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Wspólnie z Powiatem Kieleckim
Dobiega końca kolejna kadencja władz samorządowych. Dzięki wspólnym działaniom Powiatu Kieleckiego i Gminy Masłów udało się zrealizować wiele projektów i to zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych dla
mieszkańców.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Za nami zebrania w każdym z sołectw, podczas
których ustaliliśmy razem zadania, jakie realizowane będą w przyszłym roku w ramach funduszu sołeckiego. Pokazały one, jak wiele jeszcze
mamy do zrobienia i udowodniły, że wspólne
działania przynoszą zamierzone efekty.
Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie
w naszej gminie Karty Seniora, z której może
skorzystać każda osoba mieszkająca w Gminie
Masłów. Warunkiem jest ukończenie 60 roku życia. W inauguracji Karty Seniora w amfiteatrze w
Ciekotach udział wzięli członkowie naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz goście z całego
regionu.
Tegoroczny październik to w samorządzie czas
podsumowań. Mijają cztery lata obecnej kadencji. Była ona kadencją zgody i współpracy z wojewodą, samorządem województwa i powiatu
ponad wszelkimi podziałam. Pozyskaliśmy środki
unijne, rządowe i samorządowe, niezbędne do
realizacji ważnych inwestycji. Dzięki nim Gmina
Masłów zmieniła się na dobre, a korzystać z nich
będą jeszcze kolejne pokolenia.
Przypomnę tylko te najważniejsze jak wymianę
oświetlenia ulicznego, termomodernizację szkół
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii i ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych,
budowę dróg np. ul. Dolnej w Mąchocicach Kapitulnych czy chodnika w Woli Kopcowej. Co ważne, to kadencja, w której wykonaliśmy najwięcej
kilometrów dróg. Sukcesywnie doposażaliśmy
jednostki OSP w wozy bojowe, sprzęt ratowniczy
i rozbudowywaliśmy remizy.
Postawiliśmy również na sport poprzez
rozwój wielu form aktywności od piłki nożnej po
szkółkę kolarską. Wiele działo się w kulturze. Sołeckie świetlice oraz Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” tętniły życiem dzięki szerokiemu
wachlarzowi zajęć i wydarzeń. Promując gminę
współorganizowaliśmy dożynki wojewódzkie
i powiatowe.
W imieniu swoim i radnych dziękuję Państwu za zaufanie, jakim obdarzaliście nas w tej
kadencji.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt Gminy Masłów
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Gminę Masłów w Radzie Powiatu w
mijającej kadencji reprezentowali: Marian
Zarzycki, Zbigniew Zagdański, Robert Kaszuba, Zdzisław Zapała, Mirosław Gębski
(okręg wyborczy nr 3: Miedziana Góra, Masłów, Zagnańsk). Ich działania we współpracy z wójtem i Radą Gminy przyniosły
konkretne efekty.
Najbardziej widoczne były zadania
z zakresu remontów, przebudowy i budowy infrastruktury drogowej. Oczywiście
skala potrzeb powoduje, że nie wszystko
udało się zrealizować na teraz, ale i tak
można pochwalić się długo oczekiwaną
realizacją takich zadań jak m.in.: budową
chodnika w Masłowie Pierwszym i Woli
Kopcowej, wykonanie projektów budowy
chodnika w Domaszowicach, Woli Kopcowej, Mąchocicach Górnych, Podklonówce,

Mąchocicach-Scholasterii czy przebudowa
rowów i pobocza w Brzezinkach.
Te inwestycje w znaczny sposób poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Złożony został wniosek
o przebudowę drogi powiatowej w Masłowie Drugim – Etap I na łączną wartość
5 341 798 zł, dofinansowanie w ramach
programu budowy dróg lokalnych i uzyskał
status drogi priorytetowej z szansą realizacji
w roku 2019. Bardzo dużą wagę w obecnej kadencji przywiązywano do działań z
zakresu bezpieczeństwa obywateli. Dlatego
każdego roku przeznaczane były środki finansowe na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych czy zakup pojazdów dla Policji.
RED

Podsumowanie kadencji
2014 – 2018. Oto najważniejsze
inwestycje i działania
Ostatnie cztery lata dla samorządu Gminy Masłów to czas pracy na rzecz
całej gminnej społeczności. Nowe budynki użyteczności publicznej, remonty dróg i chodników, mnóstwo inicjatyw służących mieszkańcom.
Przypominamy inwestycje i działania wykonane dzięki decyzjom wójta
i Rady Gminy.
JAŚNIEJ, BEZPIECZNIEJ I OSZCZĘDNIEJ
Gmina Masłów oświetlona jest całą
dobę, na czym w żaden sposób nie cierpi
budżet. To inwestycja, która została zrealizowana w ramach Zintegrowanych Inwe-

stycji Terytorialnych na terenie Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KOF) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014
– 2020.
Dotąd oświetlenie uliczne ze względów oszczędnościowych było wyłączane

Zamontowanie nowego ledowego oświetlenia oznacza oszczędności w budżecie Gminy Masłów.
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na cztery godziny każdej nocy. Wartość projektu to ponad 2,3 mln
złotych, a unijne dofinansowanie wyniosło niemal 2 mln złotych.
Wymiana objęła prawie 1200 szt. opraw LED, dowieszono ponad
100 sztuk nowych opraw na istniejących liniach, zmodernizowano 73 szt. układów sterowania, zamontowano układy kompensacji
mocy i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.
NOWE BUDYNKI
Zakończono wszystkie rozpoczęte budowy budynków użyteczności publicznej. Na początku tej kadencji w stanie surowym
znajdowały się trzy ważne dla mieszkańców budynki. Po zakończeniu prac do budynku w Woli Kopcowej wprowadzili się strażacy z miejscowej jednostki OSP.
Ośrodek zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych po rewitalizacji.

Młode mamy z gminy Masłów dzięki żłobkowi mogą wcześniej wrócić
do pracy i nie martwić się o swoje pociechy.

Szkoła w Masłowie Pierwszym dzięki termomodernizacji
zmienia się nie do poznania.

W Dąbrowie otworzono PSZOK.

W Dąbrowie otwarto świetlicę samorządową, która świetnie spełnia swoją kulturalną funkcję.
W Domaszowicach powstał Żłobek Samorządowy „Raj
Maluszka”. Co ważne Gmina Masłów na uruchomienie żłobka jako jedna z czterech w województwie świętokrzyskim
i 75. w kraju otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na start placówki, z której korzysta 20 maluchów.
Obiektem, jaki powstawał od postaw jest budynek szatniowo-sanitarny przy boisku w Brzezinkach. Po latach drużyna
MSS Klonówka ma miejsce, w którym zawodnicy mogą się nie
tylko przebrać, ale również wykąpać po meczach. Gruntowną
modernizację przeszedł budynek świetlicy wiejskiej w Barczy.
Założono w nim centralne ogrzewanie jak również ocieplono go
zachowując drewnianą elewację nawiązującą do historycznego
wyglądu budynku.
Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie. Na ogrodzonym placu wyłożonym kostką
i oświetlonym ledowymi lampami ustawiono kontenery na poszczególne odpady. Mieszkańcy w ramach uiszczonej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać
wybrane odpady wielkogabarytowe do Punktu w Dąbrowie.
Dofinansowanie na ten cel pochodzi z PROWŚ 2014 - 2020.
TERMOMODERNIZACJE I OŚWIATA

Szkoła w Mąchocicach-Scholasterii po termomodernizacji.

Unijne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, pozyskane dzięki decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego sprawiły, że młodzi
mieszkańcy gminy uczą się w świetnych warunkach.
Przedsięwzięcie pod nazwą „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów” dało szansę na wielkie prace remontowe. Dzięki nim Szkoła Podstawowa
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w Mąchocicach-Scholasterii zyskała nowe boisko niepełnowymiarowe do gry w siatkówkę i koszykówkę z bieżnią i piaskownicą do
skoku w dal, a w Szkole Podstawowej w Masłowie zmodernizowano od podstaw wysłużoną salę gimnastyczną. W obydwu szkołach
zostały wybudowane windy dla niepełnosprawnych oraz powstały
nowe pracownie matematyczno-informatyczne i przyrodnicze.
Kolejną ważną inwestycją jest termomodernizacja realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KOF). Objęła ona budynek Szkoły
Podstawowej w Masłowie, kompleks szkolny w Mąchocicach-Scholasterii oraz ośrodek zdrowia w Machocicach Kapitulnych. Wymieniono instalację CO i grzejniki, stolarkę okienną. Ocieplone zostały
ściany i dachy. Ze środków pochodzących z budżetu gminy powstała w ośrodku zdrowia winda dla osób niepełnosprawnych. Modernizację przeszło ogrodzenie wraz z bramą wjazdową.
DROGI
W ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych uzyskano pieniądze na przebudowę ul. Świerczyńskiej w
Masłowie Pierwszym łącznie z rowami. Została zmodernizowana ul. Krajobrazowa w Masłowie Drugim, poprawiono stan dróg
w Mąchocicach-Scholasterii i Barczy. Przebudowano odcinki dróg
powiatowych w Masłowie Pierwszym, Podklonówce oraz Mąchocicach Kapitulnych. W Domaszowicach został wybudowany krótki
odcinek drogi pomiędzy gminą Górno, a gminą Masłów. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich remont objął ulice Wspólną i Jeziorkową w Woli Kopcowej oraz Piaskową w Masłowie Pierwszym.

W Wiśniówce powstał chodnik, założono progi podnoszące bezpieczeństwo oraz wybudowano dwa poprzeczne koryta
odwadniające na zjeździe do drogi krajowej. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatem Kieleckim mająca na celu poprawę
bezpieczeństwa powstał nowy chodnik w Woli Kopcowej oraz
chodnik wraz z oświetleniem od skrzyżowania z ul. Podklonówka
w stronę sklepu ABC.
W dwóch etapach przeprowadzono remont drogi gminnej
w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do
„Zakaniowa”. Wymieniono nawierzchnię i zbudowano chodniki.
SPORT
Do użytku zostało oddane boisko wielofunkcyjne w Masłowie. Nawierzchnia boiska składa się z płyt polipropylenowych,
które umożliwiają grę w różne dyscypliny sportowe. Z nowego
boiska można również korzystać po zmroku, dzięki zamontowaniu słupów oświetleniowych. Dodatkowo przy boisku znajduje się
bieżnia na której można trenować biegi sprinterskie.

W centrum Masłowa wybudowano wielofunkcyjne boisko
ze sztuczną nawierzchnią.

Przez Mąchocice Kapitulne prowadzi nowa droga.

