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PSZOK będzie czynny od września
Zakończyła się budowa PSZOK-u w Dąbrowie. Obecnie trwają już ostatnie
odbiory niezbędne do uruchomienie działalności.

Szanowni Państwo,
Wakacje w gminie Masłów okazały się
bardzo owocne. Czas odpoczynku dla
uczniów stał się okresem zaawansowanych prac przy wielu gminnych inwestycjach. Na finiszu są prace związane
z termomodernizacjami budynków szkół
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii oraz ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.
Metamorfozę
przeszedł również budynek dawnego GOKiS w Masłowie Pierwszym.
Gotowy jest już wyczekiwany przez wielu mieszkańców PSZOK w Dąbrowie. Po
niezbędnych odbiorach, zostanie otwarty
we wrześniu. Wraz z radnymi podjęliśmy
kolejne uchwały gwarantujące zabezpieczenie środków na ważne działania m.in.
dotyczące budowy dróg czy kolejnych odcinków kanalizacji.
W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy
Włodzimierza Koronę, wybitnego samorządowca, który jako sekretarz i wójt naszej gminy był odpowiedzialny za wiele
ważnych działań owocujących do dziś.
Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za
udział w uroczystościach pogrzebowych.
Za nami również mnóstwo wydarzeń
w sołectwach realizowanych dzięki aktywności i inicjatywie wielu osób. To
niezwykle cenne, jak takie działania integrują naszą społeczność. Idealnym podsumowaniem wakacyjnych działań były
Gminne Dożynki, które odbyły się na
Żeromszczyźnie. Pokazały one jak ważna
jest dla nas tradycja i zamiłowanie do Gór
Świętokrzyskich.
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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PSZOK będzie czynny trzy dni w tygodniu.

Dobiegły prace przy utworzeniu
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie. Na ogrodzonym
placu wyłożonym kostką i oświetlonym
ledowymi lampami stoją już kontenery na
poszczególne odpady. Budowa PSZOK-u
w Dąbrowie możliwa jest dzięki decyzji
Zarządu Województwa i 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 to 639 000,00 zł.
ZA KILKA TYGODNI
Obecnie trwają odbiory niezbędne do
uruchomienia PSZOK-u. Wszystko wskazuje na to, że już we wrześniu mieszkańcy
gminy Masłów w ramach uiszczonej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi 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.
KONKURS Z ATRAKCYJNYMI
NAGRODAMI
W ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej zostanie zorganizowany konkurs
dla dzieci i młodzieży. Konkurs zostanie
skierowany do dwóch kategorii wiekowych. Pierwsza kategoria to klasy I-IV, kolejna V-VIII i III gimnazjum. Na laureatów
konkursu czekają liczne nagrody, m.in. hulajnoga, zestaw do gry w badmintona czy
deskorolka. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę pocieszenia. Szczegóły konkursu zostaną ogłoszone 3 września, termin składania prac konkursowych
do dnia 17 września.
WP

Termomodernizacja
„agronomówki”
W najbliższym czasie termomodernizację przejdzie budynek dawnej „agronomówki” w Mąchociach Kapitulnych.
Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku dawnej „agronomówki”.
Budynek zostanie docieplony, wymienione zostaną wszystkie okna i drzwi. Gmina
zabiega o to, by w budynku ponownie otworzyć usługi weterynaryjne. Przewiduje
się tam również inne formy działalności odpowiadające zapotrzebowaniu mieszkańców. Prace termomodernizacyjne mają się zakończyć do połowy października.
WP
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Ostatnie pożegnanie Włodzimierza Korony
Podczas uroczystości pogrzebowych pożegnaliśmy
Włodzimierza Koronę, który w latach 2002-2010 był
wójtem gminy Masłów. Wybitnego samorządowca odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku.
W pożegnaniu Włodzimierza Korony w kieleckiej katedrze,
a później na cmentarzu w Cedzynie uczestniczyło mnóstwo osób,
z którymi przez lata współpracował. Człowieka, który zmieniał na
lepsze gminę Masłów żegnało wielu jej mieszkańców. W delegacji
na czele z wójtem Tomaszem Lato i wicewójt Moniką Dolezińską-Włodarczyk byli radni i sołtysi wszystkich kadencji, pracownicy
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół, strażacy z jednostek OSP, przedstawiciele
zespołów ludowych i kół gospodyń wiejskich. Mszę świętą odprawił ks. Lucjan Skolik, dziekan dekanatu masłowskiego. Homilię
wygłosił ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Kielce,
w którym nawiązywał do wielu ważnych momentów z życia Zmarłego. - To był człowiek spokojny, zrównoważony i kompetentny.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kieleckiej katedrze.

Emanowała od niego dobroć - wspominał. Przekazał kondolencje
rodzinie od biskupa Mariana Florczyka, który doceniał otwartość
i wolę współdziałania dla dobra ludzi ze strony Włodzimierza Korony.
WIELE PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ
Włodzimierza Koronę wspominali również zaprzyjaźnieni samorządowcy m.in. Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.
W ostatnich latach Zmarły był dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy. Szczególnie wybrzmiały słowa skierowane przez wójta Tomasza Lato. - Tak trudno odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości.
Mieliśmy tyle wspólnych planów na przyszłość… Jeszcze kilka
dni temu rozmawialiśmy o Towarzystwie Bibliotecznym i wizycie
gości z Börcs, zaprzyjaźnionej gminy z Węgier – mówił w swojej
przemowie wójt Tomasz Lato. - Żegnamy przyjaciela, współtwórcę
samorządu Gminy Masłów. Osobę, której wizja i praca zmieniały
oblicze gminy. Człowieka z pasją i wielkim darem zjednywania
ludzi wokół spraw społecznych. W ostatnim czasie pomimo choroby często dzwonił i interesował się sprawami gminy. Na pytania
Włodzimierz Korona spoczął w Alei Zasłużonych.
związane ze stanem zdrowia odpowiadał – będzie dobrze. Uspokajał
wszystkich. Z pokorą i nadzieją
Włodzimierz Korona 1955 - 2018
znosił ten trudny czas. Dając nam
kolejną lekcję życia – wspominał
Współtworzył samorząd gminy Masłów w latach 1990-1999 pełniąc funkcję
wójt Lato. W swoim przemówieradcy prawnego a następnie sekretarza gminy. W latach 2002-2010 był wójtem
niu mówił o Zmarłym jako bardzo
gminy Masłów. Zainicjował
sprawnym urzędniku, wymagająwiele gminnych inwestycji
cym szefie wrażliwym na potrzeby
i działań, które przyczyniły się
innych, ale również o troskliwym
do jej szybkiego rozwoju. Za
ojcu i opiekuńczym mężu.

jego kadencji powstało m.in.
Centrum Kultury i Edukacji
„Szklany Dom” oraz zrekonstruowano dwór Stefana Żeromskiego w Ciekotach, powstał Dom Ludowy w Woli
Kopcowej i Centrum MDP
w Mąchocicach Kapitulnych.
Włodzimierz Korona rozbudował szkoły i rozpoczął inwestycję kanalizacji i wodociągowania gminy. Współpracował z Powiatem Kieleckim i Samorządem Województwa przy budowie dróg i chodników. Od 2011 roku pracował w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, jego dyrektorem został w 2014 roku. W walce
z chorobą wspierało go wielu przyjaciół, również z gminy Masłów. Pozostanie
na zawsze w naszych sercach i pamięci jako człowiek niezmiernie życzliwy,
serdeczny i otwarty. Włodzimierz Korona miał 63 lata.

HONOROWY OBYWATEL
Wzruszającym momentem było
przemówienie Roberta Racza,
burmistrza zaprzyjaźnionej gminy
Börcs na Węgrzech. Wyruszyliśmy
w podróż w celu odwiedzenia Cię
i podziękowania Ci za to wszystko,
co zrobiłeś dla polsko-węgierskiej
przyjaźni Gmin Masłów i Börcs
w poprzednich piętnastu latach.
Podczas podróży otrzymaliśmy
smutną wiadomość, że nie mogłeś
poczekać na nas. Nie wiem dlaczego, ale Pan Bóg tak zadecydował,
ażeby nasze ostatnie spotkanie było
takie wyjątkowe – mówił burmistrz.
Chwilę później na ręce Teresy
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Korony, żony Zmarłego przekazał tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Börcs przyznany Włodzimierzowi Koronie, a do wieńca
z szarfami w kolorze flagi narodowej przypiął znaczek z herbem
gminy. Po mszy świętej uroczystości przeniosły się na cmentarz komunalny w Cedzynie. Urnę z prochami Zmarłego do grobu nieśli
Kazimierz Stachura, prezes senior OSP Wola Kopcowa oraz Andrzej Januchta, prezes OSP Brzezinki. W kondukcie szli strażacy

Robert Racz, burmistrz zaprzyjaźnionej gminy Börcs na Węgrzech
do wieńca z szarfami w kolorze flagi narodowej
przypiął znaczek z herbem gminy.

ochotnicy oraz panie w strojach ludowych. Włodzimierz Korona
spoczął w Alei Zasłużonych.
WP
Podziękowania wszystkim przybyłym na uroczystość pogrzebową
śp. Włodzimierza Korony - składają żona i synowie.

W uroczystościach wzięło udział wielu mieszkańców gminy Masłów.

Pierwsze kroki do wielkiej inwestycji
Dobra wiadomość dla mieszkańców czekających na
kanalizację w północnej części gminy Masłów.
Kilka dni temu zakończył się pierwszy przetarg w wielkiej
inwestycji prowadzonej przez Wodociągi Kieleckiej, dzięki której kanalizacja dotrze do kolejnych miejscowości. Przetarg dotyczył wyłonienia wykonawcy budowy sanitarnego kanału ciśnieniowego na przełomie Lubrzanki od skrzyżowania z drogą
z Mąchocicach Górnych do parkingu w Ameliówce. Co ważne
położenie kanału w dolinie Lubrzanki pozwoli na rozpoczęcie
oczekiwanej, przez mieszkańców gminy i turystów, inwestycji
związanej z budową ścieżki rowerowej. Prace będą realizowane

dzięki unijnemu wsparciu z ZiT KOF. Gmina Masłów wyłoniła
już firmę do realizacji zadania, a ścieżka powstanie do końca
października 2019.
W planach
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na
kanał grawitacyjny na odcinku od parkingu w Ameliówce do
Mąchocic-Scholasterii. Przypomnijmy, że do 2020 roku skanalizowane zostaną wsie północnej części gminy: Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria, Brzezinki, Barcza, Dolina Marczakowa wraz
z kanałem wzdłuż drogi powiatowej w kierunku sklepu ABC
w Masłowie Drugim.
WP

Coraz jaśniej
Trwają prace przy dowieszeniu lamp w miejscach,
w których jest to najbardziej potrzebne.
Po wielkiej oświetleniowej inwestycji realizowanej w ramach
ZiT KOF związanej z wymianą oświetlenia i dowieszeniami, Gmina
nie zwalnia tempa. Kolejne odcinki dróg zyskują nowe oświetlenie.
Obecnie w trakcie jest budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, ul. Dębowej (I i II etap), ul. Polnej w Woli Kopcowej, na pętli autobusowej
w Dąbrowie. Budowa to nie wszystko, trwa projektowanie nowych
odcinków. W Domaszowicach, w Ciekotach (odcinek pomiędzy
„Szklanym Domem”, a Wilkowem) oraz przy drodze gminnej do
Brzezinek. Co więcej dowieszono ok. 40 lamp oświetleniowych
w miejscach niebezpiecznych wskazywanych przez mieszkańców.
Jak zaznacza wójt Tomasz Lato - wymiana oświetlenia była jednym z priorytetów trwającej kadencji, a kolejne działania związane
z oczekiwaniami mieszkańców będą realizowane w miarę możliwości.
WP
Nowe lampy zamontowano na pętli autobusowej w Dąbrowie.
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Trwa termomodernizacja.
Tak zmieniają się ważne budynki
Wyraźnie widać postęp prac przy termomodernizacji – największej inwestycji realizowanej obecnie w Gminie Masłów w ramach działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Sprawdź co
już osiągnięto i jakie prace przed nami dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.
Największa inwestycja realizowana obecnie w Gminie Masłów
obejmuje termomodernizację szkoły w Masłowie Pierwszym, kompleks
szkolny w Mąchocicach-Scholasterii oraz ośrodek zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.

Mąchocice Kapitulne

Mąchocice-Scholasteria

Masłów

CZEGO UDAŁO SIĘ DOKONAĆ?
Praca wre przy budynkach szkoły w Masłowie Pierwszym. Zza rusztowań widać zarys tak dobrze nam znanego
gmachu w całkiem nowej odsłonie. Nałożyły się tu dwie
inwestycje, co skutkuje tym, że oprócz nowych, szczelnych
okien i docieplenia w jakie został już wyposażony budynek i trwających prac przy instalacji CO, szkoła będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach
projektu pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój
infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów” dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki niemu niemal cały
plac przed wejściem głównym jest wyłożony kostką brukową, a nowoczesna stolarka drzwiowa oraz winda dla osób
niepełnosprawnych na zewnątrz budynku zwiastują znaczną
poprawę funkcjonalności szkoły.
ZGODNIE Z PLANEM
Ekipa budowlana uwija się też przy realizacji prac
w Mąchocicach-Scholasterii. Kompleks szkolny jest już po
wymianie instalacji CO i grzejników. Są nowe okna i drzwi.
I w tym przypadku w ramach bratniego projektu budynek został zaopatrzony w zewnętrzną windę.- Realizacja projektów
idzie zgodnie z planem. Wyremontowane szkoły zmniejszą
koszty eksploatacji i poprawią jakość kształcenia. Tańszy
w utrzymaniu i bardziej przyjazny dla pacjentów będzie też
ośrodek zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych, który już ma
nową stolarkę okienną i drzwiową – informuje wójt Tomasz
Lato.
PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Wkrótce wymienione zostaną kotły. Prace wewnątrz
budynków szkół potrwają do końca sierpnia tak, by uczniowie mogli od września korzystać z nauki w wyremontowanych pomieszczeniach. Zostaną oddane do użytku windy.
Wykończenie części zewnętrznej potrwaja nieco dłużej, ale
nie wpłynie to znacząco na korzystanie z budynków. Prace
uwieńczy wykonanie nowej elewacji.
W OŚRODKU ZDROWIA
Prace zgodnie z planem idą również w ośrodku zdrowia
w Mąchocicach Kapitulnych. Po wymianie okien, drzwi, pracach przy elewacji zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, wyremotowano murki wokół obiektu. Zostanie
założona również nowa brama oraz pomalowane ogrodzenie. Obecnie układana jest kostka brukowa na chodnikach
plus opaska, w kotłowni trwają przygotowania do montażu
kotła centralnego ogrzewania i pompy cieplnej. Termin prac
w ośrodku może przedłużyć się do 15 września w związku z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodnej. W związku z tym przedłuży się proces
położenia tynków i malowania pomieszczeń. Za malowanie
odpowiadać będzie NZOZ “Puls” świadczący usługi podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Masłów.
Małgorzata Bazia, WP
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Rozpoczyna się projektowanie istotnych zadań
Trwają działania przy wyłonieniu wykonawców ważnych zadań inwestycyjnych związanych z projektami m.in. budowy parkingu przy Urzędzie Gminy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociądowej a także siłowni napowietrznej.
Oczekiwaną inwestycją jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przy ul. Panoramicznej w Masłowie
Drugim. Pierwszym krokiem był przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa zostanie również
przygotowana na opracowanie projektu sieci wodociągowej na
ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym. Zlecenie opracowania
dokumentacji projektowej dotyczyć będzie też odwodnienia terenu w obrębie ulicy Granicznej w Woli Kopcowej. W najbliższych
dniach poznamy wykonawcę oraz zostanie podpisana umowa.
Powstanie siłownia
Kolejny przetarg dotyczył projektu siłowni zewnętrznej przy
szkole w Masłowie Pierwszym. Zostaną tam ustawione m.in. orbitrek, drabinka, wahadło, wioślarz, biegacz i kolarz wolno stojący.
Według planów siłownia zostanie oddana do użytku w tym roku.
Pierwszy krok do parkingu
Ważnym przetargiem był ten dotyczący przygotowania dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Masłów”. W tym roku planowane jest
przygotowanie projektu, który da możliwość do rozbudowy parkingu. Budowa mogłaby ruszyć w przyszłym roku. Powiększenie
parkingu oznaczać będzie kilkadziesiąt dodatkowych miejsc dla
samochodów, ale też zagwarantuje bezpieczny dojazd autobusom
szkolnym. Projekt uwzględnić ma również rozwiązania komunika-

