julia Łazarska – Masłów
3. Maja Namiel - Mąchocice Kapitulne
chłopcy - 1000 m
1. Macin Bujak - Mąchocice Kapitulne
2. Artur Zych – Brzezinki
3. Raul Karyś - Mąchocice-Scholasteria
V kat.: klasy II – III Gimnazjum
dystans: dziewczęta - 1000 m
1. Natalia Liwocha – Masłów
2. Zuzanna Dziewięcka – Mąchocice Kapitulne
3. Klaudia Dybińska - Masłów
chłopcy - 1500 m
1. Norbert Olejarczyk - Mąchocice Kapitulne
2. Wojciech Pulut - Mąchocice Kapitulne
3. Igor Kowalik - Masłów
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przeróżne, głównie widowiskowe, doświadczenia. Można było
spróbować, jak wywołać wybuch wulkanu z octu i sody, przekonać się jak reaguje napięcie, czy jak działa ciecz nienewtonowska.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zadania z wodą czy doświadczenia z wykorzystaniem energii solarnej.
Śpiewali turystycznie
Wiele działo się również w amfiteatrze, gdzie rozstrzygnięto III Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej organizowany
przez Szkołę Podstawową w Brzezinkach. Wystąpiło w nim ponad
130 młodych wykonawców z całej gminy! Dominował repertuar
zachęcający do podejmowania wędrówek. Wszystkich oceniało
jury w składzie: hm Elżbieta Kubiec, zastępczyni komendanta Chorągwi Kieleckiej, Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Alicja Rozborska, aktorka, reżyserka.
W kategorii klas I – III najlepszy był zespół z SP w Woli Kopcowej,

w kategorii klas IV-VI wygrała Natalia Grzejszczyk z SP w Mąchocicach Kapitulnych, a z klas starszych Zuzanna Chrabąszcz i Natalia Januchta z SP w Mąchocicach-Scholasterii. Laureaci otrzymali
piękne statuetki oraz dyplomy.
Integracja środowisk
Wszystkim uczestnikom wydarzenia gratulował Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów. - Dzień Dziecka na Żeromszczyźnie pokazał
przede wszystkim, jak wielki potencjał tkwi w młodych mieszkańcach gminy Masłów. Mieliśmy zarówno coś dla utalentowanych
wokalnie, zwinnych sportowców, jak i naukowców. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie z interesującej go kategorii: sport, kultura
i nauka – mówi wójt. Jak zaznacza, spotkanie w Ciekotach było doskonałą okazją do integracji uczniów ze wszystkich szkół z terenu
gminy, którzy tego dnia przyjechali na Żeromszczyznę.
WP

Laureaci III Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Turystycznej w kategorii
młodszej.

Laureaci III Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Turystycznej w kategorii
młodszej starszej.

Historyczny awans siatkarzy MSS Masłów
Siatkarze MSS Masłów pod koniec kwietnia w barażach o prawo gry w III lidze świętokrzyskiej poradzili
sobie z drużyną SMS Ostrowiec Świętokrzyski. W tej
klasie rozgrywkowej będą debiutantami.
Mimo że drużyna siatkarzy MSS Masłów zakończyła rozgrywki IV ligi świętokrzyskiej już w połowie marca, to pod koniec
kwietnia musiała rozegrać jeszcze dwumecz z 9 zespołem III ligi
o prawo gry w tej klasie rozgrywkowej. Przeciwnikiem okazała się
drużyna SMS Ostrowiec Świętokrzyski. Mecze zaplanowane były
na 20 kwietnia oraz 26 kwietnia. Gospodarzem pierwszego spotkania był lokalny zespół.
Udany początek
Po bardzo dobrym i zaciętym meczu MSS pokonał we własnej
hali gości z Ostrowca Świętokrzyskiego 3:1 w setach. Ta wygrana
dawała siatkarzom z Masłowa przewagę psychologiczną, gdyż
w rewanżowym spotkaniu do awansu wystarczało wygrać dwa sety
co wynikało z regulaminu rozgrywek. - Mamy świadomość, że ten
wynik to tylko pierwsza połowa i w razie niepowodzenia w rewanżu, złoty set będziemy rozgrywali na boisku przeciwnika - mówi
Piotr Januchta, grający trener zespołu. Zawodników bez wątpienia
niósł doping rezerwowych zawodników oraz kibiców zgromadzonych na hali w Masłowie. Widowisko z trybun obserwowali wójt
Tomasz Lato oraz Sylwester Wojtyna przewodniczący Rady Gminy.
Wymagający rewanż
Na mecz rewanżowy siatkarze z Masłowa nie jechali jako faworyt, mimo zwycięstwa w pierwszej potyczce. Już w pierwszym

Brawa dla naszej wspaniałej drużyny.