Przy szkole w Mąchocicach-Scholasterii powstało nowe boisko.

Dzięki świetnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Masłowie
i Woli Kopcowej wybudowano nowe chodniki.

Z własnych środków Gmina przebudowała ulicę Żeromskiego w Woli Kopcowej, ul. Kopcówki nad zalewem w Cedzynie oraz
ul. Spacerową pomiędzy Masłowem Pierwszym i Masłowem Drugim.

Modernizację przeszło gminne boisko MSS Klonówka Masłów w Brzezinkach. Wszystko to dzięki unijnemu wsparciu oraz
środkom zabezpieczonym w budżecie gminy. Dodatkowo powstało nowe boisko treningowe. Jeszcze w tym roku zostaną wykonane
piłkochtywy na boisku głównym oraz nowym boisku treningowym,
trzy strony boiska zostaną ogrodzone panelami. Powstaną ławki dla
kibiców, a zadaszone siedziska dla zawodników i trenerów zostaną
przeniesione na drugą stronę boiska.
PARKING
Wybudowano parking w Brzezinkach. Na placu znajdują
się 54 regularne miejsca parkingowe, a docelowo miejsce może
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Budowa parkingu w Brzezinkach wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa
zarówno kierowców jak i osób korzystających komunikacji autobusowej.

znaleźć na nim około 70 aut. Cały teren został oświetlony czterema dużymi lampami które obejmą całość miejsc parkingowych
oraz przylegającą do nich zatokę autobusową wybudowaną jednocześnie z parkingiem. Co ważne inwestycja znacząco wpływa na
poprawę bezpieczeństwa zarówno osób korzystających z parkingu
jak i z komunikacji autobusowej.
REWITALIZACJA
Warto pamiętać o przyjęciu przez Radę Gminy ważnego
dokumentu. Program Rewitalizacji Gminy Masłów zakłada dwie
strefy rewitalizacyjne. W Masłowie Pierwszym i Wiśniówce zaplanowano znaczące zmiany w centrach miejscowości. Co ważne, do
snucia planów rewitalizacyjnych konieczne było pozyskanie hektaru gruntu w centrum Masłowa. Gminie przekazał go Marszałek
i Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Masłów
złożyła wniosek na rewitalizację starając się o dużą unijną dotację.
Rozstrzygnięcie nastąpi w tym roku.
SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
Sukcesem jest zakończenie projektu kanalizowania południowej części gminy. Projekt realizowany przez Wodociągi Kieleckie,
a przyłącza przez MZWiK. Przed inwestycją tylko 10 procent osób
mieszkało w domach podłączonych do kanalizacji, teraz z tego
udogodnienia korzysta aż 71 procent mieszkańców. Całkowity
koszt projektu obejmujący również Gminę Masłów wyniósł prawie
200 mln zł.
Właśnie ruszyła budowa kanalizacji w północnej części gminy. Pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie Masłów powstanie 35 km sieci kanalizacyjnej i 3 km nowej sieci wodociągowej. Prace obejmą Dolinę
Marczakową, Brzezinki, Barczę, Ciekoty, Mąchocice-Scholasterię.
Koszty inwestycji na naszym terenie przekroczą 40 mln zł. Wszystko to dzięki wspólnej decyzji samorządów gmin Kielce, Zagnańsk,
Sitkówka Nowiny oraz Masłów. Za realizację odpowiadać będą
Wodociągi Kieleckie. Zaraz po realizacji tej inwestycji w Przełomie
Lubrzanki samorząd Gminy Masłów będzie ruszał z budową ścieżki rowerowej w tej lokalizacji.
SPOŁECZEŃSTWO
Ostatnie lata to wiele inicjatyw podejmowanych na rzecz
społeczności tworzących Gminę Masłów. Przy Stowarzyszeniu
Wspólnie dla tradycji powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Masłowie. Uniwersytet skupia ponad 50-ciu seniorów z naszej gminy.
Wielkim powodzeniem zakończyło się wprowadzenie Programu

dla rodzin wielodzietnych - „Karty Rodziny Wielodzietnej” oraz
Karty Seniora, dzięki której można osoby po 60 roku życia mogą
korzystać z wielu zniżek.
Swoje zadanie spełnia uruchomiony lokalny punkt informacji
Powiatowego Urzędu Pracy, co ułatwia bezrobotnym i poszukującym pracy kontakt z osobami pośredniczącymi w pomocy. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym realizacji doczekał się
program „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, dzięki któremu w rehabilitacji
wspierane są osoby niepełnosprawne.
W 2016 roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Gospodarczą Gminy Masłów. To efekt podjęcia przez Radę Gminy, na
wniosek wójta i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów,
uchwały mającej na celu docenienie przedsiębiorców działających
na terenie gminy. Radni zdecydowali również o podjęciu uchwały
pozwalającej na m.in. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.
Wielkim powodzeniem od lat cieszy się realizacja funduszu
sołeckiego, o którego wykorzystaniu decydują mieszkańcy sołectw.
Na ten cel gmina przeznacza ok. 350 tys. zł.
Z inicjatywy mieszkańców w 2016 roku w Masłowie został
odsłonięty pomnik św. Jana Pawła II.
Dzięki zaangażowaniu członków Komitetu Budowy Pomnika, wsparciu ze świętokrzyskich samorządów, Urzędu Gminy Masłów oraz właśnie mieszkańców Gminy Masłów w 25. rocznicę
wizyty papieża Polaka w Masłowie mógł stanąć ważny obelisk.
Nieustannie na wsparcie mogą liczyć sportowcy oraz zespoły oraz
koła gospodyń działające na terenie gminy.
Co ważne po wielu trudach w 2016 roku przyjęto studium,
które jest dokumentem wyjściowym do sporządzenia planów zagospodarowania poszczególnych sołectw. W ponad 90 procentach
spełnia on oczekiwania mieszkańców w temacie klasyfikacji gruntu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaną
zatwierdzone w IV kwartale 2018 roku.
WOZY BOJOWE DLA OSP
Duże znaczenie miały działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa, co oznacza, że na pomoc samorządu Gminy Masłów
mogą liczyć jednostki OSP. Podczas Dożynek Wojewódzkich, jakie odbyły się na lotnisku w Masłowie, druhowie z jednostki OSP
Masłów uroczyście odebrali nowy wóz bojowy. Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy Ivecoeurocargo 150EW wraz z wyposażeniem został zakupiony dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z RPOWŚ 2014-2020.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Eurocargo 150EW
został zakupiony dla OSP Masłów.

Zakupiono też wóz bojowy dla OSP Ciekoty, dzięki wsparciu
również z Wodociągów Kieleckich i Lasów Państwowych. Z nowego nabytku cieszą się też druhowie z Brzezinek. Wymieniony wóz
bojowy mają również druhowie z OSP w Woli Kopcowej. Wszystko to w ramach dofinansowania z Urzędu Gminy i prowadzonej
zbiórki.
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KULTURA
Wiele działo się również w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach oraz ośmiu świetlicach samorządowych
oferujących mnóstwo zajęć. Wzrosła liczba turystów odwiedzających dworek Stefana Żeromskiego, a Krystyna Nowakowska, dy-

Gmina Masłów była współorganizatorem Dożynek Wojewódzkich 2017.

Na żeromszczyźnie zawisły wiklinowe kokony,
które szybko stały się nową atrakcją turystyczną.

rektor CEiK otrzymała prestiżowe wyróżnienie Wędrowca Świętokrzyskiego w kategorii osobowość turystyczna. Obok „Szklanego
Domu” w ramach projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej powstały imponujące konstrukcje z wikliny. W trzech wiklinowych tubach, które zawisły na alpinistycznych linach można się np. bujać jak na huśtawce Istniejący
plac zabaw został opleciony wikliną. Prowadzi do niego żywy wiklinowy tunel.

Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 LIII sesja Rady Gminy Masłów: Wiele inwestycji związanych z oświetleniem
Za nami przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Masłów.
Radni zdecydowali m.in. o przeznaczeniu pieniędzy na ważne
inwestycje związane z oświetleniem np. w Brzezinkach za
pętlą autobusową czy w stronę
cmentarza od strony Mąchocic-Scholasterii. LIII posiedzenie
Rady Gminy odbyło się w Żłobku
Samorządowym „Raj Maluszka”.
SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy podsumowała cztery
lata funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie. Dzięki temu bezrobotni z gminy
mają ułatwiony kontakt z PUP-em i wszystkie formalności załatwiają w Masłowie, bez
konieczności dojazdu do Kielc.
Gośćmi sesji byli por. Mariusz Wielgus i mjr Mirosław Wolski z Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Kielcach. Panowie poinformowali o możliwości przyjęcia
chętnych, zarówno mężczyzn jak i kobiet,
do służby wojskowej oraz do X Brygady
Obrony Terytorialnej. Rozpoczęcie służby
wiąże się nie tylko z pracą na rzecz obronności kraju, ale również wynagrodzeniem
na poziomie ok. 4 tys. zł netto miesięcznie.

Radni w tym składzie zebrali się po raz przedostatni.

Osoby chętne mogą zgłaszać się do WKU
na ul. Wesołej 29 w Kielcach. Propozycja
dotyczy osób w wieku od 18 do 50 lat.
Zanim radni rozpoczęli głosowania
wójt Tomasz Lato i Sylwester Wojtyna,
przewodniczący Rady Gminy wręczyli wyróżnienia dla dzielnicowego st. sierż. Grzegorza Michty oraz st. sierż. Rafała Stachery.
Policjanci zostali nagrodzeni za wyróżniającą się służbę na terenie Gminy Masłów.
SZKOŁA Z IMIENIEM
Radni podjęli uchwałę o nadaniu
imienia Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. 12 października placówka otrzyma imię polskiej noblistki Marii
Skłodowskiej-Curie. To wynik szkolnych
konsultacji i głosowania, w które zaanga-

żowani byli zarówno uczniowie jak i grono
pedagogiczne.
I PÓŁROCZE 2018 W FINANSACH
Ważnym punktem było przedstawienie informacji dotyczących tegorocznych
finansów. Skarbnik Małgorzata Kumór
poinformowała o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Masłów, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury w I półroczu 2018 roku.
Gmina Masłów uzyskała pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości
blisko 3 mln zł. Wykonanie planów dochodów wyniosło 44,8%, a wydatków 35,1%.
W tym roku nie zaciągnięto kredytu, a stan
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zadłużenia wynosi 19% dochodów ogółem. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. W programie sesji znalazła
się uchwała dotycząca trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej. Ujednolicono w niej zapisy z poprzednich uchwał
i uszczegółowiono plan wydatków.
ZMIANY W UCHWAŁACH
Radni przyjęli zmiany uchwał w sprawie podziału środków na dofinansowanie
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów w roku 2018.
Zmiany dotyczą dwóch szkół w Masłowie
Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii.
Przyjęto również uchwałę w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej
przy ul. Dębowej. Jest to związane z przekazaniem sieci o długości ok. 131 mb przez
prywatnego inwestora.