Na tym terenie powstaną nowe miejsca parkingowe.

cyjne dla pieszych, które zapewnią bezpieczne dojście do Urzędu
Gminy, hali sportowej, szkoły czy poczty. Pozostała część zostanie
zagospodarowana małą architekturą, powstać mają m.in. nasadzania roślinne. Przy budowie parkingu zakłada się dodatkowy wjazd
dla autobusów szkolnych, tak by parkowały za halą. Podobnie jak
w przypadku siłowni, Gmina jest na etapie wyłonienia wykonawcy
po ogłoszonym przetargu.
WP

Nowe boisko i odnowiona sala gimnastyczna
W ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów” trwają
prace przy obiektach sportowych.
Do końca sierpnia zakończą się prace dotyczące części sportowej projektu
realizowanego dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
W szkole w Masłowie Pierwszym trwają
właśnie ostatnie prace związane z oddaniem do użytku uczniom placówki sali gimnastycznej. Po latach odzyskała ona swój
blask. Renowację przeszły parkiety, które

zostały m.in. wycyklinowane i zabezpieczone przed niszczeniem, pomalowano
ściany i zamontowano energooszczędne
oświetlenie.
Nowe boisko
Kończą się już prace przy budowie
boiska sportowego oraz bieżni wraz ze
skocznią w dal, które powstało od postaw
na placu przed szkołą w Mąchocicach-Scholasterii. Boisko będzie wyposażone

Tak wygląda odnowiona sala gimnastyczna w szkole w Masłowie Pierwszym.

w piłkochwyty i oświetlenie. Co ważne
będą mogli z niego korzystać nie tylko
uczniowie miejscowej szkoły; idealnie
uzupełni ono ofertę gminnej infrastruktury
sportowej związanej choćby ze znajdującą się obok halą. Na nowym boisku będzie
można zagrać w piłkę siatkową, nożną
i koszykówkę.
WP

Przy szkole w Mąchocicach-Scholasterii powstaje boisko.
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Będą odcinki dwóch dróg. Prace ruszą jesienią
Dobre drogowe wiadomości. Dwa odcinki dróg powiatowych w Mąchocicach Górnych oraz w Mąchocicach-Scholasterii przejdą remonty.
To efekt dobrej współpracy Gminy Masłów
ze Starostwem Powiatowym. Na przełomie października i listopada mają ruszyć prace. Na wrzesień
planowane jest podpisanie umów z wykonawcą obu
zadań. I tak na odcinku w Mąchocicach Górnych/
Podklonówka remont zostanie przeprowadzony na
początku drogi przed zakrętami przy ul. Widokowej, a koniec planowany jest przed piwnicami koło
drogi gminnej. Nakładka wyniesie 1000 mb. Drugi
remontowany odcinek to również nakładka o długości 1000 mb w górnej końcowej, najbardziej zniszczonej części drogi powiatowej pomiędzy Mąchocicami-Scholasterią, a Brzezinkami. Remont zostanie
sfinansowany w 80% ze środków Wojewody Świętokrzyskiego z programu na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, a pozostałe 20% po połowie: 10%
Powiat Kielecki oraz 10% Urząd Gminy. Kosztorysowa wartość robót na obu odcinkach wynosi 642 tys.
Szacowany koszt udziału Gminy w remoncie to
ok. 65 tys. zł.
WP

Już wkrótce na drodze powiatowej w Mąchocicach Górnych
rozpocznie się remont.

Nowy odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Do końca września mają potrwać prace związane z powstaniem nowego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
przy drodze znajdującej się na pograniczu Woli Kopcowej oraz Domaszowic.
W Urzędzie Gminy w Masłowie podpisano umowę na
wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na fragmencie drogi wewnętrznej znajdującej się między
Wolą Kopcową a Domaszowicami przy ul. Walerego Przyborowskiego. Gminę Masłów reprezentowała wicewójt Monika
Dolezińska-Włodarczyk oraz skarbnik Małgorzata Kumór, z ramienia firmy Mbak, umowę podpisał Marcin Bąk. Prace obejmą

odcinek około 220 metrów sieci wodociągowej oraz 100 metrów
sieci kanalizacyjnej. Budowa pozwoli przyłączyć się kolejnym
mieszkańcom do sieci sanitarnej. Kompleks prac będzie kosztował 170 tys. złotych i w całości będzie pokryty z budżetu gminy.
Całość prac ma zakończyć się do 30 września bieżącego roku.
WH

Remont świetlicy w Barczy zakończony
Zakończyły się prace przy świetlicy w Barczy. Nową elewację ma kotłownia oraz ganek budynku.
W ostatnich tygodniach zakończyły się prace, w ramach których przeprowadzono remont elewacji kotłowni oraz ganku. To
jednak nie wszystko. Zmieniono pokrycie dachowe na ganku, które wymagało już interwencji ze względu na liczne przecieki. Co
ważne, budynek znajduje się w rejestrze zabytków, stąd wyniknęła
konieczność zastosowania desek ze specjalnego drewna oraz ekologicznego impregnatu. Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki wsparciu ze środków z Funduszu Sołeckiego.
Kolejne działania
Przypomnijmy, że to już kolejne prace, jakie prowadzone były
przy świetlicy. W ostatnich latach odbywały się prace modernizacyjne wewnątrz i na zewnątrz zabytkowego budynku oraz wykonano
część ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci. Zamontowano również barierki poprawiające bezpieczeństwo. Na tę modernizację pozyskano pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
WP

Tak prezentuje się wyremontowany ganek.
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Boisko w Brzezinkach przechodzi rozbudowę
Trwają prace przy przebudowie gminnego boiska MSS Klonówka Masłów w Brzezinkach. Wszystko to dzięki unijnemu wsparciu oraz środkom zabezpieczonym w budżecie gminy.
Podczas sesji Rady Gminy zdecydowano o rozbudowie boiska piłkarskiego w Brzezinkach. To efekt projektu, który otrzymał
unijne wsparcie. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z LGD „Wo-

Po zakończeniu prac w Brzezinkach powstanie kompleks sportowy.

kół Łysej Góry”, dysponującej środkami unijnymi. Zadanie realizować będzie Stowarzyszenie MSS Klonówka Masłów, które otrzymało na ten cel pożyczkę z Urzędu Gminy. Zostanie ona zwrócona
po wykonaniu prac. W ramach tego projektu powstanie nowe boisko treningowe. Budowa boiska treningowego okazała się doskonałą okazją do rozbudowy całej sportowej infrastruktury sportowej
w Brzezinkach. Radni zdecydowali o kolejnych pracach, finansowanych z budżetu gminy. Do końca października tego roku wykonane zostaną piłkochtywy na boisku głównym oraz powstającym
boisku treningowym, trzy strony boiska zostaną ogrodzone panelami. Zamontowana będzie również brama, wymienione ogrodzenie
od strony drogi powiatowej wraz z wykonaniem furtki. Powstaną
ławki dla kibiców, a zadaszone siedziska dla zawodników i trenerów zostaną przeniesione na drugą stronę boiska. Po utwardzeniu
wjazdu obok budynku szatniowo-sanitarnego, powstaną nowe
miejsca postojowe. Na ten cel Gmina przeznaczy dodatkowe środki z budżetu w wysokości ok 150 tys. zł brutto.
WP

Defibrylatory od starosty dla dwóch jednostek OSP
Jednostki OSP w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych
otrzymały defibrylatory w ramach akcji Starostwa Powiatowego w Kielcach pod hasłem „20 defibrylatorów
na 20-lecie powiatu”.
W kieleckim starostwie spotkali się przedstawiciele 13-tu jednostek OSP z terenu powiatu. Ich delegacje odebrały z rąk starosty
Michała Godowskiego oraz Jana Cedro, przewodniczącego Rady
Powiatu w Kielcach i członków Zarządu Powiatu w Kielcach: Marka
Kwietnia i Józefa Szczepańczyka defibrylatory, czyli urządzenia pozwalające przywrócić czynności serca w przypadku nagłego zatrzymania jego akcji. W tym gronie nie zabrakło przedstawicieli gminy
Masłów. Defibrylatory trafiły do OSP Masłów oraz OSP w Mąchocicach Kapitulnych. Odebrali je: prezes Piotr Zegadło, naczelnik Grzegorz Bandrowski reprezentujący masłowską jednostkę oraz prezes
Tomasz Kmieć i naczelnik, komendant gminny Sylwester Dudzik.
Naszym druhom towarzyszył wójt Tomasz Lato. Jak dotąd w gminie
defibrylator posiadała tylko jednostka OSP Wola Kopcowa.
WP

Masłowska delegacja w Starostwie Powiatowym.

Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 Radni jednogłośnie za absolutorium dla wójta
Podczas L sesji Rady Gminy najważniejszym punktem było głosowanie nad absolutorium dla
wójta Tomasza Lato za wykonanie budżetu w roku 2017.
Radni nie mieli wątpliwości, by pozytywnie zaopiniować pracę wójta. Zgodnie z procedurą poprzedzającą głosowanie
skarbnik Małgorzata Kumór zapoznała
radnych ze sprawozdaniami z wykonania
budżetu i finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Odczytała
również opinię Regionalnej Izby Obrachun-

kowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu. Janusz Obara przewodniczący
komisji rewizyjnej przedstawił stanowisko
komisji, która zawnioskowała do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium.
Jeden z największych budżetów
- Był to jeden z największych budżetów w historii gminy Masłów. Jego realizacja była trudna, ale przyniosła oczekiwane
efekty. Wykonaliśmy modernizację oświetlenia na terenie całej gminy, zakupiliśmy
dwa wozy strażackie, rozliczyliśmy budowę boiska przy szkole w Masłowie. Wszystkie wydatki są przemyślane, dbamy o każ-

dą złotówkę – mówił wójt Tomasz Lato
podczas dyskusji nad budżetem. Chwilę
później wszyscy radni obecni na sesji zagłosowali za przyznaniem wójtowi absolutorium. Gratulacje złożyli mu Sylwester
Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy
oraz Zdzisław Zapała, radny Rady Powiatu. - To wyraz bardzo dobrej współpracy
pomiędzy radnymi, sołtysami, dyrektorami
szkół i kierownikami instytucji oraz pracownikami Urzędu Gminy. Przed nami
kolejne zadania do realizacji – mówił wójt
dziękując za udzielenie absolutorium.
WP
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 L sesja Rady Gminy Masłów. Jakie uchwały podjęto?
Obrady czerwcowej sesji Rady Gminy odbyły się w sali
samorządowej Urzędu Gminy Masłów.
Najważniejszym punktem było udzielenie wójtowi Tomaszowi Lato, absolutorium za wykonanie budżetu 2017 roku. Radni
zdecydowali o tym jednogłośnie. W programie sesji znalazło się
przyjęcie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2017 rok, czyli Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Przyjęto
również sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy
Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2017 rok.

Radni wysłuchali sprawozdań i głosowali na uchwałami
dotyczącymi m.in. zmian budżetowych.

Zmiany budżetowe
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany budżetowe dotyczyły one m.in. projektu budowy i przebudowy drogi gminnej
w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej do Zakaniowa, opracowania projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Domaszowicach, rozbudowy sieci ścieżek rowerowych na przełomie
Lubrzanki oraz bieżącego utrzymania dróg. Wprowadzono nowe
zadanie polegające na przebudowaniu i wyposażeniu sali dydaktycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym
z przeznaczaniem dla grupy przedszkolnej oraz uruchomienia od
nowego roku szkolnego 2018/2019 stołówki w Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej. Nowym zadaniem było również doposaże-

nie serwerowni w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów oraz
dotacja na zakup samochodu dla I Komisariatu Policji w Kielcach
w wysokości 25 tys. zł. Ponadto do budżetu 2018 roku wprowadzono zadania z wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku 2017.
Preferencyjne zasady
Radni jednogłośnie zdecydowani o zaciągnięciu pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach w wysokości 220 tys. zł, która będzie pomocna
mieszkańcom gminy Masłów podczas wymiany pieców na ekologiczne. Ważne jest to, że pożyczka została udzielona na zasadach
preferencyjnych i może zostać umorzona w wysokości 30 procent.
Zagłosowano również nad uchwaleniem nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza, wiąże
się to m.in. z uruchomieniem nowych planów budowlanych.
Uporządkowanie adresów
Trzy punkty obrad dotyczyły przekazania do nieodpłatnego użytkowania odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w Masłowie Pierwszym ul Podklonówka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Podmasłowie.
Zostały one wybudowane przez prywatnych inwestorów i przekazane Gminie. Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki położonej
w Ciekotach o powierzchni 0,0184 ha. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przekazane na realizację zadań inwestycyjnych.
Zdecydowano o zmianie uchwały Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy
Masłów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom
w Masłowie Pierwszym. Dotyczy to wprowadzenia nazwy ulicy
Widokowej w Mąchocicach Kapitulnych przyległych do tej ulicy
leżącej w obrębie Masłowa Pierwszego. Zdecydowano również
o zawarciu kolejnej umowy dzierżawy na okres dwóch lat działki
położonej w Masłowie Pierwszym na cele rolne.
Boisko w Brzezinkach
Decyzją rady Gminy nastąpiła zmiana Rocznego Programu
Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Polega ona na
dodaniu budowy boiska treningowego w Brzezinkach i zwiększeniu
środków na realizację zadania publicznego do wysokości 166 tys. zł.
W ostatnim punkcie dotyczącym projektów zmiano uchwałę dotyczącą Centrum Usług Wspólnych poprzez przekazanie kompetencji
kontroli żłobków i klubów dziecięcych z terenu gminy.
Wojciech Purtak

 LI posiedzenie Rady Gminy Masłów. Co postanowiono?
Radni spotkali się w sali samorządowej w Urzędzie Gminy w Masłowie. Podjęto kilka uchwał,
z których najważniejsze były te
dotyczące zmian budżetowych.
Lipcowa sesja rozpoczęła się minutą
ciszy dla upamiętnienia śp. Włodzimierza
Korony, samorządowca współtworzącego
struktury Gminy Masłów. Przewodniczący
Rady Gminy i Wójt Gminy przypomnieli
dorobek Włodzimierza Korony jako sekretarza, prawnika i Wójta Gminy w latach
2002-2010. Na sesji obecny był syn Jacek
Korona, który na ręce Przewodniczącego
Rady, Radnych i Wójta złożył podziękowania dla samorządowców oraz mieszkańców gminy za pomoc w okresie choroby,

zbiórkę krwi oraz obecność na ceremonii
pogrzebowej. Jak mówił to wsparcie pozwoliło jego rodzinie przezwyciężyć tak
trudne chwile. Podkreślił również, że sprawy Gminy Masłów miały dużą wagę do
ostatnich dni jego ojca. W pozostałej części sesji znalazły się uchwały porządkujące
bieżące potrzeby.
Podział na okręgi wyborcze
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przyjęto projekt
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Siedziby lokali
wyborczych i ilość radnych pozostała bez

zmian. Uchwała ma charakter porządkowy w związku z nadaniem nazwy ul. Widokowej w Mąchocicach Kapitulnych.
W związku z tym uporządkowano również
numerację przy ul. Widokowej w Masłowie Pierwszym. Przyjęto projekt uchwały
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Masłów. Przed przegłosowaniem
projekty trafiły do wszystkich sołectw gminy, do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi
w tym temacie.
W stronę seniorów
Decyzją Rady Gmina Masłów przystąpi do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Przeznaczona jest ona dla osób, które
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ukończyły 60 rok życia. Na terenie naszej
gminy zamieszkuje ok. 19 procent osób
objętych programem. Oznaczać będzie to
m.in. zniżki uprawniające do korzystania
z nich na terenie całego kraju. Koordynatorem programu zostanie masłowski GOPS.
Planowany start to wrzesień tego roku.
Na co pieniądze?
Ważne uchwały dotyczyły zmian
w budżecie. Wprowadzono nowe zadania polegające na: budowie chodnika do
pomieszczenia gospodarczego przy Szkole
Podstawowej w Masłowie Pierwszym, wykonaniu instalacji pod monitoring w Szkole
Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii,
opracowaniu dokumentacji projektowej
i studium wykonalności dla zadania wykonanie boiska do piłki plażowej, bieżni,
modernizacja pracowni i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mąchociach
Kapitulnych, co pozwoli na ubieganie się
o środki unijne. Zdecydowano również

o przeznaczeniu pieniędzy na budowę
oświetlenia ulicznego w Woli Kopcowej
ul. Dębowa od ul. Letniskowej w stronę
ul. Granicznej (powstać ma 36 słupów) oraz
na zakup materiałów na budowę ogrodzenia przy budynku dawnego GOKiS w Masłowie Pierwszym. Zdecydowano również
o zakupie i montażu kamery obrotowej,
która zostanie umieszczona nad zalewem
w Ciekotach.
Dla sportu i edukacji
Istotną zmianą w budżecie było przekazanie środków na rozbudowę kompleksu
sportowego w Brzezinkach. Przeznaczona
kwota 150 tys. złotych powinna wystarczyć na wykonanie piłkochwytów na obu
boiskach, ławek, ogrodzenia, bramy oraz
wyłożenia wjazdu kostką brukową. Zabezpieczono środki na projekt „Rozwój
kompetencji cyfrowej w Gminie Masłów”
w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia cyfrowe i internetowe dla

mieszkańców gminy np. w zakresie ePUAP
i bankowości internetowej. Radni wyrazili
zgodę na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych do programu Erasmus + w zakresie mobilności kadry edukacji szkolnej. Rada Gminy Masłów
włączyła się w wojewódzką akcję, która
zakończy się wzniesieniem pomnika Wincentego Witosa w Kielcach. Na cel Gminy Raków pilotującej akcję przeznaczono
5 tys. zł. Podczas jednego z ostatnich głosowań radni zdecydowali o wyrażeniu zgody
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w Mąchocicach Kapitulnych,
stanowiącej własność Gminy Masłów (tzw.
Hostel Lubrzanka). Ostatnia uchwała dotyczyła wynagrodzenia wójta. W związku
ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów
grupa radnych przedłożyła projekt zmieniający warunki pracy i płacy wójta. Jednak
projekt zmian został odrzucony większością głosów.
Wojciech Purtak

Podczas sesji do budżetu wprowadzono nowe zadania.