secie widać było, że to nie będzie łatwe spotkanie. Duża ilość
niewymuszonych błędów oraz sportowe szczęście zawodników
z Ostrowca doprowadziło do przegrania pierwszej partii. Kolejne
dwa sety po nerwowych końcówkach padły łupem masłowskich
siatkarzy i już wtedy było wiadomo, że to oni zagrają w przyszłym
sezonie w III lidze świętokrzyskiej. Mecz jednak jeszcze się nie
skończył, a trener zespołu MSS dał szanse wykazać się zawodnikom rezerwowym, którzy kończyli spotkanie wygrywając ostatecznie 3:2 w setach. Na meczu rewanżowym w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zabrakło sympatyków siatkarzy z Masłowa, którzy po
meczu fetowali awans swoich ulubieńców strzelając kolorowym
konfetti.
Wojciech Haba
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II Świętokrzyski Maraton Bocci za nami
W hali sportowej w Masłowie odbył się II Świętokrzyski Maraton Bocci. W paraolimpijskiej dyscyplinie
sportowej rywalizowali uznani zawodnicy.
W Masłowie gościli najlepsi zawodnicy w Polsce w tej dyscyplinie paraolimpijskiej. Nie zabrakło również medalistów mistrzostw Europy oraz zagranicznych gości. W sobotę odbyły się
mecze par mieszanych w których wspólnie zagrali m.in. zawodnicy niepełnosprawni i zaproszeni goście.
Bile jednego koloru
Maraton Bocci został zorganizowany w Masłowie dzięki wsparciu Urzędu Gminy z inicjatywy Andrzeja Janowskiego,
mieszkańca Dąbrowy odnoszącego znaczące sukcesy w bocci,
laureata Sportowej Nagrody Gminy Masłów. Mimo, że sport zdobywa coraz większą popularność, wciąż warto przypomnieć o co
chodzi, w grze. Polega ona na umieszczeniu jak największej ilości
bil jednego koloru w bezpośrednim sąsiedztwie białej bili, wcześniej umieszczonej na boisku. W trakcie zawodów odbywały się
konkursy. Nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich byla wizyta zawodników PGE Vive Kielce, którzy rozegrali nawet kilka towarzyskich meczy z zawodnikami niepełnosprawnymi, wraz z zawodnikami przyjechała klubowa maskotka „Kiełek“ z którą można było

Zawodnicy gościli u nas przez dwa dni.

Inicjator wydarzenia Andrzej Janowski udzielał cennych wskazówek.

robić sobie pamiątkowe zdjęcia. Organizacja tak dużej imprezy
była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy Masłów.
Dąbrowianki zajęły się posiłkami i śpiewem, masłowscy uczniowie
i harcerze oraz członkowie Stowarzyszenia Nasza Dąbrowa z Ryszardem Filipowiczem służyli pomocą.
Goście, goście
Wśród gości wydarzenia, które wspólnie otworzyli gospodarze: Andrzej Janowski i wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk
byli: sekretarz Zbigniew Zagdański, ks. Jacek Kopeć dyrektor zespołu szkół katolickich im. Stanisława Kostki, ks. Witold Janocha,
krajowy duszpasterz osób niepełnosprawnych, Ewa Sałaj z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Andrzej Michalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON, Julian Jaworz-Dutka wicedyrektor
firmy Termatex, Danuta Papaj wiceprezes stowarzyszenia Projekt
Świętokrzyskie, Małgorzata Kopeć medalistka igrzysk paraolimpijskich w Holandii, Jacek Bełus prezes świętorzyskiego towarzystwa
Badmintonowego „Wolant“ Mieczysław Nowak trener kadry narodowej i członek zarządu Polskiego Związku Bocci, Krystyna Nowakowska CEiK „Szklany Dom“ Marcin Gawron, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Masłowie. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Masłów, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START oraz Andrzej
Janowski. Zawody organizowane są pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Patronat sportowy sprawował Polski Związek Bocci.
WP