NOWE ZADANIA
W budżecie znalazły się nowe zadania
inwestycyjne. Pieniądze zostaną przekazane
m.in. na opracowanie projektu modernizacji
sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kwiatów polnych w Domaszowicach oraz nabycie działki w Woli Kopcowej obok Domu Ludowego,
która zostanie przeznaczona pod rozbudowę
szkoły. Radni zwiększyli środki na budowę
oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Domaszowice, Mąchocice Kapitulne, Masłów Drugi ul. Mąchocka, Ciekoty w kierunku Wilkowa, Mąchocice-Scholasteria w kierunku cmentarza w Brzezinkach.
Większe środki przeznaczono również na oświetlenie placu i boiska przy OSP
w Woli Kopcowej oraz na oświetlenie terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie.
Nowym zadaniem związanym z inwestycjami oświetleniowymi jest opracowanie
projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w Brzezinkach za pętlą autobusową oraz

Wójt Tomasz Lato i Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy wręczyli wyróżnienia
dla dzielnicowego st. sierż. Grzegorza Michty oraz st. sierż. Rafała Stachery.

budowa oświetlenia w Woli Kopcowej przy
ul. Spokojnej.
Nowym zadaniem jest również budowa
pomnika w formie „Ławki Niepodległości”
upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Gmina Masłów
włączyła się tym samym do programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ławka ma stanąć na placu św. Jana Pawła II, jej ustawienie
zależy od otrzymanej dotacji z MON.
DUŻE UŁATWIENIE
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej w Masłowie Pierwszym, na której
od lat funkcjonuje sklep przy GOPS-ie. Termin dzierżawy wynosi trzy lata. Zdecydowano o wyposażeniu w majątek instytucji
kultury Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” na cele statutowe jednostki. Związane jest to z zakończeniem trwałości projektu unijnego, w ramach którego powstał
„Szklany Dom”. Taka zmiana znacznie ułatwi nie tylko wspominaną działalność statutową, ale i inwestycyjną jednostki.
DZIAŁKI W UCHWAŁACH
Wystąpiono do wojewody świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz
Gminy Masłów działki nr 102 położonej
w Barczy. Znajduje się tam niewielkie boisko
oraz plac zabaw tuż za świetlicą samorządową.
Istotne uchwały były związane z działaniami
mającymi przynieść rozbudowę szkoły w Woli
Kopcowej. Wyrażano zgodę na zamianę działek, wykup części działki oraz sprzedaż działki.
Jest to związane z ustaleniami, jakie zapadły na
zebraniu wiejskim w Woli Kopcowej, które odbyło się na początku września.
Wojciech Purtak

Coraz bliżej do przebudowy ważnej drogi
Jest bardzo duża szansa na przebudowę odcinka drogi
powiatowej w Masłowie Drugim, łączącej gminę Masłów z drogą krajową.
Na wrześniowej sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę w sprawie przebudowy dróg powiatowych do rządowego Programu Rozbudowa Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Zgłoszone zostaną dwa zadania podstawowe oraz
jedno zadanie rezerwowe.

Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem,
droga zostanie przebudowana w przyszłym roku.

Wśród zadań głównych, które zostało zgłoszone na podstawie uchwały jest przebudowa drogi powiatowej 0309T w gminie
Masłów w Masłowie Drugim (ul. Krajobrazowa) na odcinku od
skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy,
o długości ok. 2 km. Projekt techniczny został opracowany i przekazany w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
przez Gminę Masłów.
POŁOŻĄ CHODNIK
Projekt przewiduje na tym odcinku położenie nowego dywanika asfaltowego, budowę chodnika dla pieszych o szerokości
dwóch metrów oraz modernizację rowów odwadniających wraz
z umocnieniem elementami betonowymi, ażurowymi, a także profilowanie jednostronnego pobocza.
W CIĄGU ROKU
Przewidywana wartość robót to ok. 5,5 – 6 mln zł, według
założenia 50 procent wydatków zostałoby sfinansowanych z budżetu państwa, a pozostała część po połowie z budżetów Gminy
Masłów i Powiatu Kieleckiego. Zgodnie z regułami programu prace
mają być zakończone do listopada 2019 roku. Co ważne kolejny
odcinek tej samej drogi prowadzącej do S74 jest obecnie w opracowaniu technicznym. Trwają działania związane z ustaleniami
dotyczącymi własności pasa drogowego.
WP
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„Szklany Dom” w Ciekotach będzie bardziej szklany
Trwają prace zmierzające do rozpoczęcia przebudowy fasady Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Budynek ma być bardziej szklany, tak by nawiązywał do koncepcji Stefana Żeromskiego.

Budynek „Szklanego Domu” już od
momentu otwarcia wzbudzał emocje. Głośno mówiono o tym, że w jego fasadzie jest
za mało szkła. W efekcie wielu rozmów
i działań podjętych przez Urząd Gminy
w Masłowie już wkrótce fasada zostanie
przebudowana tak, by nawiązywała do
słynnego „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, w którym pojawia się wizja szklanych domów. Zafascynowała ona Cezarego
Barykę.
CO W KONCEPCJI?
Została już wykonana koncepcja
zmiany formy wizualnej budynku Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Jej autorem jest architekt Edmund
Muczko. Przedstawiona kompozycja architektoniczno-rzeźbiarska zakłada takie rozwiązanie, gdzie formy szklano-betonowe
wciągają człowieka w labirynt szkła i betonu nawiązując do nieokreślonej i zarazem otwartej idei „Szklanego Domu” jako
dzieła sztuki. Co ważne forma daje możliwość do własnej interpretacji budynku
i bezpośrednio nawiązuje do twórczości
Stefana Żeromskiego, którego osobowość
kształtowała się właśnie w Ciekotach. - To
koncepcja, która spełnia nasze oczekiwania
w tym temacie. Ma walor artystyczny, ale
też użytkowy, który będzie służył turystom
odwiedzającym Ciekoty.
W STRONĘ TURYSTÓW
To jednak nie wszystko. W przestrzeni budynku powstać ma kawiarenka
ze szklanym dachem, z której będą mogli korzystać turyści. Małe formy betonowo-szklane mają tak wypełnić przestrzeń
użytkową od strony wschodniej i południowej budynku, by mogły być idealnie
wykorzystane do odpoczynku i relaksu na

malowniczej żeromszczyźnie. Co ważne,
koncepcja przebudowy będzie uzupełniać
się z przestrzenią i bezpośrednim dojściem
do dworu Stefana Żeromskiego, w którym
turyści mogą zapoznać się z historią życia
pisarza i zobaczyć wyposażenie dworu
z jego czasów.
W PRZYSZŁYM ROKU
Jesteśmy obecnie na etapie wyłaniania wykonawcy po przeprowadzonym
przetargu. Jego zadaniem będzie przygoto-

wanie projektu budowlanego przebudowy
fasady budynku „Szklanego Domu” wraz
z rozbudową o funkcję kawiarenki. Projekt powstać ma do końca tego roku, jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem prace
ruszą w 2019 roku. Podjęto starania, by
projekt był realizowany przy wykorzystaniu
środków zewnętrznych.
Wojciech Purtak
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Nowe boisko w Brzezinkach
przygotowywane dla piłkarzy
Na powstającym boisku treningowym w Brzezinkach przeprowadzono prace pielęgnacyjne.
Nawierzchnia boiska została wyłożona trawą.
To już finał projektu, który otrzymał
unijne wsparcie, realizowanego przez Stowarzyszenie MSS Klonówka Masłów, dzięki pożyczce z Urzędu Gminy, do zwrotu po

ukończeniu prac oraz wsparciu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez
LGD „Wokół Łysej Góry”. Za nami prace
przy pielęgnacji nowego obiektu: pierwszy
pokos i dosianie trawy. Płyta boiska została zawałowana. Ponadto napowietrzony
został system korzeniowy. Pozwoli to przyspieszyć wegetację trawiastej nawierzchni
boiska. Zostaną też zastosowane odpowiednie dawki nawozu, co wzmocni i ulepszy

Grunt pod rozgrywki musi być odpowiednio przygotowany.

jakość trawy. Wartość całkowita to przeszło
211 tys. zł, z czego kwota dofinansowania
ze środków unijnych to 180 tys. zł.
Co przed nami?
Po pracach pielęgnacyjnych przyjdzie czas na kolejne działania. Plan
przewiduje wykonanie piłkochwytów na
boisku głównym oraz powstającym boisku treningowym. Wymienione zostanie
ogrodzenie, zamontowana brama, wykonana furtka. Powstaną ławki dla kibiców
i praktyczne miejsca siedzące dla zawodników i trenerów. Prace przy boisku, które
zakończy powstanie miejsc postojowych,
mają potrwać do końca października tego
roku. Chcemy, by nasi młodzi sportowcy mieli szanse na rozwój. Wierzymy,
że klub sportowy MSS Klonówka na tym
obiekcie będzie mieć dogodne warunki
do wyszkolenia przyszłych zawodowców. Zadanie na kwotę ok 150 tys. zł
brutto sfinansuje Gmina Masłów.
Małgorzata Bazia