 Z obrad LII sesji Rady Gminy. O tym zdecydowano
Masłowscy radni spotkali się podczas sierpniowej sesji nadzwyczajnej w Urzędzie Gminy w Masłowie. Najważniejsze uchwały
poświęcono zmianom budżetowym związanym z prowadzonymi i planowanymi inwestycjami
m.in. przy remontach szkół i dróg
powiatowych.
Dwa projekty uchwał dotyczyły nabycia w drodze darowizny działki nr 834/49
położonej w Masłowie Pierwszym oraz
działki nr 286/1 położonej w Woli Kopcowej. Obie działki zostały przeznaczone pod
poszerzenia pasów drogowych. Po zatwier-

dzeniu uchwał przez Radę Gminy zostaną
sporządzone umowy darowizny w formie
aktu notarialnego.
Przyjęto darowiznę
Podczas sesji przyjęto również zmiany
w budżecie. Zwiększono dochody w wysokości 85 tys. zł z tytułu czynności cywilno-prawnych (spadki, darowizny) oraz
przyjęcia darowizny od Grupy Inicjatywnej Utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków na Białej Górze – Kielce na
budowę pomnika poświęconego ofiarom
zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego stoku
Białej Góry w latach 1939-1942. Przekazana kwota to 6,5 tysiąca złotych. Pomnik

zostanie odsłonięty podczas uroczystości
zaplanowanych jesienią.
Dzięki oszczędności
W dwóch zadaniach projektowania
sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Podkolonówka i Masłów Drugi
ul. Panoramiczna w wyniku oszczędności zmniejszono wartość zadań, natomiast
zwiększono wartość zadania na wykonanie
projektu odwodnienia terenu w obrębie
Woli Kopcowej ul. Graniczna. Ostateczna
wartość projektu to 100 tys. zł.
Nowe zadania
Do budżetu wprowadzono nowe zadania polegające na przebudowie instalacji
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wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Ludowego
w Woli Kopcowej. W nowych zadaniach znalazło się
m.in. zamontowanie dodatkowych kamer do monitoringu w szkole w Masłowie Pierwszym, montaż klimatyzatora w Placówce Wsparcia Dziennego w Woli
Kopcowej. W ramach programu „Odnowa wsi świętokrzyskiej” o dodatkowe urządzenia wzbogaci się
siłownia zewnętrzna w Wiśniówce, świetlice samorządowe zostaną doposażone w sprzęt komputerowy
i multimedialny, a strażacy z jednostki OSP Masłów
otrzymają aparaty powietrzne.
Na remonty dróg powiatowych
Radni zdecydowali również o zwiększeniu wydatków o 54 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg, o 12
tys. zł na remont w szkole w Mąchocicach-Scholasterii (prace polegać będą m.in. na odnowieniu sal
dydaktycznych) oraz o 25 tys. zł na prace dodatkowe
związane z odwodnieniem przy budynkach szkół
w Mąchocicach-Scholasterii oraz w Masłowie. Ostatnia z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w temacie dotyczącym

Najważniejsze uchwały poświęcono zmianom budżetowym.

przeprowadzania remontów dróg powiatowych w Mąchocicach-Scholasterii
oraz w Mąchocicach Kapitulnych – Górnych od ul. Widokowej w kierunku Mąchocic Kapitulnych.
Wojciech Purtak

Masz uczące się dziecko?
Złóż wniosek o świadczenie „Dobry start”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry
start” (300+). Można je składać do 30 listopada.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+),
na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane w dwówch formach: elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za
pośrednictwem platformy Emp@tia: link do wniosku oraz wybranych systemów bankowych i tradycyjnie (w wersji papierowej) od
1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie ul. Jana Pawła II 5. Co
ważne, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.
Kogo obejmuje?
Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest
rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny
2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu
na dochód rodziny.
Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom
prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, oso-

bom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek
opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.
Ważne terminy
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.
do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone
nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie
od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie zaprasza do pobrania
wniosków w wersji papierowej. Więcej informacji można uzyskać
bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu:
41-311-08-70.
WP

DLA KOGO ŚWIADCZENIE „DOBRY START” ?
Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia
przez dziecko lub osobę uczącą się:
• 20. roku życia,
• 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:
• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
• na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub
szkole.
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Budynek dawnego GOKiS odzyskał blask
Zakończyły się prace remontowe na budynku dawnego GOKiS w Masłowie, w którym mieszczą się Gminna Biblioteka oraz remiza OSP.
Za nami prace prowadzone przy elewacji budynku. Remont
objął uzupełnienie ubytków oraz pomalowanie całości elewacji.
Dodatkowo nad wjazdem do garażu został namalowany napis OSP
Masłów. Wymieniono wszystkie rynny oraz pokrycie dachowe na
wieżyczce. Prace obejmują również wymianę pieca. Stary został
zastąpiony nowym spełniającym ekologiczne normy. Całość inwestycji wyniosła blisko 100 tys. zł.
WP
Tak prezentuje się budynek po remocie.

Doposażają pracownie szkolne.
Umowy podpisane
Wakacje to najlepszy czas na
wprowadzanie zmian dotyczących pracy szkół. W Urzędzie
Gminy w Masłowie podpisano
umowy, dzięki którym zostaną
doposażone pracownie szkolne.
W szkołach w Masłowie Pierwszym
oraz w Mąchociach-Scholasterii powstaną
po dwie pracowanie: matematyczno–informatyczna i przyrodnicza. Każda z placówek zostanie doposażona w identyczne
sprzęty oraz pomoce dydaktyczne. Zielonym światłem do rozpoczęcia realizacji
zadań było podpisanie umów. W masłowskim Urzędzie Gminy podpisano pierwsze
dwie z pięciu umów z firmami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia
pracowni matematyczno-informatycznej
w Szkole Podstawowej w Masłowie Pierwszym oraz Szkole Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii”. Pierwsza z podpisanych umów na zadanie dotyczące dostawy
mebli została podpisana z firmą CEZOŚ
Centrum Zaopatrzenia Oświaty Biur i Instytucji Danuta Wójcik z Kielc. Jej wartość
to nieco ponad 17 tys. zł. Kolejna na zakup
wyposażenia pracowni fizycznej podpisana
została z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia
Szkół „CEZAS” spółka z o.o. z Kielc. Jej
wartość to blisko 92 tys. zł. Umowy podpisały przedstawicielki firm Danuta Wójcik
oraz Magdalena Nowak i Jolanta Stawiarz.
Ze strony Gminy umowa została podpisana przez Monikę Dolezińską-Włodarczyk,
zastępcę wójta. Przy podpisaniu umowy
obecna była reprezentacja gminy: Marcin
Gawron, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Masłowie, Arleta Kułak, zastępca skarbnika, Agnieszka Borycka, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy.

Dwie umowy podpisali przedstawiciel firmy AV Multimedia Przemysław Małysz
oraz wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, Małgorzata Kumór, skarbnik. Przy
podpisaniu umowy obecni byli dyrektorzy szkół Joanna Broniek i Marcin Gawron
oraz Agnieszka Borycka, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy.

Ważne podpisy
Kolejne umowy podpisano z firmą
AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J. z Kielc
wyłonioną w przetargu nieograniczonym.
Jedna z umów dotyczy dostarczenia oprogramowania i sprzętu dydaktycznego do
pracowni matematyczno-informatycznych
w kwocie blisko 65 tys. zł. Kolejna umowa
obejmuje dostarczenie do tych pracowni
sprzętu komputerowego i multimedialnego,
a jego wartość to ponad 123 tys. zł. Umowy
podpisał przedstawiciel firmy AV Multimedia Przemysław Małysz. Ze strony Gminy
umowa została podpisana przez Monikę
Dolezińską-Włodarczyk, zastępcę wójta
oraz Małgorzatę Kumór, skarbnika gminy. Przy podpisaniu umowy obecni byli
również przedstawiciele obu szkół podstawowych: Joanna Broniek, dyrektor szkoły
w Mąchocicach-Scholasterii i Marcin Gawron, dyrektor szkoły w Masłowie.

Trwają prace
Obecnie trwają prace budowlane
w obu obiektach. Doposażenie wpłynie
pozytywnie na poprawę w dostępności do
infrastruktury edukacyjnej i nowoczesnych
pomocy naukowych co pozwoli na podniesienie jakości i efektywności kształcenia
w gminie – informuje wicewójt Monika
Dolezińska-Włodarczyk. Co ważne na realizację projektu Gmina Masłów otrzymała
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 na zadanie pn. „Wzrost jakości
kształcenia poprzez rozwój infrastruktury
szkolnej w Gminie Masłów”.
WP, WH
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Mamy kolejne dofinansowania.
Sprawdź, do kogo trafią
Gmina Masłów otrzymała wsparcie finansowe dla projektów, z których skorzystają nasi mieszkańcy. Wszystko to w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” oraz „Programu dla sołectw”.
„Program dla sołectw” realizowany
przez Powiat Kielecki zakłada realizację zadań służących kieleckim sołectwom. Dzięki wnioskom przygotowanym w Urzędzie
Gminy Masłów uzyskano dofinansowanie
na dwa zadania. Jeden z nich zakłada zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Czerwone Jagody działającego przy Szkole Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.
Zakupione zostaną trzy pary butów damskich i męskich, trzy szt. lejbików męskich
regionalnego stroju świętokrzyskiego,
dwie spódnice damskie oraz czapki świętokrzyskie. Drugi projekt zakłada zakup
wyposażenia dla świetlicy samorządowej
w Ciekotach. Zostaną zakupione m.in.

stolik i krzesła przedszkolne, wykładzina
dywanowa, krzesła konferencyjne, stoliki,
odkurzacz. Każdy z projektów opiewa na
5 tys. zł.
Dla sportu i bezpieczeństwa
Dobre wiadomości przyszły również
do Urzędu Gminy Masłów z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Zdecydowano, że dofinansowanie otrzymają
trzy projekty z Gminy Masłów. Dzięki temu
doposażona zostanie siłownia zewnętrzna
w Wiśniówce oraz siłownia wewnętrzna
w Brzezinkach. W Brzezinkach pojawi się
suwnica wielofunkcyjna na wolne ciężary,
w Wiśniówce m.in. wahadło, bieżnia, ławeczka/rowerek. Projekt wart jest niemal

23 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi
5,5 tys. zł. Kolejny projekt to doposażenie
świetlic w gminie Masłów. Nowe sprzęty
zyskają placówki w Ciekotach, Barczy, Dolinie Marczakowej i Dąbrowie. Wzbogacą się one m.in. o zestawy komputerowe,
urządzenia wielofunkcyjne, projektor, aparat fotograficzny. Łączna kwota to niemal
20,5 tys. zł, a przyznane dofinansowanie to
8 tys. zł. Ostatni z wniosków zagwarantuje wsparcie dla OSP w Masłowie w formie
zakupu doposażenia. Druhowie otrzymają
dwie sztuki aparatu powietrznego ochrony
układu oddechowego. Całkowita wartość
to niemal 11 tys. zł, a dofinansowanie wynosi nieco ponad 4 tys. zł.
WP

Powstanie pracownia edukacyjna,
będą atrakcyjne zajęcia
Wiele ciekawych zajęć w nowej pracowni edukacyjnej, udział w tematycznych wyjazdach czeka uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. To efekt podpisanej właśnie umowy przez Gminę Masłów wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Projekt pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła
energii” będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych do końca sierpnia 2019 roku. Pierwsze zajęcia z uczniami odbędą się już we wrześniu w roku szkolnym
2018/2019. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć
w zajęciach edukacyjnych przyrodniczych w klasach IV – VIII
z przedmiotów: biologia, fizyka, geografia i chemia. Odbywać
będą się one w nowo powstałej pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Zostanie ona wyposażona w nowe sprzęty m.in.
mikroskopy, szklane lupy, zestawy do testowania minerałów, wagę
elektroniczną, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy. Co ważne zajęcia odbywać się będą zarówno w ramach lekcji jak i jak zajęć
pozalekcyjnych.
Skorzystać z pracowni
W klasach I-VIII odbywać będą się zajęcia ekologiczne na
temat skutecznych sposobów dbania o najbliższe środowisko z zastosowaniem wybranych zasobów nowej pracowni. Uczniowie
ruszą również w teren. Zaplanowano zajęcia terenowe z zakresu
ochrony wód, powietrza, gleby i powierzchni ziemi. Młodzież będzie mogła wcielić się w ekologów i bazować m.in. na uzyskanych wskaźnikach środowiskowych. Przewidziano również udział
uczestników projektu w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” oraz wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie oraz Geoparku w Kielcach.
Od najmłodszych lat
Chcemy, by dzięki udziałowi w tym projekcie nasza młodzież
uwrażliwiła się w temacie stanu środowiska naturalnego, w którym

Umowę dającą zielone światło do realizacji projektu podpisali
wójt Tomasz Lato, skarbnik Małgorzata Kumór i Ryszard Gliwiński,
prezes WFOŚiGW.

żyje i potrafiła o nie dbać. Pamiętajmy, że edukację ekologiczną
warto rozpocząć już od najmłodszych klas. Uczniowie to, czego
nauczyli się w trakcie zajęć będą mogli zaprezentować podczas
III Festiwalu Nauki, który odbędzie się w czerwcu w Ciekotach –
mówi wójt Tomasz Lato. Całość zadania wynosi 30 tys. zł, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wynosi 80 procent czyli 24 tys. zł.
WP
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Przygotowują projekty dróg
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dróg na terenie gminy Masłów.
W Urzędzie Gminy w Masłowie podpisano umowy na wykonanie projektów dróg, które dają zielone światło do rozpoczęcia
prac związanych z inwestycjami. Umowę na wykonanie projek-

Tomasz Lato
i Jarosław Bąchorek
z firmy PRB Consulting
podpisali umowę.

tów, podpisali reprezentujący Gminę wójt Tomasz Lato i skarbnik
Małgorzata Kumór oraz Jarosław Bąchorek z firmy PRB Consulting. Opracowany zostanie projekt budowlany dróg wewnętrznych
ul. Różana i Jaśminowa w Woli Kopcowej (na długości ok. 330 metrów), ul. Miłej w Masłowie Pierwszym (ok. 190 m) oraz drogi wewnętrznej (działka nr 19) w Masłowie Drugim w kierunku Kajetanowa (350 m).
O drogach
Dwie pierwsze drogi mają charakter osiedlowy, zostaną przygotowane z nawierzchni bitumicznej. Realizacja trzeciej drogi planowana jest przy współpracy z Powiatem Kieleckim i Gminą Zagnańsk. To odcinek w kierunku Kajetanowa w pobliżu wjazdu na
krajową 7. Droga ta składa się z trzech odcinków dróg będących
w zarządzie Powiatu, gminy Zagnańsk i gminy Masłów. Wspólna
realizacja ciągu komunikacyjnego umożliwi dogodny przejazd
przez teren gminy Masłów od Warszawy. Okolicznym mieszkańcom skróci to przejazd na zachodnią stronę obszaru gminy Masłów. Gmina Masłów jako pierwsza rozpoczęła realizację tego
przedsięwzięcia poprzez opracowanie projektu drogi położonej na
swoim terenie.
WP

Kolejna wizyta węgierskich przyjaciół
Po raz kolejny Masłów odwiedzili nasi węgierscy przyjaciele z partnerskiej gminy Börcs. To już 14 lat współpracy pomiędzy oboma samorządami. Przypomnijmy,
że umowa współpracy podpisana została jesienią 2004
roku przez ówczesnego wójta gminy Masłów † Włodzimierza Koronę. Mimo zmian na stanowisku wójta przyjaźń obu narodów przetrwała i trwa do dziś.
A obecny wójt Tomasz Lato szczególnie ją pielęgnuję i kontynuuje to co zaczął jego poprzednik w 2004
roku.
Węgierska delegacja czuła się w naszej gminie niemal jak w domu.