Udany kolarski debiut

Pierwszy wyścig szkółki kolarskiej
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się młodzi zawodnicy trenujący w Masłowskiej Szkółce Kolarskiej
rywalizujący podczas wyścigu w Daleszycach.
Zawodnicy trenujący w Szkółce KolarSzkółki Kolarskie
skiej mieli szansę sprawdzić swoje umiepowstały w całej Polsce
jętności w wyścigu zorganizowanym
w ramach Narodowego Prow Daleszycach. W zawodach udział
gramu Rozwoju Kolarstwa. Uczestnicy zostali wyposażeni w kaski oraz
wzięło ponad 150 uczestników,
profesjonalne stroje zawodnicze, a także
a poszczególne starty były podziedziewięć sztuk rowerów MTB. Z terenu
lone według kategorii wiekowych,
naszej gminy w treningach uczestniczy
z czego w trzech startowali kolarze
15 uczniów z dwóch szkół podstawoz Masłowa. Po bardzo emocjonująwych: z Masłowa oraz Mąchocic
Nasi kolarze z trenerem Piotrem Gębką.
cych wyścigach, w swoich kategoriach
Kapitulnych, a zajęcia prowadzi
Piotr Gębka.
wiekowych, trzecie miejsca zajęli Franek
cym rodzicom. Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwaKułak oraz Mikołaj Jarosz. Pozostali młodzi
gę to, że nasi reprezentanci trenują dopiero od zeszłego roku,
kolarze też kończyli w czołówkach swoje stara większość rywali miała kilkuletni „staż”.
ty, dostarczając radości licznie przybyłym i kibicująRED
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Szkoła z Masłowa szczypiorniakiem stoi!
Zakończyły się finały wojewódzkie w piłce ręcznej
w których uczestniczyły trzy zespoły ze szkoły w Masłowie. W kategorii gimnazjum dziewczęta wywalczyły II miejsce, chłopcy V. Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej zakończyła finały wojewódzkie na
V miejscu.
Rok 2018 okazał się bardzo owocny dla szkoły w Masłowie
w zakresie piłki ręcznej. Efekty kilkuletniej pracy przyniosły ostatnie
osiągnięcia. Dobrą passę w rozgrywkach rozpoczęły dziewczęta
z gimnazjum i klasy siódmej zajmując w półfinale wojewódzkim
we własnej hali I miejsce. Dzięki temu zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego pierwszy raz w historii szkoły. Kolejnym etapem
był udział w finale wojewódzkim w Busku-Zdroju, gdzie reprezentantki szkoły zaprezentowały się znakomicie sięgając po II miejsce.
Następnie ich młodsze koleżanki w kategorii szkół podstawowych
zakończyły finał wojewódzki na V miejscu. Walcząc dzielnie
w okrojonym składzie, 29 maja swoje umiejętności zaprezentowała męska reprezentacja gimnazjum. Braki kadrowe pokrzyżowały
plany trenerowi Wiktorowskiemu i finał wojewódzki chłopcy zakończyli na V miejscu, co jest i tak bardzo dużym osiągnięciem.
Okiem trenera
Początkiem rozwoju piłki ręcznej w masłowskiej szkole był
start chłopców w 2012 roku w Małej Lidze Piłki Ręcznej. Trzy lata
później dołączyły dziewczęta ze szkoły podstawowej, kiedy to
szkołę zaproszono do udziału w programie współfinansowanym
przez Polski Związek Piłki Ręcznej, przy współpracy z Gminą Masłów. Jednak dopiero teraz zbieramy żniwo naszej ciężkiej, wspól-

Dziewczęta z Masłowa pokazały na co je stać.

nej pracy mówi Mariusz Wiktorowski, trener wszystkich zespołów
ze szkoły w Masłowie. Opiekun młodych szczypiornistów dziękuje
również za wsparcie dyrektorowi szkoły Marcinowi Gawronowi,
wójtowi Tomaszowi Lato, prezesowi POLFOL Markowi Banasikowi i sołtys Masłowa Pierwszego Małgorzacie Kozubek dodając, że
wyniki te bez pomocy wyżej wymienionych osób nie byłyby możliwe do osiągnięcia.
Wojciech Haba

Puchary w rozgrywkach piłkarskich
Orlika Starszego rozdane
Zakończono rozgrywki Orlika Starszego 2007 grupy licencyjnej E.
Sześć turniejów w każdym po pięć
rozegranych meczy to bilans, który daje
powody do radości zawodnikom, kibicom
i klubowym działaczom. Turniej na terenie
gminy Masłów był ostatnim w rozgrywkach
Orlika Starszego. Zawodnicy MSS KLONÓWKA Masłów w tych turniejach udowodnili, że popłaca ciężka praca na treningach i zaangażowanie. Z takim zapleczem
można walczyć z najlepszymi drużynami
jak równy z równym. Gratulacje dla trenera oraz zawodników za piękne widowiska
i zdobyte bramki.
Podsumowanie sezonu
- Jestem dumny ze swoich zawodników, bo mieliśmy okazje pokazać efekt naszej pracy. Zawsze powtarzam chłopakom,
że trening jest kluczem do sukcesu. Muszę
tu również pochwalić rodziców, prezesa
oraz wszystkich działaczy, bo współpraca

Spotkanie odbyło się na boisku w Mąchocicach Kapitulnych.

z takimi ludźmi to czysta przyjemność i jak widzimy, jest ona owocna. Oczywiście trenujemy, rozwijamy się dalej i myślę, że chłopaki będą robić jeszcze większy progres - tak
sezon podsumował trener Łukasz Kupis. W sobotnim rozdaniu pucharów uczestniczył
prezes honorowy MSS Masłów Marian Zarzycki, który oprócz wręczenia nagród, chętnie
przekazywał młodym adeptom piłki nożnej cenne wskazówki na przyszłość.
WH

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