Startuje budowa kanalizacji!
Ruszają pierwsze prace związane z ogromną inwestycją polegającą na kanalizacji północnej części gminy Masłów.
Ekipy budowlane na początek zabiorą się za odcinek przy przełomie Lubrzanki, co da możliwości do rozpoczęcia prac
związanych z budową początku ścieżki rowerowej.
Na parkingu w Ameliówce tuż obok miejsca, gdzie rozpoczną
się prace uroczyście podpisano umowę z wykonawcą zadania na
budowę kanalizacji sanitarnej w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż
drogi powiatowej pod nazwą „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte przez
Wodociągi Kieleckie, a wykonawcą sieci będzie Zakład Usługowy
Wodno-Kanalizacyjny CO i gaz, Stanisław Karyś. Wartość tego zadania to 1 mln 168,5 tys. zł.
Hołd dla pisarza
Jak informował Henryk Milcarz, prezes
Wodociągów Kieleckich pierwszy odcinek
Całkowity koszt
prac ma największe znaczenie, ponieprojektu
wynosi aż
waż daje początek do rozpoczęcia ko87 mln zł, z czego nieco polejnych. Zanim przystąpiono do podpinad 40 mln zł przewidzianych
sania prac prezes Henryk Milcarz wraz
Umowę podpisano obok miejsca, gdzie rozpoczną się prace.
z wójtem Tomaszem Lato odczytali
do inwestycji na terenie gminy
fragmenty listów Stefana ŻeromskieMasłów. Powstanie 35,3 km
Całkowity koszt projektu wynosi aż 87 mln zł, z czego
go do ukochanej Oktawii, nawiązując
nowej sieci kanalizacyjnej
nieco ponad 40 mln zł przewidzianych do inwestycji na
tym samym do ścisłej ojczyzny pisarza,
i 2,7 km sieci wodoterenie gminy Masłów. Powstanie 35,3 km nowej sieci kaprzez którą przebiegać będzie kanalizaciągowej.
nalizacyjnej i 2,7 km sieci wodociągowej.
cja. Panom towarzyszyły reprezentantki
Trzy miesiące
KGW Brzezinianki w strojach ludowych.
Na wykonanie całości firma będzie miała trzy miesiące, co
Co w planach?
W ramach inwestycji realizowanej przez Wodociągi Kielecki oznacza, że kanalizacja na tym odcinku będzie gotowa najpóźniej
skanalizowane zostaną: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dolina Marcza- przez Bożym Narodzeniem. W ramach inwestycji zostanie wykokowa - Łąki, Mąchocice-Scholasteria, Masłów Drugi – Nademłyn. nane 1,2 km kanału tłocznego. Po zakończeniu prac przy kanale
Co ważne oprócz kanalizacji projekt zakłada również budowę będzie mogła ruszyć budowa ścieżki. Firma została już wyłoniona
trzech odcinków sieci wodociągowej w Wiśniówce, Masłowie w przetargu i czeka na oddanie terenu do rozpoczęcia działania.
Wojciech Purtak
Pierwszym/Dąbrowie oraz Mąchocicach Kapitulnych/Ameliówce.
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Szkolne inwestycje. Co zmieniło się w placówkach
podczas wakacyjnych remontów?
Dwa miesiące wakacji okazały się być niezwykle pracowite dla ekip remontowych, które działały w placówkach
oświatowych gminy Masłów. Sprawdzamy, jakie inwestycje zostały wykonane w każdej ze szkół.

Brzezinki

Prace remontowe objęły zarówno część szkolną jak i tę, z której korzystają druhowie
OSP Brzezinki. Wyremontowano wejście, schody, ułożono kostkę brukową. W ramach
funduszu sołeckiego wstawiono okna w salach dydaktycznych oraz zakupiono materiały
do wykonania zadaszenia nad zabytkowymi urządzeniami pożarniczymi na placu szkolnym.
Przeprowadzono malowanie kuchni i łazienek. Na budynku, od strony kościoła, pojawił się duży napis – Szkoła Podstawowa w Brzezinkach, który sprawia, że placówka jest
rozpoznawalna już z daleka.

Masłów Pierwszy

W Mąchocicach Kapitulnych powstała
ściana z historią szkoły.

Szkoła w ramach dużego projektu termomodernizacji przeszła wielki remont. Przeprowadzono generalny remont sali gimnastycznej łącznie z wymianą dachu oraz remontem schodów zewnętrznych. Prace objęły również wymianę instalacji odgromienia, grzejników w całym obiekcie, drzwi zewnętrznych w budynku, wszystkich okien w placówce.
Zmieniono rownież nawierzchnię placu szkolnego i wejść do budynku. Trwa jeszcze remont kotłowni CO. Wiązało się to z pracami termomodernizacyjnymi polegającymi m.in.
na ociepleniu budynku i położeniu nowej struktury, czy wykonaniu wylewek na strychu
oraz jego ociepleniu. Wszystkie prace termomodernizacyjne mają potrwać do końca listopada tego roku.
Uczniowie mogą korzystać z przebudowanych dwóch toalet, z których jedna dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostały również wejścia do
szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Pomalowane zostały pomieszczenia biblioteki i gabinety dyrektora, wicedyrektora, sekretariat oraz korytarze szkolne i pomieszczenia kuchenne.
W ramach projektu „Wzrost kształcenia poprzez rozwój infrastruktury w Gminie Masłów” doposażono pracownię matematyczno-informatyczną w meble, oprogramowanie,
sprzęt dydaktyczny oraz sprzęt komputerowy multimedialny.

Mąchocice Kapitulne

W Woli Kopcowej urządzono kuchnię.

Z funduszu sołeckiego został wyremontowany oraz odmalowany hol i korytarz na
parterze. Natomiast dzięki zwiększonym finansom z budżetu gminy Masłów udało się pomalować: pięć sal, korytarze - przed gabinetem dyrektora i przed szatnią, pomieszczenia
kuchenne oraz położyć panele podłogowe w dwóch salach. Poza tym wyremontowano
przeciekający dach, kładąc nową nawierzchnię – papę termozgrzewalną. Całość tych inwestycji to budżet – ponad 95 tys. złotych. Wnętrze szkoły jest jaśniejsze, cieplejsze i nowocześniejsze. Uroku dodał przytulny kącik czytelniczy, a największy zachwyt wzbudza
fototapeta prezentująca archiwalne zdjęcia miejscowości i szkoły.
To jednak nie wszystko w ramach projektu pod nazwą „Pracownia edukacyjna
w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”
została doposażona sala przyrodnicza, m.in. w mikroskopy, szklane lupy, zestawy do testowania minerałów, wagę elektroniczną, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy skażenia powietrza. Całość zadania wynosi 30 tys. zł, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 80 procent czyli 24 tys. zł.
Nie zabrakło również inwestycji w rozwój nauczycieli. Uczestniczyli oni w szkoleniach podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Był to kurs zwiększający kompetencje
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, warsztaty z wykorzystania tablicy interaktywnej, kursy
językowe i metodyczne w Anglii w ramach projektu Erasmus Plus.

Mąchocice-Scholasteria

W Mąchocicach-Scholasterii szkoła przeszła
termomodernizację, zbudowano windę.

Podczas tegorocznych wakacji w szkole trwała wielka, gruntowna termomodernizacja obejmująca elewację budynku szkoły i schroniska młodzieżowego. Wymienione zostały wszystkie okna, drzwi, istalacja grzewcza, rynny, zainstalowana została winda i platforma dla niepełnosprawnych. Ważną inwestycją była budowa boiska zewnętrznego wraz
z bieżnią lekkoatletyczną.
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W budynku szkoły wyremontowano cztery klasy lekcyjne
oraz dwie łazienki, które dostosowane zostały pod potrzeby osób
niepełnosprawnych. Szkoła zyskała pomoce dydaktyczne: 25 laptopów, mikroskopy elektroniczne z preparatami, nowe meble
szkolne, roboty do nauki programowania, pomoce dydaktyczne do
nauczania fizyki, chemii, matematyki, geografii, biologii.

Wola Kopcowa

Wakacyjne prace polegały na modernizacji pomieszczeń
kuchni w celu uruchomienia bloku żywieniowego. Od września
w szkole wprowadzone zostało przygotowywanie obiadów na
miejscu. Kuchnia została również pomalowana. W salach lekcyjnych przeprowadzono czyszczenie podłóg. Doposażono placówkę dzięki zakupom wyposażania kuchni w sprzęt i meble kuchenne
oraz meble i wykładzinę do sal.
WP

Na budynku w Brzezinkach przytwierdzono napis.

Gruntownie odnowiona sala gimnastyczna w Masłowie.

Uczniowie korzystają z nowych komputerów.

Podpisano list intencyjny

Gaz dotrze z Dąbrowy do Masłowa Pierwszego
Dobre wiadomości dla mieszkańców Dąbrowy i Masłowa Pierwszego. Podpisano list intencyjny dotyczący
budowy gazociągu łączącego te dwie miejscowości.
W Urzędzie Gminy Masłów wójt Tomasz Lato oraz Radosław
Słoniewski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach
podpisali list intencyjny w sprawie budowy kolejnej nitki gazociągu w gminie Masłów. Według naszych planów gazociąg może powstać od strony Dąbrowy od ul. Jana Pawła II do centrum Masłowa Pierwszego. Projekt budowy gazociągu zostanie opracowany
po zawarciu umów o przyłączenie do sieci gazowej, na przełomie 2018 i 2019 roku, tak by jego realizacja mogła ruszyć jeszcze
w 2019. Prace zakończyłyby się w 2020 roku.
GDZIE TRAFI?
Według planów do gazociągu będą mogli przyłączyć się właściciele wszystkich prywatnych gospodarstw leżących wzdłuż jego
budowy. Gaz zostanie również podłączony do obiektów publicznych m.in. ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Masłów. W drugim etapie planowane jest podłączenie do gazociągu gospodarstw leżących w bocznych ulicach
np. przy ul. Świerczyńskiej i ul. Piaskowej.
RUSZY BUDOWA
To już kolejne plany związane z gazyfikacją gminy Masłów.
Jesteśmy już na ostatnim etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę gazociągu od ul. Sandomierskiej w Kielcach do ogródków
działkowych w Domaszowicach. Przypomnijmy, że list intencyjny w tym temacie podpisaliśmy w poprzednim roku, a inwesty-

W Urzędzie Gminy Masłów wójt Tomasz Lato oraz Radosław Słoniewski,
dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach
podpisali list intencyjny w sprawie budowy kolejnej nitki gazociągu
w gminie Masłów.

cja zostanie zrealizowana już na przełomie 2018/2019 – mówi
Radosław Słoniewski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego
w Kielcach.
WP
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Ruszają prace
przy budowie oświetlenia
W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy budowie oświetlenia ul. Dębowej w Woli Kopcowej.

Przy ul. Dębowej będzie jaśniej

Przetarg został już rozstrzygnięty, a firma na plac budowy ma
wejść w ciągu najbliższych dni. W ramach nowego zadania zostanie postawionych 36 słupów, na których zawisną lampy. Oświetlony będzie odcinek 1300 metrów od strony Masłowa Pierwszego
do ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej. Całość inwestycji wyniesie
173 tys. zł. Oświetlenie ulicy Dębowej ma być gotowe do końca
października.
WP

Budynek dawnego GOKiS
odzyskał blask
Zakończyły się prace remontowe na budynku dawnego
GOKiS w Masłowie, w którym mieszczą się Gminna
Biblioteka oraz remiza OSP.

Tak teraz wygląda elewacja budynku.