Pięć dni trwała wizyta węgierskiej grupy na masłowskiej ziemi. Tym razem odwiedzili nas przedstawiciele stowarzyszeń i tamtejszego koła gospodyń wiejskich z burmistrzem Robertem Ráczem
oraz jego zastępcą Ambuszem Nagy na czele. Wszyscy brali udział
w ostatniej drodze byłego wójta Włodzimierza Korony, z którym
Węgrów łączyły nie tylko stosunki oficjalne, ale także przyjacielskie. Na ręce żony Teresy Korony burmistrz Robert Rácz wręczył
pośmiertne honorowe obywatelstwo gminy Börcs, nadane przez
tamtejszą Radę dla Pana Włodzimierza Korony.
Moc atrakcji
Nasi goście w czasie swojego pobytu mieli zapewnione mnóstwo atrakcji. W Warszawie między innymi zwiedzili Muzeum Historii Warszawy, wjechali windą na 30. piętro Pałacu Kultury skąd
podziwiali panoramę miasta. Kolejny dzień to zwiedzanie najciekawszych miejsc w naszej gminie. Gościli w Margaretce Świętokrzyskiej, gdzie przyjęła ich i opowiedziała o historii powstania
pensjonatu Krystyna Dąbrowska. Kolejnym punktem był pomnik
bł. Jana Pawła II wybudowany na cześć pobytu papieża na naszej
ziemi. Panie z KGW Dąbrowianki podjęły gości w swojej świetlicy
własnoręcznie przygotowanym chlebem ze smalcem i ogórkiem,
czym podbiły serca naszych gości. Burmistrz węgierskiej gminy był
mile zaskoczony widząc zmiany jakie zaszły w Masłowie w ciągu
jego dwuletniej nieobecności.

Zwiedzanie i spotkania
Węgierska grupa poruszała się także po gminach ościennych.
Zwiedziła Bazylikę mniejszą pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. W Osadzie Średniowiecznej cofnęli się o kilka stuleci i poddali się czarom i magii
tego niezwykłego miejsca. Ostatnim punktem tego dnia była wizyta w Parku Rozrywki i Alei Miniatur w Krajnie. Oprócz zwiedzania naszego świętokrzyskiego terenu grupa węgierska spotkała
się z Dziekanem dekanatu masłowskiego ks. Lucjanem Skolikiem,
Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezinek, które gościły na
Węgrze w roku ubiegłym, a także z Barczankami, Zespołem Pieśni
i Tańca Ciekoty oraz sołtysami i radnymi naszej gminy.
Zaproszenie do Börcs
Podczas ostatniego dnia pobytu delegacja węgierska uczestniczyła w niedzielnej mszy świętej w kościele parafialnym w Masłowie, spotykając się po liturgii z ks. Piotrem Motyką proboszczem
tamtejszej parafii. Żegnając się z naszą gminą Burmistrz Börcs tradycyjnie zapraszał do siebie w kolejnym roku. Mamy nadzieję, że
ta owocna współpraca naszych samorządów będzie trwała jeszcze
długo i nigdy nie zaginie o co powinni dbać kolejni włodarze Masłowa.
Marzena Biskupska
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Wspólnie na patriotycznej uroczystość
Delegacja gminy Masłów wzięła udział w uroczystościach związanych z 75. rocznicą rozstrzelania mieszkańców Klonowa.
W niedzielne popołudnie przed kaplicą w Klonowie spotkało
się wielu mieszkańców gminy Łączna oraz Masłów, by wspólnie
modlić się w intencji pomordowanych 75 lat temu. 2 lipca 1943
roku, niemieccy żołnierze z 62 Plutonu Zmotoryzowanego Żandarmerii, zamordowali szesnastu mieszkańców Klonowa. Była to
kara za brak jakichkolwiek informacji na temat oddziałów partyzanckich działających w pobliskich lasach. Mszę świętą odprawił
biskup Andrzej Kaleta wraz z ks. Zbigniewem Kądzielą i ks. Józefem Żółtakiem z Brzezinek. Warto przypomnieć, że Klonów, mimo
że leży w gminie Łączna, należy do parafii w Brzezinkach.
Jak co roku w uroczystościach wziął udział wójt Tomasz Lato
oraz ks. Zbigniew Kądziela.

Zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Prowadzeni przez orkiestrę
Po modlitwie oficjalna część odbyła się przed pomnikiem
przypominającym tragedię sprzed 75 lat. Gospodarzami uroczystości byli Romuald Kowaliński, wójt gminy Łączna oraz Bogdan Biela,
sołtys Klonowa. W uroczystościach wzięła udział delegacja Gminy
Masłów na czele z wójtem Tomaszem Lato i Krystyną Nowakowską, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Przemarsz pod pomnik poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Masłowa, która zadbała również o oprawę uroczystości pod
obeliskiem. Obecne były również harcerki z 50 DH z Brzezinek
z phm. Olgą Zawodnik-Purtak, zastępczynią komendantki Hufca
ZHP Kielce-Powiat. Uroczystości zakończyło składanie wieńców
oraz okolicznościowy program artystyczny.
WP

Druhowie z nowym sprzętem
pozyskanym dzięki Funduszowi Sprawiedliwości
Strażacy ochotnicy z gminy
Masłów otrzymali sprzęt, jaki
pozyskano dzięki wnioskowi
napisanemu do Funduszu Sprawiedliwości.
Spotkanie z przedstawicielami poszczególnych jednostek OSP z gminy Masłów odbyło się w Centrum Szkoleniowym
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w Mąchocicach Kapitulnych. Gospodarzem spotkania byli wójt Tomasz Lato oraz
Tomasz Żak, komendant gminny OSP. Druhom sprzęt przekazał wicewojewoda An-

Co i dla kogo?
Dzięki wnioskowi przygotowanemu w Urzędzie Gminy w Masłowie, który został skierowany do Funduszu Sprawiedliwości, druhowie wzbogacili się o nowe
sprzęty. I tak do OSP Wola Kopcowa trafił defibrylator, do OSP Mąchocice Kapitulne - torba ratownicza, poduszka ratownicza, podpory ratownicze, do OSP
Ciekoty - torba ratownicza, podpory ratownicze, do OSP Masłów - deska ortopedyczna. Całkowita wartość sprzętu to 27 369,69 zł, z czego tylko 1% czyli
273,70 zł to wkład własny, a 99% to Fundusz Sprawiedliwości.

Spotkanie odbyło się w Centrum Szkoleniowym
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w Mąchocicach Kapitulnych.

drzej Bętkowski. Zakup nowych sprzętów to efekt
przekazania przez Ministerstwo Sprawiedliwości
kwoty 100 mln zł na rzecz wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tej kwoty wartość
5,5 mln zł trafiła do województwa świętokrzyskiego, a niemal 30 tys. zł do gminy Masłów.
WP
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Dożynki Gminne pełne słońca.
Piękne podziękowanie za plony

To były wyjątkowe Dożynki Gminne. Niepowtarzalnego
uroku dodało im to, że odbyły się w amfiteatrze
w Ciekotach tuż obok dworu Stefana Żeromskiego.
Dożynki Gminne to bardzo ważne wydarzenie. Mieszkańcy gminy
Masłów od lat są związani z kultywowaniem tradycji i przywiązani do
regionu świętokrzyskiego. W niedzielne popołudnie na placu przed
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” pojawili się przedstawiciele
niemal wszystkich ludowych zespołów działających na terenie gminy.

Korowód na początek

Świętowanie rozpoczął tradycyjny korowód, który przeszedł przez Żeromszczyznę. Na jego
czele z chlebem wypieczonym w piekarni Ernesta Nogi szli starości dożynkowi Dorota Januchta
z Brzezinek i Mirosław Kuzka z Mąchocic Kapitulnych. Delegacje poszczególnych sołectw, ale
i zespołów niosły przygotowane przez siebie piękne dożynkowe wieńce. Co ważne wykonane
były one zgodnie z dożynkową tradycją bez użycia sztucznych materiałów, tylko z owoców
tegorocznych plonów. Korowód zakończył się w amfiteatrze, gdzie odprawiono uroczystą mszę
świętą. W intencji rolników, ich rodzin modlili się kapłani ks. Zbigniew Kądziela, Proboszcz
Parafii Brzezinkii ks. Jacek Kopeć, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach, który wygłosił
okolicznościową homilię poświęconą trudowi rolniczej pracy. Oprawę mszy świętej uświetnił
chór Masłowianie.

Goście, goście

Po modlitwie wszystkich witali gospodarze gminy: wójt Tomasz Lato oraz Sylwester Wojtyna,
przewodniczący Rady Gminy. Panowie zgodnie z tradycją odebrali bochen dożynkowego
chleba od starostów, a później podzielili go wśród uczestników dożynek. Nie zawiedli
przyjaciele gminy Masłów. Do Ciekot przyjechali m.in. Renata Janik, doradca premiera RP
Jarosława Gowina, Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, starosta
kielecki Michał Godowski, Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich,
Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Piecyk, przedstawiciel marszałka
Adama Jarubasa, Tadeusz Jakubowski, dyrektor kieleckiego oddziału KRUS, Ewa Plech z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Karol Jacewicz z Wodociągów Kieleckich, Grzegorz
Piwko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odczytał list od

T A K

Wola Kopcowa

P R E Z E N T O W A Ł Y

Obraz przygotowany przez
sołectwo Wiśniówka

Mąchocice-Scholasteria

Domaszowice
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Przekazali płody rolne

Premiera Mateusza Morawieckiego, Wojewody Agaty
Wojtyszek, poseł Anny Krupki obecni byli również
Mirosław Gębski i Marian Zarzycki, radni Rady Powiatu.
Błogosłowieństwo dla rolników i uczestników dożynek
przesłał Biskup Kielecki Jan Piotrowski

Piękne wieńce

Ważnym momentem świętowania była prezentacja
i obśpiewanie wieńców. W tym roku przygotowały je
sołectwa: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Domaszowice,
Dąbrowa, Wola Kopcowa, Mąchocice-Scholasteria.
Kosz dożynkowy przyniósł zespół Lubrzanka, a obraz
Matki Bożej ze zbóż przygotowało sołectwo Wiśniówka.
Wieńce oceniała komisja konkursowa w składzie:
Karolina Opałko z Wojewódzkiego Domu Kultury, Alina
Kundera-Chutko, plastyczka ze Szkoły Podstawowej
w Masłowie Pierwszym oraz Joanna Luty z Muzeum Wsi
Kieleckiej. Za najpiękniejszy uznano ten przygotowany
przez zespół Kopcowianki z Woli Kopcowej. Wieniec
będzie reprezentować gminę Masłów podczas Dożynek
Powiatowych w Pierzchnicy. Wszystkie wieńce otrzymały
wyróżnienia oraz nagrody.

Biegali rolnicy

Podczas imprezy rozstrzygnięto Konkurs
na Płody Rolne, w którym rolnicy
z gminy prezentowali wyhodowane
przez siebie plony. Jury zdecydowało
przyznać
wszystkim
uczestnikom
wyróżnienia. Otrzymali je: Grażyna
i Wiesław Adach z Dąbrowy, Maria
Bandrowska,
Małgorzata
Chaba
z Masłowa Pierwszego, Cecylia
i Edward Mazur, Jacek Rzędowski
z Woli Kopcowej, Danuta Sobecka
z Mąchocic Kapitulnych.

Na scenie

Bardzo ciekawy pokaz związany
z dożynkową tradycją pod hasłem
„Zielarka”
przedstawił
zespół
śpiewaczy Domaszowianki. Atrakcją
okazał się koncert gości specjalnych
grupy „Malowanka” z Ukrainy. Goście
w kolorowych, ludowych strojach
zaprezentowali porywający pokaz gry
na bandurze, cymbałach i skrzypcach.
Muzyka połączona z urokiem artystów
dała idealną mieszankę. Na finał Dożynek
Gminnych wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
Ciekoty wraz z Kapelą Ciekoty, który
porwał wszystkich chętnych do wspólnej
zabawy na dechach! Na finał w niebo
poleciały fajerwerki, a o dobrą zabawę
podczas dyskoteki pod gwiazdami
zadbał DJ Wach.

Atrakcją Gminnych Dożynek był I Bieg Rolnika,
organizowany wspólnie przez Gminę Masłów oraz
KRUS. Biegacze amatorzy mieli do pokonania trasę: OSP
Ciekoty – Krajno – „Szklany Dom” Ciekoty. Na starcie
stanęło 47 śmiałków, którzy mimo upału doskonale
poradzili sobie z biegiem na ok. 5,5 km. Co ciekawe
pochodzili oni z 18 gmin z terenu województwa
świętokrzyskiego. Pierwszy na mecie był po 23 minutach
Michał Kołomański z Wilkowa. Drugi był Michał Jamioł,
trzeci Kacper Chodakowski. Pierwsza kobieta na metę
dotarła po 28 minutach i była nią Monika Gruszczyńska
z gminy Masłów. Druga przybiegła Anna Jamioł, na
trzecim ex aequo Anna Chodakowska i Anna Herbuś.

S I Ę

Dąbrowa

G M I N N E

Ciekoty

W I E Ń C E

Brzezinki

Barcza
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Jubileusz OSP Brzezinki.
Poświęcono wóz i wręczono odznaczenia
Podczas uroczystości z okazji 65-lecia OSP Brzezinki druhowie otrzymali wóz ratowniczo-gaśniczy. Do
osób zasłużonych dla jednostki trafiły odznaczenia
i okolicznościowe podziękowania.
W niedzielę świętowano jubileusz 65-lecia OSP Brzezinki.
Rozpoczęła je msza święta odprawiona w kościele NMP Królowej Świata w Brzezinkach. Odprawili ją ks. proboszcz Zbigniew
Kądziela, ks. kanonik Józef Żółtak oraz ks. misjonarz Grzegorz
Wieczorek, który wygłosił okolicznościową homilię odnosząc się
do odwagi i posługi, jaką na rzecz mieszkańców pełnią druhowie
ochotnicy. Po mszy świętej, w której uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich jednostek, przemaszerowano na plac przed
Szkołą Podstawową, gdzie mieści się również strażnica. Na czele
defilady szła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa, która wcześniej zadbała o piękną oprawę nabożeństwa.
Druhowie z Brzezinek przy nowym wozie.

Gotowość do rozpoczęcia uroczystości zgłosił Andrzej Januchta,
prezes OSP Brzeezinki.
Defiladę poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Nowy wóz poświęcił ks. Proboszcz Zbigniew Kądziela.

Poświęcony wóz i figurka
W części oficjalnej najważniejszym momentem było poświęcenie wozu strażackiego. Wiadrem wody święcili go ks. Zbigniew
Kądziela i ks. Grzegorz Wieczorek. Wcześniej kropidłem poświęcono figurkę św. Floriana, patrona strażaków znajdującą się przy
wejściu do strażnicy. Jak na jubileusz przystało Marian Zarzycki,
radny powiatowy, sekretarz OSP Brzezinki przedstawił rys historyczny jednostki zwracając uwagę na szczególną rolę w życiu sołectwa i jej związki zarówno z parafią jak i szkołą. Później już wręczono odznaczenia dla druhów i osób związanych z jednostką.