Remont obejmował 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

W oczekiwaniu na termomodernizację szkoły i hali
Trwają prace związane z oceną wniosku złożonego do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego termomodernizacji szkoły w Brzezinkach i hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii.
W marcu tego roku Gmina Masłów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu zakładającego termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Wykonane będą m.in. modernizacja systemu ogrzewania oraz systemu ciepłej wody (czyli
montaż pompy obiegowej i cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej), ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej,
okiennej oraz montaż energooszczędnego oświetlenia i paneli fotowoltaicznych.
Co w planie?
Termomodernizacja hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii objąć ma ją kompleksowo. Prace zakładają m.in. modernizację systemu ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę
stolarki drzwiowej, okiennej, oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. Zamontowane mają zostać również panele
fotowoltaiczne.
Kiedy realizacja?
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przygotowana zostanie dokumentacja techniczna, a wybór wykonawcy planowany jest
na pierwszy kwartał 2019 roku. Planowane zakończenie inwestycji
to koniec przyszłego roku. Prace budowlane w Brzezinkach mają
kosztować ok. 880 tys. zł, a w Mąchocicach-Scholasterii nieco ponad 1 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie z Unii Europejskiej
wynieść ma ponad 1,5 mln zł.

Szkoła ma szansę przejść termomodernizację.

Budowa boiska
To nie jedyne działania zmierzające do poprawy infrastruktury szkolnej. W Urzędzie Gminy powstaje dokumentacja projektowa na modernizację szkoły w Mąchocicach Kapitulnych. Zakładać
będzie ona budowę boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, przebudowę pracowni przyrodniczej i matematycznej,
wyposażenie sali gimnastycznej oraz wspomnianych pracowni. Na
ten cel Gmina planuje pozyskać ze środków unijnych pół miliona
złotych, a wniosek zostanie złożony w listopadzie.
WP
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Remonty na drogach gminnych
Trwają prace związane z remontem cząstkowym dróg
gminnych.
Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumiczniczej na terenie gminy Masłów trwał do połowy sierpnia. Został zaplanowany w dwóch etapach. Pierwszy
obejmujący naprawę nawierzchni mieszanką emulsji asfaltowej
z kruszywem poprzez natrysk został już zrealizowany. Objął
ok. 1000 metrów na odcinkach dróg w Barczy, Ciekotach, Woli
Kopcowej, Wiśniówce, Dąbrowie, Mąchocicach Kapitulnych, Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa.
W planach
Drugi etap, który ruszy, będzie polegać na naprawie dróg
mieszkanką mineralno-bitumiczną oraz wyrównaniu podbudowy
poprzez wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni. Prace
obejmą ok. 300 metrów w sołectwach Ciekoty, Wola Kopcowa,
Mąchocicach Kapitulnych. Całość prac wyniesie niemal 68 tys. zł.
WP

Prace podzielono na dwa etapy.

Jubileuszowy Zjazd Sołtysów Powiatu Kieleckiego
W minioną sobotę, 6 października, w Parku Rozrywki
i Miniatur Sabat Krajno odbył się Jubileuszowy Zjazd
Sołtysów Powiatu Kieleckiego, w którym uczestniczyło
ponad 200 sołtysów z powiatu kieleckiego.

Oprócz sołtysów i gospodarzy: Michała Godowskiego, starosty kieleckiego, Feliksa Januchty, prezesa Powiatowego Koła Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz Małgorzaty Kozubek, wiceprezes Koła
obecni byli Zenon Janus, wicestarosta, Jan Cedro, przewodniczący
Rady Powiatu w Kielcach, Józef Szczepańczyk, członek Zarządu
Powiatu w Kielcach, burmistrzowie, wójtowie, radni powiatowi.
W XV już zjeździe uczestniczył również Wójt gminy Masłów
Tomasz Lato wraz z sołtysami. Podczas spotkania były poruszane
sprawy, które dotyczą sołtysów, wsi i ich mieszkańców. Płynęły
podziękowania dla sołtysów za ich codzienną pracę na rzecz rozwoju wsi i lokalnych społeczności. Podczas gali za nieprzerwanie
pełnioną funkcję – sołtysa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
zostało nagrodzonych 38 sołtysów i zostały wręczone jubileuszowe wyróżnienia. Wśród zacnego grona znaleźli się Małgorzata
Kozubek, sołtys sołectwa Masłów Pierwszy, Jan Sobecki, sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne oraz Edward Mazur, sołtys sołectwa
Wola Kopcowa. Nagrodzonym sołtysom z terenu gminy Masłów
serdecznie gratulujemy!
Źródło zdjęć:
Starostwo Powiatowe w Kielcach

Plany zagospodarowania przestrzennego
w trakcie opracowania
Trwają prace związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Masłów. Oznaczać
będzie to m.in. nowe działki przeznaczone pod budowę domów.
Zgodnie z umową, z maja 2017 roku, firma wyłoniona
w przetargu na przygotowanie planów dla poszczególnych sołectw
ma 18 miesięcy. Uchwalony przez Radę Gminy Masłów i obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego ma już sołectwo
Barcza. Za kilka tygodni, w listopadzie, będą gotowe plany dla kolejnych sołectw. Będą je miały: Wola Kopcowa, Wiśniówka, Brzezinki, Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria, Dąbrowa.
W PRZYGOTOWANIU
W myśl obwieszczenia wójta plany dotyczące tych sołectw są
wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Masłów, co

oznacza, że zapoznać się może z nim każdy chętny. Plany dla pozostałych sołectw zostaną przesłane do Urzędu Gminy w ciągu najbliższych dni. Dotyczyć będą one sołectw: Masłów Pierwszy, Masłów
Drugi, Dolina Marczakowa, Domaszowice. Ich uchwalenie przez
Radę Gminy planowane jest na przełomie grudnia i stycznia.
NOWE TERENY
Najbardziej istotne jest to, że plany wprowadzają nowe tereny budowlane, są przygotowywane zgodnie z wolą mieszkańców.
Plan skraca czas wydania pozwolenia na budowę i definiuje przeznaczenie konkretnych działek.

14

Kurier Masłowski

Droga w Mąchocicach Kapitulnych już gotowa
Dobiegła końca dwuetapowa
realizacja prac. Na finał została
położona ostatnia warstwa asfaltu
na ulicy Dolnej w Mąchocicach
Kapitulnych.
Ekipa remontowa wykonała szereg
prac. Po ulicy Dolnej w Mąchocicach Kapitulnych będziemy jeździć bezpieczniej
i bardziej komfortowo. Wszystko to dzięki
wymianie konstrukcji oraz nawierzchni bitumicznej, wykonaniu odwodnienia. Piesi
mają nowy chodnik a mieszkańcy dojazdy
na posesje.
Kompleksowa przebudowa
Pierwszy etap prac objął pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych drogi
gminnej w Mąchocicach Kapitulnych od
drogi wojewódzkiej nr 745. Na tym etapie
prace wykonano na odcinku o długości
ok. 410 mb. Wymienione zostały konstrukcje oraz nawierzchnia bitumiczna, powstał
nowy chodnik z kostki brukowej, krawężnik betonowy, zjazdy na posesje oraz odwodnienia w postaci rowu otwartego. Koszt
całości wyniósł nieco ponad 776 tys. zł,

Tak wyglądały ostatnie prace.

z czego 388 tys. to dotacja pozyskana
z programu przebudowy dróg lokalnych.
Odtworzenie nawierzchni
Drugi etap realizowany został na ok. 840
metrach bieżących w ramach remontu i przebudowy. Prace objęły wymianę nawierzchni

bitumicznej. Odmulono też rowy otwarte,
wykonano spadki poprzeczne w kierunku
rowów odwodnieniowych, naprawiono przepusty a pobocza umocniono tłuczniem. Szerokość jezdni wynosi ok. 5 metrów. Koszt tego
etapu to niemal 237 tys. zł.
Małgorzata Bazia

Wspólnie przeciwko przestępstwom. Co zaplanowano?
Będą szkolenia, spotkania prewencyjne z przedstawicielami organizacji społecznych, dyżury prawne, konkursy dla
uczniów. Gmina Masłów włącza się w wojewódzki program Ministerstwa Sprawiedliwości, który ma przyczynić się
do zapobiegania przestępstwom. W Urzędzie Gminy podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Vis Legis.
Akcja edukacyjna
Ruszamy z realizaWszystko to w ramach kamcją programu firmowanego przez Ministerstwo
panii społecznej prowadzonej na
Sprawiedliwości,
który
terenie zarówno gminy Masłów
jak i województwa świętokrzyfinansowany jest ze środskiego. Rozpowszechniane będą
ków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym
oraz
m.in. plakaty, ulotki, broszury, któPomocy Postpenitencjarre będzie można otrzymać m.in.
nej w ramach Funduszu
w urzędzie, placówkach gminnych
i szkołach. - Odbywać będą się
Sprawiedliwości, w zaszkolenia, spotkania prewencyjne
kresie
przeciwdziałania
z przedstawicielami organizacji
przyczynom przestępstw.
Za działania w jego raspołecznych, dyżury prawne osób
mach odpowiadać będzie
reprezentujących Stowarzyszenie
Vis Legis. Nie zabraknie również
Stowarzyszenie Vis Legis
– mówi jego prezes Rafał
konkursów dla uczniów promujących pozytywne zachowania.
Jarząbek.
Wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk
Zaangażowane środowiska
Wina i kara
i Rafał Jarząbek, wiceprezes Stowarzyszenia Vis Legis.
W myśl porozuPodczas uroczystego podpimienia podpisanego przez wójta Tomasza Lato reprezentującego sania porozumienia, które odbyło się w Sali Samorządowej Urzędu
Gminę Masłów oraz prezesa Stowarzyszenia Vis Legis już wkrót- Gminy gościli m.in Andrzej Gajek, członek Stowarzyszenia Vis Lece odbywać będą się spotkania zarówno z osobami młodymi jak gis, Małgorzata Kozubek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz
i dorosłymi, które mają uwrażliwić na pojawiające się zagrożenia przedstawiciele gminnych środowisk, w których realizowane będą
związane z przestępstwami. Zaplanowano również edukację w ra- programowe działania m.in. sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy
mach m.in. radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, czy pomocy społecznej i komisji ds. profilaktyki. Policja reprezentowainformowania o konsekwencji przestępstw i kar grożących za ich na była przez dzielnicowego Grzegorza Michtę.
WP
popełnienie. Co więcej program ma oferować alternatywę dla negatywnych zachowań poprzez zaangażowanie w pozytywną działalność społeczną.
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PSZOK już czynny. Pierwsze odwiedziły go dzieci!
Mieszkańcy gminy Masłów mogą oddawać odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie. Podczas inauguracji działalności PSZOK-u rozstrzygnięto konkurs ekologiczny skierowany
do uczniów naszych szkół.