Odznaczeni druhowie
Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Szymon
Bugajski, Mirosław Mróz, Zbigniew Długosz, Piotr Król, Robert Sidło, srebrny medal dh Marcin Bracha, brązowy medal: dh Robert
Sokołowski, Piotr Niewadzi. Odznaki „Strażak wzorowy” dostali:
dh Arkadiusz Kiełbik, dh Wojciech Supierz, dh Karol Januchta, dh
Aneta Zych. Odznaczenia wręczali Zbigniew Bujak, zastępca komendanta powiatowego zarządu związku OSP, mł. bryg. Mariusz
Góra, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Straży Pożarnej
w Kielcach oraz wójt Tomasz Lato. Z racji ulewy, jaka przechodziła nad Brzezinkami dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. Gratulacje i życzenia w imieniu strażaków
odbierał dh Andrzej Januchta, prezes OSP Brzezinki. A pospieszyli
z nimi zarówno gospodarz gminy wójt Tomasz Lato jak i goście:
Renata Janik, doradca premiera RP Jarosława Gowina, radni Sejmiku: Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich i Tomasz
Zbróg, dyrektor kieleckiego Oddziału Totalizatora Sportowego
oraz starosta kielecki Michał Godowski. Wśród gości byli również
dh Ireneusz Żak, prezes kieleckiego powiatowego zarządu związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz byli samorządowcy gminy Masłów: Stanisław Stachura, były wójt oraz Marek Kmieć, były
przewodniczący Rady Gminy. Po części oficjalnej wszyscy zostali
zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie działające
w zespole Brzezinianki.
Wojciech Purtak
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Otworzyli remizę.
Rywalizowano m.in. w rzucie snopkiem!
Dzień Otwartej Remizy w Woli Kopcowej obfitował
w mnóstwo zaskakujących atrakcji. Druhowie zadbali,
żeby każdy znalazł coś dla siebie.
Strażacy z OSP Wola Kopcowa od dawna dbają, by działania
edukacyjne szły w parze z działaniami podejmowanymi w ramach
wyjazdów do interwencji. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy,
którzy wspierają druhów w ich akcjach, w którym na pierwszym
miejscu jest edukowanie i informowanie. Tak też było podczas Dnia
Otwartej Remizy. Na wszystkich czekało wiele atrakcji m.in gry
i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin. Rodzinne
drużyny pokonywały tor przeszkód oraz próbowały sił w pchnięciu
kulą. Dzieci startowały m.in. w biegu w workach, slalomie piłkarskim, a dorośli rzucali młotkiem i snopkiem wzwyż. W konkurencji
najlepszy kierowca zmierzyli się m.in. goście specjalni wydarzenia
Renata Janik, doradca wicepremiera Jarosława Gowina oraz wójt
Tomasz Lato. Wszystkim dopingowali Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich oraz Marian Zarzycki, radny
powiatowy.
Loteria z nagrodami
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z pierwszą
pomocą, gdzie można było oglądać sprzęt do ratownictwa oraz
zdobyć podstawową wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej

Zaprezentowano pokaz cięcia auta z udziałem OSP Wola Kopcowa
oraz zastępu JRG nr 1 w Kielcach.

Wydarzenie odbyło się na placu przed remizą.

pomocy. Strażacy zaprezentowali sprzęt historyczny oraz ten używany współcześnie. Nie zabrakło też loterii, w której nagrody ufundowali: Renata Janik, Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach, Gmina Masłów, Marian Zarzycki, Szkoła Jazdy TOM. To jednak nie wszystko.
W festynie uczestniczyła policja z Komisariatu Policji nr 1 w Kielcach ramach bezpiecznych wakacji. Zaprezentowano pokaz cięcia
auta z udziałem OSP Wola Kopcowa oraz zastępu JRG nr 1 w Kielcach. Sponsorem, który bezpłatnie udostępnił auto do pocięcia była
firma „AutoPort” Stacja Demontażu Pojazdów Sp. z o.o. Nie zabrakło również występów artystycznych. Wystąpili członkowie MDP
Wola Kopcowa, a na finał do tańca zagrał zespół Szarotka
Bartuś w gronie druhów
Gościem specjalnym festynu był Bartuś Banakiewicz, chłopczyk cierpiący na rdzeniowy zanik mięśni. Podczas festynu został
włączony w poczet OSP Wola Kopcowa i z tej okazji otrzymał
koszulkę i czapkę MDP od naczelnika Pawła Kopacza OSP Wola
Kopcowa. Mama Bartusia podziękowała strażakom OSP za wsparcie jakie od dwóch lat otrzymują od członków OSP Wola Kopcowa. Miłym akcentem było podziękowanie, jakie naczelnik w imieniu Jednostki przekazał Pawłowi Górniakowi, który do niedawna
pełnił funkcje Komendanta Miejskiego PSP za wsparcie jednostki
w rozwoju.
WP

Promocja gminy na rycerskim turnieju
20. edycja Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego
o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego uświetniła lipcowy weekend i przyczyniła się do upamiętnienia innych
wydarzeń małej i dużej ojczyzny.
Na Turnieju, obok licznych zespołów folklorystycznych z powiatu kieleckiego, nie zabrakło przedstawicieli Gminy Masłów.
Kopcowianki z Woli Kopcowej w regionalnych strojach zaprezentowały pełny program artystyczny. Na stoisku promocyjnym informacji o Gminie i atrakcjach turystycznych udzielali reprezentujący
Referat Promocji i Rowzoju Gminy Agnieszka Borycka i Wojciech
Haba. Na stoisku można było zobaczyć historyczną stronę gazety
„Kalejdoskop tygodnia” sprzed 20-tu lat z artykułem dotyczącym
Kopcowianek. Ulotki Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
i foldery promujące naszą piękną Żeromszczyznę rozchodziły się
jak świeże bułeczki. Nie zabrakło też tu regionalnych przekąsek
– pyszne kulebioki ciekockie przygotowane przez gospodarstwo
agroturystyczne Doroty Michty były chętnie degustowane. Masłów

Na naszym stoisku Kopcowianki gościła Agnieszka Borycka,
kierownik Referat Promocji i Rowzoju Gminy.

promowały też krówki „Gmina z polotem”. Na ręce znamienitych
gości, w tym Zbigniewa Zagdańskiego, sekretarza Gminy Masłów,
zostały złożone puchary. Wójt Szydłowa upamiętnił w ten sposób
100-lecie Niepodległości Polski oraz 20-lecie powstania województwa świętokrzyskiego.
Małgorzata Bazia
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Dzieci bawiły się
w Dolnie Marczakowej
Wiele osób przyciągnął Piknik Rodzinny.
Na najmłodszych czekało mini wesołe miasteczko, darmowe
lody, poczęstunek oraz konkursy z nagrodami. Organizatorami pikniku byli: sołtys Janusz Obara, KGW „Dolinianki” oraz Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Na uroczystość przybyli z podarunkami goście specjalni: Renata Janik, doradca wicepremiera
Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Henryk
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, Leszek Walczyk, wiceprezes Zarządu Odlewni Polskich w Starachowicach, Marian Zarzycki, radny powiatu kieleckiego oraz wójt Tomasz Lato. Dzieci
miały okazję porozmawiać ze strażakami z OSP Masłów oraz z naszym dzielnicowym Grzegorzem Michtą.
RED

Zapraszamy na ciekawe
wydarzenia w najbliższym czasie
• 1 września, godz. 15.00 – Święto Pieczonego Ziemniaka
w Dolnie Marczakowej
Jak co roku zapraszamy na świetną zabawę w plenerze,
koncerty, konkursy oraz oczywiście gorące ziemniaki prosto
z ogniska.
• 2 września, godz. 15.00 - Imieniny Stefana - Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom
W tym roku wydarzenie poświęcone zostanie 100-leciu
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w szczególny
sposób pisarce Barbarze Wachowicz. W programie m.in.
wernisaż wystawy autorstwa Barbary Wachowicz „Reduta
Żeromskiego” z udziałem harcmistrza Krzysztofa Jakubca
oraz młodzieży z Gminy Masłów.
• 8 września, godz.15.00 - Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego - Centrum Edukacji i Kultury
Szklany Dom
Zapraszamy na wspólne czytanie w dniu, w którym dzieło
naszego pisarza będzie rozbrzmiewać w całym kraju.
• 15 września, godz. 15.00 – Sołeckie Grillowanie w Dąbrowie
Na placu przed świetlicą samorządową po raz kolejny będzie pysznie. Nie zabraknie konkursów i występów artystycznych.
• 16 września, godz.15.00 - Dyskoteka z DJ Wiką na Żeromszczyźnie
DJ Wika Jest najstarszą didżejką w Polsce, a może i na Świecie.
Łamie stereotypy dotyczące wizerunku polskiego seniora. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Scenę oddano we władanie dzieciom.

Śladem Żeromskich
Mieszkańcy Gminy Masłów odwiedzili Nałęczów,
z którym był związany Stefan Żeromski. Wyjazd nawiązywał do 100. rocznicy śmierci syna – Adama oraz
90. rocznicy śmierci żony – Oktawii.
Podczas spaceru po uzdrowiskowej miejscowości nasi turyści
zobaczyli park zdrojowy z pałacem Małachowskich oraz posmakowali wody zdrojowej w pijalni wody. Najważniejszym punktem zwiedzania Nałęczowa było odwiedzenie muzeum Stefana
Żeromskiego wraz z mauzoleum syna pisarza. W dalszej kolejności wszyscy udali się aleją lipową na cmentarz parafialny gdzie
złożono kwiaty przy grobie Oktawii Żeromskiej. Następnie grupa
przejechała do Puław aby zobaczyć park z pałacem Czartoryskich
i świątynią Sybilli. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń oraz poszerzył
wiedzę o Stefanie Żeromskim naszych mieszkańców.
Kinga Kruk

Uczestnicy wycieczki na schodach Świątyni Sybilli.
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„Wianki” nad Lubrzanką pełne kolorów
i radosnej zabawy
Tradycji stało się zadość. Nad Lubrzanką puszczano wianki. Wszystko to w ramach wyjątkowego wydarzenia, które
organizowane jest od trzech lat.
O kultywowanie tradycji związanej z Nocą Świętojańską
w gminie Masłów dbają: Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”,
Koło Gospodyń Wiejskich Lubrzanka oraz radni Sołectwa Mąchocice Kapitulne. Nad brzegiem Lubrzanki przygotowano mnóstwo
atrakcji. Gospodynie częstowały domowymi wypiekami, pierogami,
bigosem z młodej kapusty oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem. Do
tańca przygrywała Kapela z Bęczkowa. Były również zaskakujące
konkursy. Dzieci i młodzież zmierzyły się w wyścigu w workach,
zawodach w skokach na skakance i oczywiście w wiciu najpiękniejszych wianków. Konkurencję przeciągania liny milusińscy odstąpili krzepkim dorosłym. Najważniejszym punktem było oczywiście
puszczanie wianków. Uczestniczyli w nim m.in. Zofia Kowalczewska, prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla tradycji”, radny Zbigniew
Bujak – pomysłodawcy imprezy oraz wójt Tomasz Lato. Co ciekawe
nad Lubrzanką spotkali się mieszkańcy nie tylko gminy Masłów, bo
również sąsiedniej gminy Górno oraz Kielc.
WP

Głównym punktem spotkania było puszczanie wianków.

Na ludową nutę w Domaszowicach
Po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny w Domaszowicach. Zarówno pogoda jak i goście dopisali. Biesiadnicy mieli
dużo atrakcji do wyboru, a wspólna zabawa po raz kolejny zintegrowała mieszkańców Domaszowic
Organizatorami wydarzenia był Zespół Domaszowianki oraz Stowarzyszenie
„Wspólnie dla Tradycji” przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Masłów. Festyn
odbywał się pod hasłem „graj kapelo goście
proszą”, dlatego na scenie nie zabrakło
zespołów ludowych. Występy rozpoczęły
miejscowe Domaszowianki, a po nich zaśpiewały Ekobabki z Cedzyny, Macierzanki
z Miedzianej Góry, Kapela Bielińska, Tumlinianki, Leszczynianki i Bęczkowianie.
Pomiędzy występami odbywały się liczne
konkursy dla dzieci oraz dla dorosłych – dla
pań na najładniejszą serwetę a dla panów
bieg w worku na czas. Rozstrzygnięto również konkurs na najlepsze ciasto. Ocenieniano aż 17 ciast. Po burzliwej naradzie
zdecydowano przyznać trzy nagrody i cztery wyróżnienia. Za pierwsze miejsce Aniela
Mojecka otrzymała voucher do SPA w Hotelu Aviator, Joanna Różyc za drugie miejsce dostała mikser, trzecie miejsce zajęła
Stanisława Niebudek. Wyróżnienia otrzymały: Alina Pyszczyńska, Janina Wojtyna,
Irena Kaszuba i Anna Gałka. Poza sceną
czekało wiele atrakcji – dla najmłodszych
dmuchany plac zabaw i karuzela, dla trochę starszych symulator jazdy samochodem
oraz gra 3D. Panie z miejscowego zespołu serwowały żurek, pierogi ze skwarkami
i wiele rodzajów ciast. Na koniec wszyscy
tańczyli przy rytmach zespołu Top Secret.
Agnieszka Borycka

Nagrodzono autorki najsmaczniejszych ciast.

Jedną z konkurencji był bieg w workach.
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Biesiada Masłowska z kibicami,
artystami i spadochroniarzami
Pogoda nie odstraszyła publiczności. Na Biesiadzie
Masłowskiej nie brakowało atrakcji. Nad głowami szybowali spadochroniarze, na scenie występowali młodzi i utytułowani artyści, cyrkowcy zachęcali dzieci
i dorosłych do zabawy, a strażacy wykonywali imponujące pokazy. Na finał kibicowano Polakom w meczu
z Kolumbią i bawiono się w rytm przebojów Bobiego.
Biesiadę Masłowską rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Mimo że występ rozpoczynał się kiedy nad Masłowem
przechodziła ulewa, spod parasoli naszych muzyków oklaskiwało
wiele osób. Kapryśna pogoda i przelotne opady nie odstraszyły publiczności, bo atrakcji na płycie lotniska nie brakowało. Zabawę
rozpoczął blok dziecięcy. Na scenie zaprezentowali się laureaci
III Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Turystycznej. Zaśpiewały
harcerki z 47 DH „Iskra” z Masłowa, Kinga Pietrzak i Laura Bujak z SP w Masłowie oraz Gabriela Dybińska z SP w Brzezinkach.
Popis tanecznych umiejętności dały dziewczęta z grupy Tup Tup
Dance, działającej przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach. Gościnnie zaprezentowały się grupy taneczne działające przy kieleckiej FITmanii. Dziecięcy blok zakończył występ
młodej wokalistki Kasi Ogonowskiej.
W niebie i na ziemi
Wydarzenie było połączone ze Świętem Lotnictwa. Można było obserwować skoki ze spadochronem oraz porozmawiać
ze spadochroniarzami. Wojciech Niedbała, dyrektor lotniska prze-

Na scenie Grupa Artystyczna Golica.

prowadził konkursy dotyczące wiedzy o lotnictwie. Widowiskowy pokaz strażacki zaprezentowali strażacy z Państwowej Straży
Pożarnej z Kielc. Można było oglądać m.in. elementy akcji ratowniczej z użyciem zwyżki. Policjanci z Wydziału Profilaktyki i Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadzili konkurs wiedzy o ruchu drogowym, a nawet
uczyli dzieci kierowania ruchem. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa zabawy dla całych rodzin. Cyrkowcy zapraszali do
jazdy na przeróżnych rowerach, można było spróbować swoich
sił w chodzeniu na szczudłach oraz chodzeniu po linie. Cierpliwi
rozkręcali kolorowe talerzyki na kijku.

Gospodarze i goście zachęcali do wspólnego kibicowania.

Andrzej i Przyjaciele rozgrzewali publiczność.

Na lotnisku działo się bardzo dużo.
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Goście, goście
Jak co roku nie zawiedli goście. Wójt Tomasz Lato wraz
z radnymi Rady Gminy: Reginą Chyb i Januszem Obarą otwierał
Biesiadę Masłowską w towarzystwie samorządowców od lat wspierających działania podejmowane przez Gminę Masłów. Na scenie
pojawili się radni Sejmiku: Henryk Milcarz, prezes Wodociągów
Kieleckich i Tomasz Zbróg, dyrektor kieleckiego Oddziału Totalizatora Sportowego, Zbigniew Zagdański, radny Rady Powiatu
oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Goście wspólnie zagrzewali do dopingu dla
polskiej drużyny i kibicowania w masłowskiej Strefie Kibica. Przed
meczem Polska – Kolumbia na scenie pojawiły się grupy odnoszące sukcesy na wielu konkursach. Na nutę country zagrał zespół Andrzej i Przyjaciele, a w nieco kabaretowym repertuarze wystąpiła
Grupa Artystyczna Golica. Gościnnie wystąpiły wokalistki ze studia
WDK.

Wspólne kibicowanie
Sportową część otworzyło wręczenie nagród i listów gratulacyjnych dla wybitnych sportowców z gminy Masłów. Otrzymali
je: Sara Domagała, Kacper Tokarz, Jakub Surma, Andrzej Janowski, Piotr Jaśtal. Mecz w Strefie Kibica oglądało wiele osób, którzy
zacięcie dopingowali polskiej kadrze. Po przegranym spotkaniu
nastroje starał się podnieść Bobi, który był gwiazdą wieczoru. Fani
wokalisty disco polo bawili się przy jego przebojach: „Królowo
ma” i „Kochaj życie”. Biesiadę Masłowską zakończyła dyskoteka
pod gwiazdami. Całość poprowadzili: Emil Karpiński i Paweł Czupryński z Kabaretu Na Żarty. Za przygotowanie wydarzenia odpowiadało Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” na czele z dyrektor Krystyną Nowakowską.
Wojciech Purtak

Gwiazdą wieczoru był Bobi.

Zatańczyła grupa Tup Tup Dance.

„Lato w teatrze”
zakończone plenerowymi etiudami w Ciekotach
W amfiteatrze w Ciekotach zakończono akcję „Lato
w teatrze” prowadzoną wspólnie przez Teatr Lalki
i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Przez dwa tygodnie młodzież zarówno z gminy Masłów jak
i Kielc brała udział w ciekawych zajęciach prowadzonych przez
zawodowych aktorów. - „Lato w teatrze” to projekt Teatr Lalki
i Aktora „Kubuś” w Kielcach, do udziału w którym zostaliśmy zaproszeni. Formy zajęć, jakie zostały zaproponowane uczestnikom
odbiegają od stereotypowych warsztatów, dzięki czemu młodzież
mogła rozwijać wiele swoich talentów – informuje Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach. Zajęcia podzielono na dwie części. Pierwsza z nich
odbywała się w „Kubusiu”, a druga z nich w „Szklanym Domu”.
Warsztaty przebiegały pod hasłem „Leśne ścieżki inspiracji- dialogi
natury z nowoczesnością”. Finał miał również swoje dwie odsłony:
na scenie teatru oraz w plenerze na Żeromszczyźnie.
Spacery i eksperymenty
30-to osobowa grupa młodzieży w wieku 11-15 lat przez dwa
tygodnie pracowała pod okiem artystów: aktorów, reżyserów, plastyków, muzyków. Był czas na spacery, słuchanie lasu, wiatru, na
eksperymenty muzyczne, na brudzenie się, na tworzenie instalacji,
na teatr ruchu, słowa, na improwizacje – mówi Hanna Świetnicka
z „Kubusia”, autorka projektu. W czasie finału w Ciekotach młodzież zaprezentowała to, czego nauczyła się podczas spotkań. Etiudy teatralne inspirowane żywiołami prezentowano m.in. na molo,

Duże wrażenie robiło plenerowe widowisko
m.in. na ciekockim molo.

przed dworkiem Stefana Żeromskiego, w amfiteatrze i na scenie
„Szklanego Domu”. Na finał w niebo szybowały wielkie balony,
a wszyscy zostali poczęstowaniu okolicznościowym tortem. Nie
zabrakło też podziękowań zarówno dla twórców projektu jak i jego
uczestników. „Lato w teatrze” jest programem Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
WP
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Moc atrakcji w Barczy
Przy świetlicy odbył się Wakacyjny Piknik Rodzinny. Była to jedna z inicjatyw społecznych integrująca mieszkańców.
Organizatorkami pikniku były panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Barczanki”.
Piękna pogoda przywitała gości obecnych na Wakacyjnym
Pikniku Rodzinnym. KGW „Barczanki” zadbało o wiele atrakcji dla
najmłodszych jak i dorosłych uczestników festynu. Na dzieciaki
czekały zabawy poprowadzone przez Emila Karpińskiego, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, wata cukrowa oraz masłowskie
krówki. Każdy mógł skosztować potraw przygotowanych przez
KGW m.in. pierogów, bigosu, kiełbasy z grilla oraz ciasta. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje przygotowane przez
OSP z Masłowa. Każdy mógł obejrzeć wyposażenie samochodu
bojowego, zasiąść na fotelu kierowcy, przymierzyć kask strażacki
oraz spróbować swoich sił w celowaniu wodą do tarczy z hydronetki. Najwięcej radości dla dzieciom sprawiła kurtyna wodna, która była orzeźwiająca w ten upalny dzień. Piknik był dofinansowany
z budżetu gminy w ramach dotacji z pożytku publicznego dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Tradycji”.
WH

Zabawa była
znakomita!

Nasi sołtysi w Wąchocku, sołtys Barczy z nagrodą
Sołtysi z gminy Masłów wzięli udziału w XXIV Zjeździe Sołtysów, który odbył się w Wąchocku. Nagrodę
w konkursie „Sołtys Roku” otrzymał Stanisław Białowąs z Barczy.

Masłowska delegacja w Wąchocku.

Jak co roku sołtysi z województwa świętokrzyskiego spotkają
się w Wąchocku, by wziąć udział w największym integracyjnym
wydarzeniu swojego środowiska. W tym gronie nie zabrakło również sołtysów z gminy Masłów. Reprezentowali nas: Stanisław Białowąs, Janusz Obara, Edward Mazur, Roman Kołomański, Renata
Samiczak, Artur Lis, Jan Sobecki oraz Małgorzata Kozubek, prezes
Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Spotkanie w Wąchocku było również okazją do nagrodzenia sołtysów.
Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie
„Sołtys Roku” otrzymał Stanisław Białowąs z Barczy. Puchar oraz
nagrodę naszemu sołtysowi wręczali wspólnie marszałek Adam Jarubas oraz wójt Tomasz Lato.
WP

Dolinianki nagrodzone za pierogi
Zespół Śpiewaczy Dolinianki z Doliny Marczakowej
zwyciężył w konkursie kulinarnym na tradycyjne pierogi i danie jednogarnkowe „Marka własna”, który odbył się podczas Święta Pieroga w Bogorii – powiat
staszowski.
W Konkursie brało udział 11 zespołów reprezentujących powiat kielecki i staszowski. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze Panie zajęły I miejsce otrzymując czek na kwotę
500 zł. Zwyciężyły smacznymi pierogami w 7 smakach – „Rozmaitości po masłowsku”, a daniem jednogarnkowym był chłodnik
z burakami i ogórkiem. Panie z „Rozmaitościami po masłowsku”
reprezentowały gminę Masłów również podczas Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego w Rakowie.
MB
Gratulujemy naszym gospodyniom!
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Wakacyjny Piknik Rodzinny w Masłowie Drugim
Zabawa na całego, tańce, muzyka, śpiew, regionalne przysmaki – taki był Wakacyjny Piknik Rodzinny
w Masłowie Drugim.
Przy współudziale Stowarzyszenia „Wspólnie dla Tradycji”,
KGW „Nowe Masłowianki”, Renaty Samiczak, sołtysa, Wojciecha
Piwko, radnego i Rady Sołeckiej z Masłowa Drugiego zorganizowano piknik z wieloma atrakcjami dla całych rodzin. Na scenie
wystąpiły „Nowe Masłowianki” i inne zespoły ludowe, dla dzieci
przygotowano konkursy i zabawy oraz inne atrakcje. Piknik zintegrował nie tylko mieszkańców Masłowa Drugiego. Całość przebiegła w rodzinnej atmosferze. Występy artystyczne umilały czas i bawiły przybyłych. Klub Seniora z Masłowa wystąpił z programem
pełnym dobrego humoru. Ponadto śpiewały gospodynie imprezy,
a do tańca grała atrakcja wieczoru – zespół „Furmani” z Bodzentyna. O miejsce do tańczenia zadbał radny, Janusz Obara. Wypożyczył on z Doliny Marczakowej wiatę, która stanęła na gminnym
placu. A czym byłby piknik bez poczęstunku? Panie z zespołu
„Nowe Masłowianki” wraz z Radą Sołecką upiekły pyszne ciasta
i postarały się o inne regionalne smakołyki. W przygotowania za-

Organizatorki wydarzenia z gośćmi.

angażowały się też ich rodziny. Nikomu nie zabrakło pieczonego
w Masłowie chleba z rodzimym pysznym smalcem. Organizatorzy
dbali o wszystkich przybyłych z iście rodzinną troską. Najmłodszych uczestników pikniku zabawiała Iwona Zawadzka oraz OSP
z Masłowa.
Małgorzata Bazia

Chór Masłowianie oraz Andrzej i Przyjaciele
koncertowali na Ukrainie
Delegacja naszej gminy przebywała w zaprzyjaźnionym Nowojaworowsku, w obwodzie lwowskim. Nasi artyści wystąpili na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Ukraińskiej.
Przyjaźń Masłowa i Nowojaworska przypieczętowała umowa
o współpracy zawarta w kwietniu tego roku przez Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”. Naszą gminę reprezentował chór Masłowianie z dyrygentem Michałem Kopciem, zespół Andrzej i Przyjaciele, Samorząd Gminy Masłów reprezentował Zbigniew Zagdański, sekretarz
gminy. Okazją do spotkania przedstawicieli obu stron był organizowany w dniach 7-12 lipca Międzynarodowy Festiwal Piosenki Ukraińskiej, na którym zaplanowano występ naszych artystów.
PROMOCJA KULTURY
Festiwal ma wysoką rangę wśród innych wydarzeń tego typu na
Ukrainie, odbywa się już od 27 lat, gromadzi dużą ilość uczestników
z kilkunastu krajów, a występom towarzyszy ogromna widownia dochodząca nawet do 30 tysięcy. Występ naszych zespołów przyjęty
został z dużym zainteresowaniem i nagrodzony brawami. Mimo bariery językowej nasz występ został przyjęty z ogromnym entuzjazmem
– mówił Andrzej Wilkos. Pobyt na Ukrainie wykorzystano do zaprezentowania polskiej kultury oraz promocji Gminy Masłów także poza
festiwalem. Delegacja odwiedziła parafię pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
w Jaworowie, gdzie spotkała się z proboszczem Markiem Niedźwieckim a Chór Masłowianie w pięknie odrestaurowanej świątyni
z XVII w. zaśpiewał kilka pieśni.

Andrzej i Przyjaciele porwali do zabawy.

Chor Masłowianie zaśpiewał Bazylice Najświętszej Maryi Panny
we Lwowie.

ZAŚPIEWALI NA FESTYNIE
Dzięki pomocy strony ukraińskiej Masłowianie mogli także wystąpić w trakcie festynu folkowego w Wereszycy organizowanym przez
władze tej gminy oraz Jaworowski Park Narodowy. Niezwykłym wydarzeniem i przeżyciem dla członków Chóru Masłowianie i dyrygenta Michała Kopcia był występ w Bazylice Najświętszej Maryi Panny
we Lwowie. Kilku pięknych pieśni wysłuchało wielu wiernych, wśród
nich wielu rodaków tych z Ukrainy, ale także z całej Polski, bo Lwów
jest miejscem chętnie odwiedzanym przez Polaków. Najlepszym potwierdzeniem, że występ się bardzo podobał publiczności była pełna
bazylika słuchaczy i brawa na zakończenie co w tym świętym miejscu
zdarza się pewno nie często. Warto dodać, że delegacja z Gminy Masłów została przyjęta przez władze Nowojaworowska z wielką troską
i bardzo serdecznie. Dużym przeżyciem był pobyt na cmentarzu Orląt
Lwowskich, gdzie chór złożył wiązankę z biało czerwoną wstęgą i zapalił znicz na nagrobku Marii Konopnickiej. Przypominamy, że miasto
Nowojaworowsk ma również podpisaną umowę o współpracę z powiatem kieleckim. Planowany jest również występ jednego z zespołów
ukraińskich na tegorocznych dożynkach Gminy Masłów.
Red
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Z Dworku Żeromskich (15)

HAFTY I KORONKI
W protokołach wizytacyjnych przyklasztornych pensji żeńskich, istniejących w XIX wieku na terenie diecezji kieleckiej i krakowskiej,
a przeznaczonych – jak mówiono – „dla panien szlachetnie urodzonych”, czytałam takie zdanie: „Rysunki i roboty ręczne jak haft,
szycie i tkanie są to jedne z najpotrzebniejszych talentów dla panien”.
Tak, bo poza nauką religii, języków, muzyki,
historii, geografii, arytmetyki, higieny, przyrody, czasem też technologii żywienia, sporo
godzin poświęcono na naukę szycia, cerowania, szydełkowania, tkania i artystycznego haftu.
Podobne doświadczenia miała moja mama
oraz liczne ciotki i kuzynki, które nieco później, już w początkach XX wieku były uczennicami szkół prowadzonych przez siostry
Kanoniczki, Norbertanki, Benedyktynki,
Urszulanki, Nazaretanki. Absolwentki tych
pensji, szkół czy zakładów naukowo – wychowawczych (bo tak nazywano owe instytuty) pięknie haftowały, rozróżniały ściegi
użytkowe i ozdobne, hafty koralikowe i płaskie, krzyżykowe, półkrzyżykowe, angielskie
i richelieu, ażurowe, reticelle, nakładane, wypukłe, wycinane, dziurkowane i wiele innych.
Wykonywały istne cudeńka zdobiące domy:
serwety, lauferki, makatki, hafty na bieliźnie
i obrusach „wyprawowych”, obrazy na ściany, poduszki dekoracyjne, etc.
Przystępując w 2010 roku do pisania scenariusza zagospodarowania dworku Żeromskich, miałam w wyobraźni haftowane lny,
weby, bawełny, tiule, aksamity, koronki, które
powinny w nim się znaleźć. Inaczej – myślałam – we wnętrzu będzie surowo i chłodno,
a tego pragnęłam uniknąć, bo przecież pani
Józefa Żeromska biegle władała igłą, była
pracowita i miała artystyczne zamiłowania
(w nałęczowskim muzeum pisarza oglądałam przed laty haft krzyżykowy z Ciekot,
wykonany jej ręką, uratowany przez syna
z domu likwidowanego w 1883 roku przez
macochę. Mocno „nadruszony zębem czasu”, ale świadczący o możliwościach i zainteresowaniach autorki; za chwilę o nim więcej).
Wyposażenie wnętrz od czegoś trzeba było
zacząć. Uprosiłam znajomą utalentowaną
hafciarkę – nauczycielkę z podkarpackiego
Biecza – Annę Hołdę, by „wymalowała” mi
igłą i barwnymi nićmi piechura w umundurowaniu Legionu Jana Henryka Dąbrowskiego, blondwłosego młodzieńca, który podążał
za swym dowódcą „z ziemi włoskiej do Polski”. Po oprawieniu powiesiłam ten pierwszy
haft w pokoju pani Żeromskiej. Było lato
2011 roku. Wkrótce pojawiły się dalsze: sceny religijne, architektura sakralna i kwiaty
– tej samej autorki, ptaki Jadwigi Wranowej,
kwiaty Marianny Kotowej w dwu wersjach:
jako obraz i jako lico ozdobnej poduszki.