Pamiątkowe zdjęcie lauratów konkursu, pierwszych odwiedzających PSZOK.

Budowa PSZOK-u w Dąbrowie była możliwa dzięki decyzji
Zarządu Województwa związanej z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”. Unijne
wsparcie wyniosło dokładnie 546 952,30 zł, co stanowi 75 procent
całkowitych kosztów projektu. Koszt budowy to 639 000,00 zł.
Konkurs rozstrzygnięty
PSZOK oddano do użytku w czwartek 20 września. Jego
pierwszymi gośćmi byli uczniowie ze wszystkich szkół w gminie
Masłów, którzy zostali laureatami konkursu ekologicznego „Drugie
życie odpadów”. Pomysłowość uczniów była wielka, bo zgłoszono prace wykonane z opadów, które po przetworzeniu posłużyły
np. za lampkę czy piórnik! Zainteresowanie konkursem było duże,
bo komisja konkursowa musiała wybrać najlepsze prace spośród
aż 80 nadesłanych! Nagrody najlepszym wręczali wójt Tomasz
Lato oraz wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk.
Zwiedzanie w programie
Na wszystkich czekała nie lada atrakcja, czyli wycieczka po
PSZOK-u wraz z wyjaśnieniem, jak będzie dział punkt, do czego służyć będą w nim poszczególne kontenery i jaką rolę spełnią
pomieszczenia np. do przechowywania zużytych baterii. W rolę
przewodnika wcielił się wójt Tomasz Lato.

Dzieci dowiedziały się niemal wszystkiego na temat
funkcjonowania PSZOK-u.

Warto wiedzieć
Co ważne mieszkańcy gminy Masłów w ramach uiszczonej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli
oddawać wybrane odpady jak np. odpady wielkogabarytowe do
Punktu w Dąbrowie, a nie jak obecnie – do PSZOK-u w Kielcach.
PSZOK będzie czynny trzy razy w tygodniu w następujących godzinach: wtorki 10-18, czwartki 11-17 i soboty 8-15.
WP

LAUREACI KONKURSU
I kategoria wiekowa uczniowie klas I- IV szkoły podstawowej:
I miejsce - Wiktoria Pożoga, kl. III; Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach- Scholasterii
II miejsce - Bartłomiej Dudzik kl. II; Szkoła Podstawowa
w Woli Kopcowej
III miejsce - Emilia Adwent kl. I; Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych
Nagrody wyróżnienia:
1) Nadia Stachura kl. II; Szkoła Podstawowa w Mąchocicach
Kapitulnych
2) Maria Dudzik kl. IV; Szkoła Podstawowa w Mąchocicach
Kapitulnych
3) Tomasz Ryś kl. IV; Szkoła Podstawowa w Mąchocicach
Kapitulnych
II kategoria wiekowa uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej i uczniowie III klasy gimnazjum:
I miejsce – Kinga Pietrzak kl. Va; Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Masłowie
II miejsce – Karol Adamiec kl. VI b; Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Masłowie
III miejsce – Oliwier Samiczak kl. VII; Szkoła Podstawowa
w Mąchocicach Kapitulnych
  Nagrody wyróżnienia:
1) Alicja Wojtyna kl. V; Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
2) Dawid Osełka kl. VIb; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Masłowie
3) Natalia Wilczyńska kl. IIIa gim.; Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym.
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Na co fundusz sołecki?
Przedstawiamy rezultaty wszystkich zebrań
Znamy zadania, na które zostaną przeznaczone pieniądze
z funduszu sołeckiego na 2019 rok. O tym zdecydowali uczestnicy
zebrań sołeckich, które w minionych tygodniach odbywał się w każdym z sołectw w gminie Masłów. Wśród zadań dominują te dotyczące zarówno inwestycji jak i doposażenia istniejących budynków.
BARCZA
• przeprowadzenie remontu w świetlicy wiejskiej w Barczy – 18 000 zł
• zlecenie uszycia stroju dla KGW w Barczy – 2 558,18 zł
całość: 20 558,18 zł
BRZEZINKI
• zakup sprzętu i umundurowania galowego i bojowego dla OSP
Brzezinki – 8 000 zł
• wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Brzezinkach – 5 000 zł
• zakup wyposażenia (2 500 zł) oraz materiałów do remontu
(2 500 zł) siłowni w Brzezinkach – 5 000 zł
• remont (6 000 zł) i wyposażenie (6 085,15 zł) aneksu kuchennego
w części strażackiej – 12 085,15 zł
całość: 30 085,15 zł
CIEKOTY
• wykonanie przebudowy rowu przy drodze gminnej - 7 232,40 zł
• wykonanie remontu świetlicy wiejskiej – 6 800 zł
• opracowanie projektu przebudowy obiektu OSP – świetlicy (strażnicy Straży Pożarnej) – 13 131,36 zł
• utrzymanie bieżące zieleni dla terenu w rejonie świetlicy (OSP) –
800 zł
całość: 27 963,76 zł

• doposażenie siłowni zewnętrznej w Masłowie Pierwszym przy
szkole poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 10 570,70 zł
całość: 38 570,70 zł
MASŁÓW DRUGI
• wykonanie projektu oświetlenia oraz oświetlenia w Masłowie II
przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej – 20 000 zł
• dowieszenie lamp oświetlenia ulicy przy drodze gminnej wewnętrznej przy granicy z sołectwem Brzezinki – 3 000 zł
• zlecenie uszycia strojów dla KGW NOVE MASŁOWIANKI – 2 300 zł
• doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Masłowie II poprzez zakup i montaż piłkochwytów – 13 270,70 zł
całość: 38 570,70 zł
MĄCHOCICE KAPITULNE
• opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku Centrum
Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych – 15 570,70 zł
• doposażenie kuchni dla potrzeb zespołu – KGW „Lubrzanka”
w Mąchocicach Kapitulnych – 5 000 zł
• zlecenie uszycia strojów dla Zespołu Golica 5 000 zł
• doposażenie świetlicy szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych 13 000 zł
całość: 38 570,70 zł
MĄCHOCICE-SCHOLASTERIA
• wytyczenie oraz budowa (utwardzenie) drogi gminnej nr 201
w Mąchocicach-Scholasterii - 26 652,35 zł
całość: 26 652,35 zł

DĄBROWA
• doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w tym: nagłośnienie,
aparat fotograficzny, sprzęt kuchenny, urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka) – 16 070,70 zł
• naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 2 500 zł
• wykonanie odwodnienia terenu między posesjami 80 i 82 w Dąbrowie – 20 000 zł
całość: 38 570,70 zł

WIŚNIÓWKA
• budowa chodnika przy drodze gminnej na Leśnym Osiedlu –
10 000 zł
• remont chodnika przy drodze gminnej po starodrożu trasy nr 7
– 10 000 zł
• doposażenie kuchni w świetlicy osiedlowej w Wiśniówce –
9 275,16 zł
• całość: 29 275,16 zł

DOLINA MARCZAKOWA
• doposażenie kuchni świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej 1 000 zł
• wykonanie monitoringu w świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej 8 000 zł
• zlecenie robót w zakresie rozbudowy świetlicy samorządowej
w Dolinie Marczakowej 14 296,70 zł
całość: 23 296,70 zł

WOLA KOPCOWA
• doposażenie KGW poprzez zakup butów (2 000 zł) i zlecenie uszycia fartuchów (1 000 zł) – 3000 zł
• doposażenie OSP Wola Kopcowa w sprzęt i umundurowanie
– 500 zł
• doposażenie OSP Wola Kopcowa poprzez zakup podkaszarki spalinowej do utrzymania zieleni wokół strażnicy – 2 500 zł
• doposażenie placu zabaw przy szkole w Woli Kopcowej poprzez
zakup urządzeń do zabawy – 4 000 zł
• budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kieleckiej i Wspólnej – 10 000 zł
• zakup lustra ulicznego do zamontowania w ulicy Sosnowej (we
własnym zakresie) – 1 500 zł
• zakup progu zwalniającego wraz z kompletem znaków na ulicę
Dębową – 3 000 zł
• zakup ogrodzenia (elementów) do wykonania ogrodzenia terenu
strażnicy w Woli Kopcowej – 7 070,70 zł
całość: 38 570,70 zł
Małgorzata Bazia

DOMASZOWICE
• doposażenie Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach – 38 570,70 zł
całość: 38 570,70 zł
MASŁÓW PIERWSZY
• doposażenie zaplecza kuchennego CEiK – obiekt w Masłowie
(dawny GOK) – 2 000 zł
• doposażenie placu zabaw na ul. Podklonówka poprzez zakup
i montaż urządzeń do zabawy 5 000 zł
• zakup strojów dla Chóru Masłowianie 7 000 zł
• zakup umundurowania do OSP Masłów 7 000 zł
• opracowanie projektu siłowni zewnętrznej przy ul. Podklonówka
10 000 zł
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W Ciekotach nagrywano wspomnieniowy reportaż
W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach spotkali się przyjaciele Barbary Wachowicz, by wziąć
udział w nagraniu reportażu dla Polskiego Radia poświęconego pamięci zmarłej pisarki.
Hanna Bogoryja-Zakrzewska, ceniona reportażystka, lauretka wielu prestiżowych nagród m.in. Grand Press i Złotego
Mikrofonu przyjechała do gminy Masłów,
by pracować nad wyjątkowym reportażem.
W Ciekotach Barbarę Wachowicz wspominali brat Bogusław Wachowicz z żoną,
Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa
dworu Stefana Żeromskiego z mężem Andrzejem Zapałą, wójt Tomasz Lato, Jan
Durlik i Anna Janik, bohaterowie książki

„Ciebie jedną kocham...”, Joanna Broniek,
dyrektor SP im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii z nauczycielkami
Beatą Adydan i Barbarą Domińską, redaktor Wojciech Purtak oraz Krystyna Nowakowska, dyrektor „Szklanego Domu”.
Ciekawe wspomnienia
We wspomnieniach wracały m.in.
pierwsze wizyty pisarki na żeromszczyźnie, zaangażowanie w obronę szkoły
w Mąchocicach-Scholasterii, czy budowę

Pisarkę wspominali jej przyjaciele.

Hanna Bogoryja-Zakrzewska rozmawiała m.in.
z Bogusławem Wachowiczem, bratem pisarki i jego żoną.