Wciąż myślałam, kto zechce wykonać replikę haftu matki z nałęczowskiej Chaty Żeromskiego?
Rozmawiałam na ten temat
z moją muzealną koleżanką kustosz Marią Mironowicz-Panek,
próbowałam też zainteresować
sprawą (znając ich talenty) siostry Bernardynki z klasztoru
w Świętej Katarzynie. Mijały miesiące, lata – bez efektu. Wreszcie zaskoczenie i wielka radość!
Członkinie nałęczowskiego Klubu
Rękodzieła „Ziemianka”, za podszeptem Marii, spełniły moje marzenie. Haft – obraz wykonany
przez Krystynę Tarkę (wg płótna
francuskiego malarza – batalisty
Horacego Verneta zatytułowanego „Most
pod Arcole”) – podobny do tego jaki był kiedyś dziełem matki Stefana Żeromskiego –
został późną jesienią 2014 roku podarowany
do dworku. Jak opowiedziała mi autorka,
prace nad odtworzeniem trwały ponad pół
roku. Po niezbędnych zabiegach wykonanych
przez nieocenioną, zawsze bezinteresowną konserwatorkę Alinę Celichowską, moją
przyjaciółkę z Muzeum Narodowego i po
oprawieniu, powiesiliśmy to okazałe dzieło
na poczesnym miejscu w pokoju Matki.
Kolejne haftowane obrazy podarowała do
upiększenia dworku w 2016 roku, związana
z ziemią masłowską, pochodząca z Brzezinek mieszkanka Kielc, członkini Towarzy-

stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – Danuta Helińska. Wykonała je na podstawie znanych
prac: Józefa Chełmońskiego „Babie lato”
i Jeana François Milleta „Kobiety zbierające
kłosy”. Szczególnie ten drugi, który dziś zdobi pokój Stefana, realistyczny i nastrojowy,
świetnie koresponduje z sytuacją panującą
w czasach młodości Żeromskiego na świętokrzyskiej wsi, gdzie – cytując słowa pisarza – „korzec się siało, kopę zbierało, a kopa
– korzec dawała”. Ciekockie wieśniaczki
– podobnie jak te malowane przez Milleta –
podnosiły ze ścierniska każdy kłosek, każde
źdźbło, bo to decydowało o życiu…
Dziś haftów oprawionych i eksponowanych
na ścianach mamy we dworze szesnaście,
innych, użytkowych jak serwety i serweteczki, obrusy, lauferki, koronkowe firanki,
chusty, narzuty, poszewki i makatki – ponad sześćdziesiąt. Niektóre wykonane sto
i więcej lat temu, inne później, ale według
starych pięknych wzorów. Wszystkie pomnażają urodę wnętrza. Podobnie jak w każdym
domu, tak i w naszym dworku zmieniamy je
co jakiś czas, np. na święta, by urozmaicić
wystrój, dostosować do okoliczności. Te, dziś
nie prezentowane, przechowujemy w kufrach, w których jeszcze sporo miejsca…
Wszystkim ofiarodawczyniom wyrażam głęboką wdzięczność. Są to (poza wcześniej wymienionymi): Marzena Maćkowska, Dorota
Michta, Krystyna Skowron, Cecylia Mazurowa, Jadwiga Tomczykowa, Gabriela Gucma,
Joanna Jakuszewska, Krystyna Skowronek,
Elżbieta Frankowicz, Irena Stolarczyk, Alicja
Stanisławska, Katarzyna Białek, Alicja Stefańska, Janina Borycka, Krystyna Nowakowska, Klub Osiedlowy „Babiniec” z Wiśniówki i oczywiście – ja. Nazwiska wszystkich
darczyńców zostały wyszczególnione we
dworze na specjalnej złotej tablicy tuż przy
wejściu.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Rowerowa pielgrzymka z Domaszowic nad morze
Nasi pielgrzymi z parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach pielgrzymowali na rowerach
do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie. Przed ósemką
pątników (w tym kierowcą) było
blisko 700 kilometrów.
Rowerowe pielgrzymki to tradycja
parafian z Domaszowic. W minionych latach byli już m.in. w Wilnie przed obliczem
Matki Boskiej Ostrobramskiej, czy w Świętej Lipce. Tym razem celem wyprawy była
północ Polski i Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie. Każdego dnia do
przejechania mieli ponad 100 kilometrów.
Trasa wiodła bocznymi drogami z dala od
tych najczęściej uczęszczanych. Pierwszą noc pielgrzymi spędzili w Opocznie,
pod Końskimi. Kolejne zaplanowano m.in.
w Kutnie, Toruniu, Malborku.
Z intencjami
Na pątniczy szlak wyruszyło ośmioro
rowerzystów: ks. Dariusz Sieradzy, Daniel
Sztuchlik, Tomasz Rachwał, Stanisław Karyś, Jerzy Szyszka, Agnieszka Piróg, Andrzej Kundera, Robert Rachwał. Tuż za
nimi samochodem z przyczepką jechał kie-

Pamiątkowe zdjęcie przed wyruszeniem na trasę to już tradycja.

rowca Krzysztof Mazurczak. Każdy z nich z Domaszowic wyjechał ze swoimi intencjami.
- Pielgrzymkę traktuję jako m.in. wotum dziękczynne za 25-lecie mojej posługi kapłańskiej
– mówi ks. proboszcz Dariusz Sieradzy, organizator wydarzenia. Pątników na trasę wyprowadzili zaprzyjaźnieni cykliści m.in. Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty,
Antoni Kamiński, Krzysztof Brzoza, Marek Pinda.
WP

Harcerze na powiatowym zlocie
zdobywali nowe sprawności
Prawie 60-ciu harcerzy i zuchów
z terenu gminy Masłów wzięło
udział w XX Letnim Zlocie Hufca
Kielce – Powiat, który odbył się
w Suchedniowie.
Do bazy hufca w Suchedniowie co
roku zjeżdżają harcerze i zuchy z rozległego terenu powiatu kieleckiego, aby spędzić
wspólnie czas, zdobyć nowe sprawności
i umiejętności. W tym roku Letni Zlot Hufca
Kielce – Powiat odbył się już po raz 20-ty.
Wzięło w nim udział prawie 60 reprezentantów naszej gminy: zuchy z 52 Gromady
Zuchowej z Masłowa z drużynową Kamilą Zając oraz harcerze z: 50 DH z Brzezinek z drużynową Olgą Zawodnik-Purtak,
29 DH „Ogniki” z Mąchocic-Scholasterii,
47 DH „Iskra” z Masłowa z drużynową
Beatą Nowakowską i 8 DH „Wierni” z Mąchocic Kapitulnych z drużynową Katarzyną
Kułagą.
Bogaty program
Harcerze własnoręcznie szyli pamiątkowe zlotowe proporce, brali udział w różnorodnych zajęciach (m.in. jogi, capoeiry,

Druhowie z gminy Masłów w komplecie pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

ASG), zdobywali nowe sprawności (z zakresu pierwszej pomocy, topografii, musztry, szycia czy umiejętności obozowych). Dużym powodzeniem cieszył się także Turniej Siatkówki, w którym drużyna z Masłowa zajęła II miejsce, a miejsce III przypadło połączonym
siłom drużyn z Brzezinek i Mąchocic-Scholasterii. Wielkim przeżyciem dla wszystkich był
także udział w polowej Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Pawła Samiczaka, Kapelana
Chorągwi Kieleckiej ZHP.
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 (ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Kuriera Masłowskiego”)
Ustny przekaz rodzinny, o którego istnieniu mówił mi
stryj Franek w czasie rozmowy odbytej z nim w 1952, a może
1953 roku, głosi, że pierwszy Majcherczyk, protoplasta naszego rodu, zastał tu już dwie kurne chaty. Jego kurna chata była
trzecią z kolei. I miał na imię Michał, jak twój ojciec – dodał
stryj.
Istnienie tych kurnych chat, o których mówił mi stryj,
sugeruje, że mogły one być wzniesione wcześniej niż zapadła decyzja budowy wsi osadniczej na prawie niemieckim,
nazwanej Masłowem, od nazwiska naczelnika osadczego
Masło, który działał tu na zlecenie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego.
Kurne chaty budowano wcześniej. Były one prymitywne. Owa chata to izba mieszkalna z paleniskiem pośrodku,
zamiast podłogi z desek polepa z iłów, a w ścianach szczytowych dachu otwory do odprowadzania dymu z paleniska.
Zmiany zachodziły bardzo wolno. Widać to było w tradycyjnym drewnianym budownictwie, które od XV wieku uległo
niewielkim zmianom.
Nadal masłowska chałupa składała się z izby mieszkalnej, sieni i komory. W niektórych z nich były tylko niewielkie zmiany – jakiś ganeczek czy z sieni wyczarowana mała
izdebka, jak u stryja Franka. Spotykało się jeszcze w latach
30-tych ubiegłego wieku chaty, w których zamiast podłogi
z desek była z iłów zrobiona podłoga. Nie były to liczne przypadki ale były.
U mojego stryja Piotra w starej chałupie była taka polepa. U jednego z sąsiadów
tuż przed II wojną światową w izbie mieszkalnej polepę z gliny zastąpiono
podłogą z desek.
Z kolei u innego z sąsiadów izba mieszkalna i obora były pod wspólnym
dachem. Z izby mieszkalnej było wejście wprost do obory. Wejście to nie było
już wykorzystywane. Przybita w poprzek deska zagradzała je. Ale wcześniej
z niego korzystano.
Podobno dawniej zimą w izbach mieszkalnych przetrzymywane były
młode zwierzęta: prosięta, jagnięta, kurczęta. W konstrukcji starej masłowskiej
chałupy był otwór przy drzwiach, przez który do sieni mogła wchodzić i wychodzić kura, kot. Była to tak zwana ,,kokosia dziura”.
Dawniej w Masłowie oświetlenie izb mieszkalnych to lampa naftowa.
Czasem brakowało nafty. Pożyczano ją sobie wzajemnie między sąsiadami
dokładnie odmierzając ilość pożyczonej na wysokość pudełka od zapałek
w półlitrowej butelce po wódce, aby rzetelnie ją oddać bez krzywdy dla sąsiada
i swojej. Później nastały lampy karbidowe.
Elektryczność zawitała do Masłowa, gdy zakładano lotnisko. Poza lotniskiem trafiła ona do szkoły, Kościoła, plebanii, Domu Ludowego oraz dwóch
gospodarstw – wujka Piotra Michty i Wojciecha Piwko. Instalacja była droga.
W czasie okupacji pracownicy elektrowni nielegalnie podłączyli kilka dalszych gospodarstw, a w tym i nasze. Nocą zainteresowani gospodarze postawili
w Wywarach drewniane słupy, a za dnia wtajemniczeni pracownicy elektrowni
pociągnęli po tych słupach druty – linię elektryczną, a po chałupach pozakładali
instalację elektryczną. Po wojnie zelektryfikowano wszystkie chałupy.
Przed II wojną światową w Masłowie żyło dwóch gospodarzy – jeden na
Starej Wsi Rzeka, drugi na Podklonówce, którzy latem ubierali się i wyglądali
jak chłopi na obrazie Józefa Chełmońskiego; zgrzebne białe portki, białe koszule wyrzucone na wierzch, przepasane w pasie, na głowie słomkowy kapelusz
z dużym rondem, na nogach trepy. Tak ubierali się chłopi nie tylko w XIX w.,
kiedy to nasz znany malarz uwiecznił ich na swych obrazach, bo nawet przed
XVI wiekiem czyli współcześnie z zakładaną w pierwszej połowie XV wieku
wsią osadczą Masłów.
Od XVI wieku chłopi zaczęli nosić kapoty i sukmany ze stojącym kołnierzem, zwykle koloru czerwonego. Na obcisłe czarne spodnie ze zgrzebnego
płótna wciągali buty z cholewami. Koszula biała także płócienna ze stojącym
kołnierzem, ale do roboty ze zgrzebnego płótna, zaś odświętna z płótna czesankowego. Tors koszuli odświętnej był przyozdabiany kolorową przędzą,
ściegiem krzyżykowym. Zapinana ona była na ramieniu. Na głowie czapka
maciejówka koloru czarnego lub ciemnofioletowego. Tak ubierał się mój ojciec w pierwszej połowie XX wieku! Oczywiście młodzi i w średnim wieku
Masłowiacy już się tak nie ubierali.
Stopniowo ubiory samodziałowe z płótna tkanego zimą po chałupach,
a później ,,bielonego” wiosną drewnianą kijanką w lodowatej wodzie Przedeślanego Dołu zastępowane były ,,kupnymi” w Kielcach z tkanin produkcji
fabrycznej i szytych przez rzemieślników na maszynach, a nie ręcznie po
domach, jak u mego ojca. Mistrzynią w tej robocie była stryjna z Brzezinek.

W chałupie chłopskiej
Pewną ręką, dużymi baranimi nożycami wycinała potrzebne fragmenty gaci,
portek, koszul, a potem je zszywała ręcznie. Ubiory takie były nie do zdarcia!
Gdy portki na kolanach robiły się dziurawe, siostra przyszywała łaty. Z kolei
gdy i te łaty zaczęły przeświecać, odpruwała je i przyszywała na ich miejsce
nowe. Z tymi drugimi łatami portki dożywały swego końca.
Mój wujek Piotr Michta, mąż mojej ciotki Antoniny Michta z d. Januchta,
opowiadał mi, że dawniej w Masłowie i jego okolicy chłopi nie strzygli się i nie
golili. Wyglądali jak ,,ruskie mużyki”. To było chyba pod koniec XIX i początkach XX wieku. Dopiero ksiądz – zakonnik z klasztoru Św. Krzyża wydał temu
zdecydowaną wojnę i wygrał ją. Chłopi zaczęli się strzyc i golić. Początkowo
pierwsze brzytwy wykonywał kowal z kawałków zużytej kosy. Hartował je
i ostrzył. Stopniowo były one zastępowane brzytwami markowymi kupowanymi w Kielcach.
Dawniej w ubiorze chłopskim powszechne były czarne sukmany ale zdaniem wujka Michty bywało, że niekiedy chłopi, ale bardzo rzadk,o nosili kapoty kroju jak na obrazach – portretach Naczelnika z odchyloną klapą kołnierza.
Przypadek to czy sentyment do T. Kościuszki za Połaniec?. (Chodzi tu o opracowany przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersał Połaniecki z 7 V 1794 roku.
Ustanowił on skuteczną opiekę rządową nad chłopem i jego stanem posiadania,
znacznie redukując ciążące nad nim powinności pańszczyźniane – P. O).
Pojawienie się po chałupach mydła poprawiło stan sanitarny. Często zamiast niego do prania stosowano ług. Tak było też w czasach okupacji niemieckiej, gdy mydła brakowało. Ług to środek wybielający zawierający ług solny
(wodorotlenek sodu) z dodatkiem soli. Otrzymywano go przesiewając popiół
z popielnika pieca kuchennego opalanego drewnem. Co tam do niego dodawano nie pamiętam.
Dzień dzisiejszy. Masłów przechodzi wielkie zmiany. Zanika kontynuowana i doskonalona przez stulecia uprawa lnu i konopi i ich obróbka. Podgrzewanie w ziemnych dołkach – paleniskach, międlenie i uzyskiwanie czystego włókna, przędzenie i tkanie na warsztatach tkackich.
Przędzenie kądzieli, przędzenie wełny, darcie piór, to długie wspólne
posiedzenia i okazja do snucia różnych opowieści z własnego życia, z życia
zbiorowości wsi, wydarzeń jej dotyczących, zasłyszanych lub wydumanych legend, to umacnianie wspólnoty sąsiedzkiej, wspólnoty zbiorowości. Te zajęcia
odchodzą do przeszłości, zastępują je nowe, inne. Oby one także jednoczyły,
a nie antagonizowały ludzi, młodzieży.
Produkcja samodziałowa była żmudna, pracochłonna, a ,,bielenie” wczesną
wiosną utkanego zimą płótna narażało na przeziębienie i choroby reumatyczne. ,,Bielenie” płótna polegało na jego tłuczeniu ,,kijanką” – łopatką z twardego
drewna na desce zanurzonej w lodowatej wodzie Przedeślanego Dołu. Kobieta, bo to ona tę czynność wykonywała, klęczała na tej mokrej desce, na poły
zanurzonej i tłukła płótno, aż ono zbielało.
Żal jednak żegnać się choćby z ,,paździerzowymi” ogniskami przy obróbce lnu, konopi. W październiku płonęły one na całej wsi w wykopanych
dołkach w sadach, w których były podsuszane.
Ale co robić? Taki jest koszt postępu i życia na wyższym poziomie niż
nasi ojcowie i dziadkowie. Oni żyli w biedzie. Bieda była powszechna.
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SŁOWNICZEK POJĘĆ:
• antałek – mała beczułka wina lub piwa o objętości od 8 do 16 garnców. Garniec
staropolski to ok. 3,7 litra.
• czapka maciejówka – męska czapka wykonana z sukna, z okrągłym denkiem i sztywnym daszkiem, ozdobionym sznurem lub paskiem.
• czesankowe płótno – najwyższej jakości materiał uzyskany w wyniku dokładnego
oczyszczenia włókna z paździerzy.
• lampa karbidowa inaczej acetylenowa. Działając wodą na karbid (węglik wapnia)
otrzymuje się bezbarwny i palny acetylen. Służył on do oświetlania szczególnie w czasie
wojny. Lamp na naftę prawie nie używano, gdyż wszystkie produkty ropopochodne szły
na potrzeby niemieckiego wojska.
• międlenie – wstępna obróbka lnu w celu uzyskania włókna. Miała oddzielić łyko od
zdrewniałych paździerzy.
• prawo niemieckie – był to sposób zakładania wsi zaczerpnięty z niemieckich wzorców. Zakładaniem wsi zajmował się sołtys (zasadźca). Wymierzał grunt, ustalał powinności chłopów i był ich sędzią. Stał na czele samorządu wiejskiego. Zwykle był posiadaczem młyna lub karczmy.