„Szkalnego Domu” i rekonstrukcję dworu Stefana Żeromskiego. Redaktor Hanna Bogoryja-Zakrzewska pytała również
o prywatne kontakty z pisarką, nie zabrakło anegodot zarówno z pobytów Barbary
Wachowicz w gminie Masłów jak i wyjazdów na widowiska i gawędy w całym kraju.
Reportaż zostanie wyemitowany w Polskim
Radiu w niedzielę 11 listopada.
WP

Ulice z nowymi nazwami
Zakończyły się działania związane z wprowadzeniem nazw ulic
w sołectwach Mąchocice Kapitulne i Domaszowicach. Znacznie
wpłynie to na bezpieczeństwo.

Starostwa Powiatowego dotyczącym tej właśnie kwestii. Obowiązkiem pozostającym już w kwestii mieszkańców jest poinformowanie o zmianie danych adresowych
wszystkich instytucji, z którymi korespondują (np. urzędy, banki).
Nowe tablice
Wszystkie ulice zostały już oznaczone nowymi tablicami z nazwami ulic,
co znaczenie podwyższy bezpieczeństwo mieszkańców, choćby w przyWażne
padku dotarcia ambulansu, czy straży pożarnej pod wskazany adres.
Nadanie nazw ulic
Co ciekawe nowe tablice mają ujednoliconą szatę graficzną.
dla właścicieli
wiązało się ze zmianą
Jakie nazwy
Zachęcamy właścicieli dzianumeracji
budynków
W Mąchocicach Kapitulnych funkcjonują ulice: Amełek gruntów stanowiących drogi
i wprowadzeniem relii, Wielkiego Kamienia, św. Floriana, Nad Lubrzanką, Górprywatne do występowania z wniozerw dla działek buska, Bohdana Kosińskiego, Dolna, Góra, Łysogórska, Szkolna.
skiem do Urzędu Gminy o nadanie
dowlanych. Co ważne
W Domaszowicach nowe ulice noszą nazwy: mjr. Hubala,
nazw ulicom. Niezbędna jest do tego
mieszkańcy nie muszą
Kwiatów Polnych, Wiosenna, Krótka, Jasna, Wichrowa, Popisemna zgoda wszystkich właściciewymieniać dowodów
godna, Klonowa, Młoda, Odzyskana, Uniwersytecka, Mokra,
li działek. Chętni mogą zgłaszać
osobistych i praw jazdy.
Otrocz Nowy. Nowe nazwy wprowadzono również dla ulic prysię do sekretariatu UrzęGmina Masłów wystąpiła
watnych: św. ojca Pio, Dominika Tutaja, Szeroka.
du Gminy.
z oficjalnym zapytaniem do
WP
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Inauguracja Karty Seniora.
Zagrała DJ Wika
Pierwsze Karty Seniora zostały wręczone mieszkańcom gminy Masłów podczas specjalnego spotkania członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do
Ciekot zjechało kilkaset osób z naszego regionu. Dla wszystkich zagrała
DJ Wika, która w tym roku skończy 80 lat!
Do Ciekot zjechali przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Kielc oraz gmin Miedziana Góra, Strawczyn, Zagnańsk.
Nie zabrakło oczywiście studentów z gminy Masłów. Wszystko to
w ramach wydarzenia zorganizowanego dzięki projektowi realizowanemu w ramach II edycji programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przy wsparciu Renaty Janik – doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkich witali gospodarze wydarzenia właśnie
Renata Janik i Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. Gości reprezentowali Szczepan Skorupski, wójt gminy Zagnańsk, Tadeusz Tkaczyk,
wójt gminy Strawczyn i Zdzisław Wrzałka, wójt gminy Miedziana
Góra.
ULGI DLA NASZYCH SENIORÓW
Ważnym momentem było wręczenie pierwszych Kart Seniora
dla mieszkańców gminy Masłów, którzy ukończyli 60 rok życia.
W myśl porozumienia ze stowarzyszeniem Manko z Krakowa, które w ramach współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać z ulg i zniżek
w ponad 1200 punktach, instytucjach oraz ośrodkach zdrowia
w całym kraju. Karty wręczali wspólnie wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk i Aneta Kułak, kierownik

GOPS w Masłowie. To
właśnie w GOPSie (pokój
nr 8) każda chętna osoba
może otrzymać kartę oraz
niezbędne informacje.
Co ważne, z Karty Seniora będzie mogło
Za sterami stanęła
DJ Wika.
skorzystać nieco ponad 2100 osób, co stanowi ok. 20 procent wszystkich mieszkańców
gminy.
WIELKA POTAŃCÓWKA
Gwoździem spotkania w Ciekotach była potańcówka
z DJ Wiką. Najstarsza polska DJ`ka, która jesienią skończy 80 lat
nie tylko grała do tańca, ale też motywowała do działania. - Możemy być jak te pelargonie w doniczce, siedzieć w domu i przerzucać kanały na pilocie, ale możemy też wyjść z domu i zacząć żyć
– mówiła do zgromadzonych w amfiteatrze. Później już porwała
wszystkich do tańców zarówno na scenie jak i wokół niej. Dla seniorów przygotowano poczęstunek, a każdy chętny mógł zwiedzić
dwór Stefana Żeromskiego.
WP

Nasi seniorzy otrzymali Karty Seniora.

Takiej potańcówki żeromszczyzna jeszcze nie widziała!

Nowe zajęcia w świetlicach od stycznia
Gmina Masłów stara się o pozyskanie środków na uruchomienie dodatkowych zajęć w trzech świetlicach środowiskowych w Masłowie Pierwszym, Dąbrowie i Ciekotach.
Projekt opiewa na około milion
złotych i przewiduje dostosowanie
i doposażenie w sprzęt komputerowy,
meble i pomoce naukowe obiektów
istniejących w tych miejscowościach.
Planowane jest objęcie opieką dydaktyczno-wychowawczą 90 dzieci z naszej gminy, które codziennie po lekcjach
będą dowożone do tych miejscowości
na bezpłatne zajęcia rozwijające kom-

petencje kluczowe. Zajęcia w jak najdłuższym wymiarze czasu będą miały aspekty
profilaktyczne oraz integracyjne młodzieży
z różnych sołectw.
Dla rodziców i dzieci
W projekcie zaplanowano zajęcia matematyczne, informatyczne, modelarskie,
rekreacyjno-sportowe, język angielski, profilaktyka prowadzone w grupach. - Podczas
zajęć dzieci będą miały zapewniony posiłek.

Dla rodziców natomiast przewidziano
możliwość skorzystania z poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego. Start
realizacji projektu zaplanowaliśmy na
styczeń 2019 roku – mówi Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach,
koordynator projektu.
WP
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Bliżej do upamiętnia ofiar II wojny światowej
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy budowy pomnika na Białej Górze.
Coraz bliżej do upamiętniania osób
zamordowanych na Białej Górze. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej Gmina uzyskała pozwolenie od starosty kieleckiego na budowę pomnika. Obecnie trwa
procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy budowy pomnika.
Z inicjatywą
Przypomnijmy, że z inicjatywą budowy pomnika wyszła Grupa Inicjatywna
Utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii
Polaków na Białej Górze w skład, której
wchodzą: major w stanie spoczynku Bogusław Sitnicki, Antoni Nowak, Henryk
Dłużewski oraz Zofia Wieczorek-Nowak,
prezes Stowarzyszenia i Sympatyków Żołnierzy 4 Pułku w Kielcach. Inicjatywę
wspierał także zmarły kilka miesięcy temu
Stanisław Wójcik. Na cel grupa przekazała
Gminie 6,5 tys. zł.
Z wyrzeźbionym orłem
Pomnikiem będzie betonowa płyta,
na której znajdzie się tablica marmurowa

z wyrzeźbionym orłem. Nad nią zostanie
zamontowany stalowy krzyż. W okolicy
pomnika znajdzie się również miejsce na
tablicę informacyjną. Autorem szkicu do
projektu jest niezwykle szanowany w środowisku inżynier Henryk Dłużewski, zasłużony twórca wielu pomników na Ziemi
Świętokrzyskiej.
Napis po konsultacjach
Napis na tablicy zostanie poświęcony
członkom Organizacji Orła Białego: Michałowi Cetnerowi i Witoldowi Wolskiemu
rozstrzelanym 6 stycznia 1940 roku u stóp
Białej Góry oraz ok. 50 ofiar terroru okupanta niemieckiego zamordowanych w latach 1939 – 1942 w tym miejscu. Procedura ustalenia treści napisu trwała dość długo
i była związana z weryfikacją historyczną
przez IPN zdarzeń z Białej Góry. Odsłonięcie pomnika planowane jest na przełomie
października i listopada.
WP

Tak ma wyglądać pomnik.

Narodowe Czytanie: „Przedwiośnie”
zabrzmiało w Ciekotach
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie już po raz kolejny wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie. Spotkanie
zorganizowano wspólnie z Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Tegoroczna impreza była wyjątkowa z kilku powodów. Czytano powieść „Przedwiośnie” bliskiego nam pisarza - Stefana Żeromskiego. Czytanie miało szczególną oprawę.
Odbyło się bowiem w Dworku Stefana - miejscu, gdzie pisarz spędził dzieciństwo. Czytających otaczały sprzęty, meble, zdjęcia i pamiątki pisarza. Czuło się jego obecność w tym
miejscu. Dodatkowo czytającym i słuchaczom czas umilał występ muzyków z Filharmo-

„Przedwiośnie” czytano przy ławeczce państwa Żeromskich.

nii Świętokrzyskiej oraz grupy dziecięcej
„Czerwone Jagody”.
KTO CZYTAŁ?
Wśród czytających znaleźli się
uczniowie szkoły podstawowej w Masłowie oraz ich rodzice, członkowie dziecięcego zespołu „Czerwone Jagody” z Mąchocic-Scholasterii, przedstawiciele władz na
czele z wójtem gminy Masłów Tomaszem
Lato, Tomasz Pleban, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Joanna Broniek, dyrektor
szkoły w Mąchocicach Scholasterii, Krystyna Nowakowska, dyrektor CEiK, Jadwiga
Kuchinka nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, bibliotekarze oraz
żołnierze z Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych z kieleckiej Bukówki.
FINAŁ KONKURSU
Zwieńczeniem Narodowego Czytania 2018 było rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego „Moje zdjęcie z książką”
zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Masłowie. Kierownik biblioteki, Anna Obara wraz z wójtem Tomaszem
Lato wręczyli wszystkim uczestnikom konkursu nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Anna Obara
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Złote i diamentowe małżeństwa docenione
Złote i Diamentowe Gody świętowali mieszkańcy gminy Masłów. Była okolicznościowa msza święta i uroczystość
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, podczas której małżonkowie zostali udekorowani medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Złote Gody w gminie Masłów od lat
obchodzone są bardzo uroczyście. Tak
było i w tym roku. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji jubilatów odprawiona w kościele Przemienienia Pańskiego
w Masłowie. Podczas niej małżonkowie
odnowili przyrzeczenia małżeńskie oraz
przyjęli serdeczne życzenia od ks. proboszcza Piotra Motyki. O wyjątkową oprawę
liturgii zadbał Chór Masłowianie.
MEDALE I UPOMINKI
Druga część uroczystości odbyła się
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach. Gospodarzami wydarzenia byli Joanna Radek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie oraz wójt
Tomasz Lato. Oboje w słowach skierowanych do jubilatów podkreślali wyjątkowy
charakter święta będącego wyrazem ich
miłości i szacunku, jakim obdarzają się od
ponad 50 lat.