• Przedeślany Dół – to doły od cmentarza w Masłowie w kierunku Klonówki.
• pół kwarty staropolskiej to w przybliżeniu dzisiejsze pół litra.
•,,ruskie mużyki” – rosyjscy chłopi.
• sukmana – wierzchnie okrycie męskie z sukna wykonanego ręcznie na krośnie – sukno
samodziałowe. Sukmanę zwano też kapotą lub siermięgą.
• trepy – obuwie z drewnianą podeszwą i skórzanym lub sukiennym paskiem.
• Wywary (Wyrwy) – to wąwóz ukształtowany w wyniku spływu wód deszczowych
z rejonu Klonówki. Dawniej biegła tędy główna droga gruntowa do Brzezinek. Obecnie
jest to ulica Jana Pieniążka.
• zgrzebne portki – spodnie utkane z grubej przędzy lnianej lub konopnej, niepoddanej
czesankowaniu.
• Zbigniew Oleśnicki (1389-1455) od 1423 roku biskup krakowski, a od 1449 roku kardynał. Należał do najwybitniejszych biskupów krakowskich. Z Jego inspiracji założono
szereg wsi, a wśród nich w 1438 roku Masłów.

Całość opracował Piotr Olszewski

Uczniowie z nagrodami
Wszyscy uczestnicy VIII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom
zapobiegamy” z upominkami. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Jak co roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na temat bezpieczeństwa na wsi. Hasło tegorocznego konkursu
brzmiało „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
Wszystkie szkoły naszej gminy wzięły udział w konkursie. Dzieci
wykonały piękne prace, które zostały przekazane do dalszego etapu. Autorzy prac jak co roku zostali nagrodzeni. Nagrodami były
piękne puzzle ufundowane przez Wójta Gminy Masłów. Wójt Tomasz Lato odwiedził każdą ze szkół i wręczył nagrody wszystkim
uczestnikom konkursu. Zrobił też prelekcję i pogadankę na temat
bezpieczeństwa na wsi. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami dotyczącymi pracy w gospodarstwie.
Red

Wręczenie nagród odbyło się w każdej szkole.
Na zdjęciu laureaci z Woli Kopcowej.

„Od małej Ojczyzny do wielkiej Wolności”.
Znamy laureatów konkursu
Rozstrzygnięty został III Gminny Konkurs Polonistyczny. Z racji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości miał on szczególny wymiar i odbywał się pod hasłem „Od małej Ojczyzny do wielkiej Wolności”.
Od trzech lat organizowany jest Gminny Konkurs Polonistyczny. W każdym roku za jego organizację odpowiada inna szkoła,
w tym roku była to Szkoła Podstawowa w Brzezinkach. Jak dotąd
uczniowie rywalizowali ze sobą rozwiązując tematyczne testy,
w tym roku postawiono na formę pisemną w związku z obchodami
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
O niepodległości
Uczniowie przygotowywali prace literackie na jeden z wybranych tematów. Można było napisać m.in. legendę przedstawiającą swoją wersję pochodzenia nazwy rodzinnej miejscowości,
czy oprowadzić ulubioną postać literacką po gminie Masłów. Starsi
uczniowie pisali listy do marszałka Józefa Piłsudskiego i wcielali
się w żołnierzy I Kompanii Kadrowej. W konkursie wzięli udział
uczniowie wszystkich szkół z gminy Masłów. O tym, do kogo powędrują nagrody decydowała komisja składająca się z nauczycielek języka polskiego z każdej ze szkół.
Nagrody wręczone
Laureatów, podczas uroczystości wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Masłów w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w Ciekotach, przedstawiła Olga Zawodnik-Purtak, polonistka z SP
w Brzezinkach. Nagrodzonym gratulowali oraz wręczali upominki
wójt Tomasz Lato, patron konkursu oraz Zbigniew Długosz, dy-

Laureaci konkursu z organizatorami
i wójtem Tomaszem Lato.

rektor SP w Brzezinkach. Oprócz nagród rzeczowych na autorów
najlepszych prac czeka publikacja w okolicznościowym wydaniu
„Kuriera Masłowskiego”.
WP
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Poznajcie najlepszych uczniów naszej gminy
52 uczniów z gminy Masłów
otrzymało Stypendia Wójta Gminy Masłów za wyniki w nauce.
Od kilku już lat rok szkolny kończy
się w gminie Masłów podczas uroczystego
spotkania najlepszych uczniów. Do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
przyjechali wyróżnieni prymusi w towarzystwie swoich rodziców, rodzeństwa i dziadków. Miłą uroczystość poprowadziła Irena
Kudera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Masłowie, która wraz ze swoimi
pracownikami odpowiadała również za
przygotowania całości wydarzenia. Zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczęło się od
widowiskowego poloneza odtańczonego,
w holu „Szklanego Domu”, przez absolwentów Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. Młodzież zachwyciła
swoim przygotowaniem i wieloma tanecznymi figurami. Przez ostatnie tygodnie nad
występem pracowali z nauczycielką Dorotą
Malarczyk.
Więcej niż rok temu
Stypendia Wójta Gminy Masłów powędrowały do uczniów szkół podstawowych,
którzy mieszkają na terenie naszej gminy,
stąd też w gronie nagrodzonych znaleźli
się również uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 4 i 15 w Kielcach. W klasach od IV do VI
kryterium była aśrednia ocen 5,6 a w klasie
VII i klasach gimnazjalnych trzeba było uzyskać średnią ocen 5,3. - W tym roku liczba
stypendystów wzrosła. W minionym roku
wyróżniliśmy 36 osób, a w tym otrzymaliśmy 52 wnioski spełniające kryteria i tyle też
przyznano stypendiów – informuje kierownik Irena Kundera. Stypendium dla uczniów
klas IV – VI wynosi 600 zł, a dla uczniów
klasy VII i klas gimnazjalnych 700 zł.
Motywacja do dalszej pracy
Stypendia wręczali wójt Tomasz Lato
oraz radny Robert Fortuna, przewodniczący
Komisji Oświaty Rady Gminy. Towarzyszyli
im dyrektorzy szkół i wychowawcy poszczególnych stypendystów. Na scenę zapraszano
również rodziców, którzy odbierali gratulacje. - Bardzo cieszę się, że nasze spotkanie
przerodziło się w rodzinną uroczystość. To
bardzo ważne, bo młodych ludzi kształtuje
właśnie rodzina i szkoła. Gratuluję wszystkim stypendystom i wierzę, że znalezienie się
w gronie najlepszych uczniów naszej gminy
będzie motywacją do podejmowania kolejnych edukacyjnych wyzwań – komentuje
wójt Tomasz Lato. Po zakończeniu oficjalnej
części na scenie pojawili się młodzi artyści.
Zespół teatralny pod kierunkiem Alicji Rozborskiej zaprezentował etiudę dotyczącą
korzystania z Facebooka. Wielkimi brawami
nagrodzono młodych, utalentowanych pianistów. Na finał wszyscy zostali zaproszeni na
wspólny poczęstunek.
Wojciech Purtak

Stypendyści w komplecie pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęło się od poloneza.

LAUREACI STYPENDIÓW WÓJTA GMINY MASŁÓW 2017/2018
SP w Brzezinkach: Maja Matuszko, Małgorzata Jaros, Michalina Rojek, Julita Januchta
SP w Mąchocicach-Scholasterii: Emilia Silwanowicz, Alan Bogdan, Maria Kołomańska, Julia Przydatek, Klaudia Pałys, Seweryn Stachura, Natalia Januchta
SP w Mąchocicach Kapitulnych: Maksymilian Nowicki, Konrad Nowak, Alicja Ryś,
Natalia Grzejszczyk, Wiktor Janecki, Piotr Gała, Oliwia Łakomiec, Konstanty Śledzik,
Maria Bandrowska, Daria Pająk, Magda Borek, Zuzanna Kaleta
SP w Masłowie: Laura Bujak, Julia Chałacińska, Julia Kropisz, Krystian Niebudek,
Kinga Pietrzak, Weronika Radek, Anna Zielińska, Krzysztof Jarosz, Julia Brożyna, Julia
Kasperek, Konrad Niebudek, Aleksandra Nizińska, Aleksandra Ksel, Dominika Rzadkowska, Michał Terelak, Karol Doleziński, Aleksandra Janik, Mateusz Kuzka, Bartosz
Ksel, Bartłomiej Zieliński, Weronika Chaba, Klaudia Dybińska, Natalia Gołąbek, Zuzanna Radek, Seweryn Salwa, Piotr Wójcik
SP nr 4 w Kielcach: Milena Chanc
SP nr 15 w Kielcach: Bartosz Stępień, Marcel Rzędowski

31

Kurier Masłowski

Run Boxing w Wiśniówce.
Ekstremalne konkurencje i wielkie emocje
Za nami Run Boxing, sportowe wydarzenia organizowane przez KS „Skalnik” Wiśniówka przy współpracy z Gminą
Masłów. Na trasach rywalizowali ze sobą w ekstremalnych konkurencjach: biegi, rowery górskie, motocross. Działo
się bardzo dużo!
To jedyna taka impreza w naszym regionie. Na pomysł organizacji wydarzenia łączącego w sobie sporty ekstremalne wpadł Janusz Domagała, trener KS „Skalnik” Wiśniówka wraz z członkami
swojej kadry. Ubiegłoroczna edycja była już zapowiedzią tego, co
czekało nas w tym roku. Do gminy Masłów przyjechali zawodnicy
z różnych stron naszego województwa, którzy chcieli sprawdzić
swoje siły w ekstremalnych konkurencjach: biegi, rowery górskie,
motocross.
Nie było łatwo
Na placu obok dawnej szkoły rozgrywano konkurencje biegowe, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Ich długość i stopień trudności uzależniony był od wieku i płci. Panowie
mieli do pokonania trasę 11 kilometrów, panie o połowę mniej.
Bieg był najeżony przeszkodami m.in. schodami, barierkami, wielkimi oponami, pod którymi trzeba było się czołgać. Nie łatwiej było
na trasie rowerowej, która wiodła obok dawnej kopalni. Trudne
okazały się strome podjazdy, a niespodzianką stała się przeszkoda
wyłożona oponami, przez którą należało szybko przenieść swój rower. Najbardziej widowiskowy był finał i motocross. Motocykliści
pokonywali pętlę o długości 22 km wokół Szmaragdowego Jeziora.
Nie obyło się więc bez stromych zjazdów i podjazdów oraz iście
górskich warunków.
Byli najlepsi
W każdej z konkurencji wyłaniano najlepszych. W biegach
mężczyzn wygrał Jakub Bugajski, w kategorii 15-18 lat Krzysztof

Organizatorzy wydarzenia stanęli na wyskości zadania.

Do biegu!

Do najlepszych powędrowały medale i dyplomy.

Najbardziej widowiskowa była rywalizacja w motocrossie.

Tuzimek. W kategorii 10-14 lat najlepiej pobiegli Weronika Turek
i Damian Marcisz, a w kategorii dzieci do lat 10 Ania Pędzik. Wśród
rowerzystów wygrał Tomasz Głowacki, drugi był Marcin Stachura,
a trzeci Kamil Gierbuszewski. W motocrossie wygrał Jakub Wesołowski, drugi był Michał Korpas a trzeci Łukasz Piwowarczyk. Puchary i medale wręczali wójt Tomasz Lato, Renata Janik, doradca
premiera RP Jarosława Gowina, Henryk Milcarz, radny Sejmiku,
Marian Zarzycki, radny Rady Powiatu. Organizatorzy wyróżnili
również przyjaciół i partnerów i sponsorów wydarzenia.
Za rok
- Przez całą obecną kadencje jako samorząd staramy się
wspierać w formie dotacji finansowej i pomocy organizacyjnej
rozwój dyscyplin sportowych: piłka nożna, siatkowa, ręczna, boks,
badminton, łucznictwo, kolarstwo, jazdę konną, biegi. Impreza organizowana przez Klub Sportowy „Skalnik” dodaje kolejną dyscyplinę: motocross – podsumowuje wójt Tomasz Lato. - Trasa wiodła
po malowniczych terenach Wiśniówki i cieszyła się dużym zainteresowaniem zawodników nie tylko z gminy Masłów czy gmin
ościennych, ale całego kraju. Mam nadzieję, że za rok spotkamy
się znów podnosząc rangę imprezy. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy dołączyli do nas i wsparli imprezę pomocą finansową
i organizacyjną w tym ochotniczym strażom pożarnym z Brzezinek, Masłowa, Mąchocic Kapitulnych i Zabłocia z gminy Zagnańsk
– dodaje wójt.
Wojciech Purtak
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Kacper Tokarz brązowym medalistą
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie
W Koninie odbywała się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Boksie.
Gminę Masłów reprezentowało dwóch pięściarzy „Skalnika” Wiśniówka, Kacper Tokarz oraz Gagik Tsaturyan. Pierwszy z nich przywiózł z mistrzostw brązowy medal!
Kacper Tokarz startujący w wadze do
50 kg po dwóch świetnych walkach wywalczył brązowy medal. Drugiemu reprezentantowi Skalnika nie udało się znaleźć
w strefie medalowej. Jednak trener Janusz
Domagała z Konina wraca bardzo zadowolony. Zdobyliśmy to co chcieliśmy, czyli
medal, a jaki to już nie ważne, grunt, że to
medal z OOM 2018. Kacper w półfinale
walczył poprawnie, brakło trochę sprytu
i szczęścia. Pomimo to trzeba cieszyć się
z tytułu brązowego medalisty mistrzostw
Polski i wracać dalej do treningów, bo star-

tów w tym roku jest jeszcze kilka - mówi
trener Janusz Domagała. Kacper Tokarz to
jedyny zawodnik z województwa świętokrzyskiego, który zdobył medal na OOM
2018 w kategorii mężczyzn. Jednym z gości
mistrzostw był zawodowy pięściarz wagi
ciężkiej Artur Szpilka, z którym pamiątkowe zdjęcie ma świeżo upieczony brązowy
medalista Kacper Tokarz z trenerem Januszem Domagałą.
WH
Nasi zawodnicy zaprezntowali się bardzo dobrze.

Pobiegli na Mistrzostwach Europy
w biegach przeszkodowych
Dwaj zawodnicy Łukasz Kupis i Jakub Bugajski z Mąchocic Kapitulnych, startujący w biegach przeszkodowych wrócili z mistrzostw Europy, które odbyły się
w duńskim Esbjerg.
Zawody okazały się bardzo ciężką przeprawą dla reprezentantów Gminy Masłów, jednak udało się wykonać plan jakim było
zaliczenie całego dystansu oraz wszystkich przeszkód. Łukasz Kupis oraz Jakub Bugajski przywieźli ze sobą niezwykłe wspomnienia
oraz duży bagaż doświadczeń opłacony wysiłkiem i bólem. Dwudniowe zmagania na trasach o różnych długościach: 3 km krótkiej
(short course) i 15 km długiej (standard course) rozpoczęły rywalizację w Mistrzostwach Europy w biegach przeszkodowych OCR.
Trudy zawodów
Nikt nie spodziewał się, że krótka trasa mająca być preludium
zmagań stanie się wręcz zabójcza dla większości zawodników.
O stopniu trudności przeszkód rozmieszczonych przez organizatora świadczy nieukończenie biegu przez wielokrotnego mistrza
świata oraz około 70% wszystkich startujących. Wszystko przebiegało zgodnie z zamierzeniami, czyli pokonanie w obu dniach
całego dystansu i wszystkich przeszkód. Najtrudniejsze z nich,
przywiezione z Polski na trasę w Danii były w stosunku do innych
niewielką trudnością - mówi Jakub Bugajski. Obu nas dopadły kontuzje, w końcowej fazie biegu zerwaliśmy skóry z dłoni. Umysły
walczyły z bólem, piekące dłonie nie dały zasnąć w nocy. Podczas
sobotnich startów mocnych biegowo, pokonujemy tylko te przeszkody w których użycie rąk jest zminimalizowane - dodaje Łukasz
Kupis.

Łukasz Kupis i Jakub Bugajski
cieszą się z kolejnego sukcesu.

Podsumowanie i podziękowania
W środowisku doświadczonych biegaczy z kraju zawody były
nazwane jako najtrudniejsze w przeciągu ostatnich 8 lat. Biegacze
z naszej gminy mimo wszystko mają powody do zadowolenia
ze względu na zdobyte doświadczenia oraz ilość poznanych ludzi.
Serdecznie dziękują swoim rodzinom i najbliższym za wsparcie,
wójtowi Gminy Masłów Tomaszowi Lato oraz prezesowi Wodociągów Kieleckich Henrykowi Milcarzowi za pomoc, bez której
wyjazd na mistrzostwa nie byłby możliwy.
Wojciech Haba

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