W gronie jubilatów obchodzących
Złote Gody znalazło się 15 par. Każda
z nich została odznaczona medalami Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP. Medalami
dekorował wójt Tomasz Lato, a gratulacje
i upominki (kwiaty i ciepłe koce) wręczali
wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk,
skarbnik Małgorzata Kumór, sekretarz Zbigniew Zagdański.
DIAMENTOWE MAŁŻEŃSTWA
Masłowską tradycją stało się już honorowanie par obchodzących Diamentowe
Gody. W tym gronie znalazło się siedem
par. Jednak ze względu na stan zdrowia do
Ciekot dotarły tylko dwie. Małżonkowie
otrzymali upominki oraz listy gratulacyjne
od biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.
W ROLACH GŁÓWNYCH
W części artystycznej wystąpili Michał Kopeć oraz Teatr Klubu Seniora wraz

Na uroczystość dotarły dwie pary obchodzące Diamentowe Gody.

ze studentami masłowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Grupa pod kierunkiem
Alicji Rozborskiej przedstawiła dowcipną
etiudę dotyczącą wyjazdu do sanatorium.
Tak jak co roku ogromne brawa wzbudziła
premiera filmu dokumentalnego przygotowanego przez ekipę ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, w którym
m.in. o recepcie na dobry związek opowiadali tegoroczni jubilaci.
Uczennice Dominika Karyś i Wiktoria Jaros z pomocą dyrektor Anety Januchty
i kierownik Joanny Radek przygotowały film,
który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Był zarówno dowcipny jak i zmuszający do przemyśleń. Za jego montaż odpowiadał nauczyciel Daniel Kozłowski.
Po zakończeniu oficjalnego spotkania
jubilaci i ich rodziny zostali zaproszeni na
poczęstunek.
WP

Na finał wystąpił Teatr Klubu Seniora i UTW.

Wszyscy jubilaci zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia.
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Imieniny Stefana
poświęcone pamięci Barbary Wachowicz
Pełne wzruszeń były tegoroczne Imieniny Stefana. Wydarzenie planowano jako wielkie święto z udziałem pisarki Barbary Wachowicz, przyjaciółki żeromszczyzny. Po Jej śmierci widowisko, nad którym rozpoczęła prace doprowadzono
do finału i zaprezentowano na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
To wrześniowe popołudnie miało wyglądać zupełnie inaczej.
10 maja Barbara Wachowicz odwiedziła Ciekoty, by rozpocząć
przygotowania do widowiska z okazji Imienin Stefana. W zamierzeniu pisarki miało być ono poświęcone Stefanowi Żeromskiemu
i jego miłości do ojczyzny w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Ciekotach odbyła się nawet pierwsza robocza próba. Życie potoczyło się inaczej niż plany. Barbara Wachowicz zmarła 7 czerwca.
KONTYNUOWANO PRACE
Postanowiliśmy doprowadzić do finału przygotowane widowisko według scenariusza i pomysłu pani Barbary, tak jak robiła
to podczas swojej gawędy „Reduta Żeromskiego”. Wszyscy wykonawcy, których poprosiliśmy o udział w tym wydarzeniu bardzo
chętnie się na to zgodzili – mówi Krystyna Nowakowska, dyrektor
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, która odpowiadała za przygotowanie Imienin Stefana.

Wystąpił Andrzej Sobierajski, wybrany do roli Żeromskiego
przez Barbarę Wachowicz.

Na scenie Czerwone Jagody,
które towarzyszyły pisarce podczas wielu gawęd.
Zaprezentowano pamiątki po pisarce m.in. jej sceniczny strój.

WE WSPOMNIENIACH
Widowisko poprowadził hm. Krzysztof Jakubiec, który podczas widowisk Barbary Wachowicz odgrywał postać Stefana Żeromskiego, przyjaciel pisarki. Na scenie zobaczyliśmy utalentowanych młodych aktorów i młodzież z gminy Masłów: Andrzeja
Sobierajskiego – w roli autora „Syzyfowych prac”, Dianę Samiczak
w roli Joasi z „Ludzi bezdomnych”, Karola Supierza, Piotra Wójcika, Pawła Kupisa w roli kolegów Stefana Żeromskiego. Na scenie zaprezentował się również Dziecięcy Zespół Folklorystyczny
„Czerwone Jagody” ze SP im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, który wielokrotnie towarzyszył Barbarze Wachowicz podczas jej gawęd. O pisarce przypominał stolik nakryty fioletowym suknem, ze zdjęciem i harcerską lilijką, która towarzyszyła
jej podczas gawęd.
WYBITNA POLKA
Na finał wydarzenia pisarkę wspominała jej przyjaciółka
Danuta Jakubowska, dyrektor do spraw promocji prestiżowego
konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Pani Danuta przekazała wójtowi
Tomaszowi Lato specjalnie wydany leksykon „Polki mają głos”
Sebastiana Skalskiego, w którym Barbara Wachowicz znalazła się
w gronie najwybitniejszych stu Polek z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości.

PAMIĘĆ O PISARCE
Gospodarzami wydarzenia byli wraz z dyrektor Krystyną
Nowakowską wójt Tomasz Lato oraz Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworku Stefana Żeromskiego. - O Barbarze Wachowicz w Ciekotach będziemy pamiętać zawsze. Publiczność,
która uczestniczyła w Imieninach Stefana mogła obejrzeć wystawę
„Reduta Żeromskiego” oraz pamiątki po pisarce m.in. jej sceniczny
kostium. Od bliskich pisarki otrzymaliśmy wiele cennych rzeczy,
które na pewno w przyszłości znajdą w Ciekotach godne miejsce – mówi wójt Tomasz Lato. Wśród pamiątek prezentowanych
w „Szklanym Domu” znalazły się również książki z dedykacjami
i zdjęcia. W sali wystawowej wszyscy mogli zapoznać się z wystawą „Reduta Żeromskiego” ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie.
PREZENTY DLA JUBILATA
Jak przystało na doroczną tradycję nie zabrakło prezentów dla
Stefana. Stanisław Nyczaj, prezes kieleckiego oddziału Literatów
Polskich przekazał do Szklanego Domu pięcioksiąg serii „Portrety literackie”. W dworku odbyła się prezentacja nowego mebla
z pokoju matki Józefy Żeromskiej. Jest to XIX-wieczny fotel bujany
wyszukany przez kustosz Kazimierę Zapałową. Na zakończenie
spotkania, również zgodnie z tradycją, wszystkich poczęstowano
ulubionym ciastem pisarza „stefanką”.
Wojciech Purtak
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
O JANIE PIENIĄŻKU I JEGO CHÓRZE, OŚWIACIE, DROGACH
I CAŁEJ RESZCIE W DAWNYM MASŁOWIE.
Z RĘKOPISU Ś. P. EDWARDA MAJCHERCZYKA.
Ś. P. Edward Majcherczyk urodzony w Masłowie 13. 01. 1929 roku z ojca Michała Majerczyka i matki Marianny z d. Januchta zmarł 3 sierpnia tego roku. Pochowany został w Warszawie na cmentarzu przy Kościele św. Piotra i Pawła na Mokotowie. Mszę Pogrzebową celebrował siostrzeniec Zmarłego, Masłowianin ks. Paweł
Samiczak, a mowę pożegnalną w imieniu Rodziny i Ziemi Masłowskiej, wygłosiła
Pani Wanda Woźniak.
Zmarłemu dziękujemy za pamięć o dawnym Masłowie i okolicy, utrwaloną
w Jego rękopisie i licznych listach.
Spoczywaj w Pokoju.

Przez szereg dziesięcioleci z losami Parafii
Masłowskiej związana była postać Jana Pieniążka
(1901-1979). Urodził się 18 I 1901 roku w rodzinie o chłopskich korzeniach w Wawrzeńczycach,
na terenie powiatu miechowskiego. Był synem Jana
i Honoraty z Borków. W rodzinnej wsi uczęszczał
do szkoły elementarnej. Od 1915 roku, przez trzy
lata, uczył się podstaw muzyki i gry na organach
u Jana Walczaka. Mając zaledwie siedemnaście lat
był przez kilka miesięcy zastępcą organisty w Bochni. W 1918 roku trafił do parafii św. Jacka w Leszczynach. Był to okres kiedy po latach niewoli rodziła
się niepodległa Polska. W nurt walki o jej suwerenny
byt, włączył się Jan Pieniążek pieśnią Klęska narodów.
1. Gdy Polska powstać miała,
już biały orzeł nie spał.
Obleciał kraj nasz cały,
obleciał kraj nasz cały,
radosne wieści rozsiał.
2. Polaku, bracie drogi,
Niemiec szykuje nogi,
uciekać z polskiej ziemi,
uciekać z polskiej ziemi
- wnet będziemy wolnymi.
W 1920 roku powołano Jana Pieniążka do
wojska. Całość prawie rocznej służby pełnił w Kielcach. W maju 1921 roku ks. Józef Marszałek zaproponował mu pracę w swojej parafii. W szybkim tempie założył w niej chór, który już po tygodniu miał
sześćdziesiąt osób podzielonych na cztery głosy.
Utworzył też osobny chór żeński i męski oraz dwugłosowy chór dziecięcy. Każdy z tych chórów miał
własny repertuar, najczęściej opracowany przez
Pieniążka, który od razu pochwycił charakterystyczne cechy ,,świętokrzyskich” śpiewek i tak zżył się
z nimi, że późniejsza jego działalność i twórczość
opierała się wyłącznie na tym, co jest związane z regionem świętokrzyskim.
Obok działalności śpiewaczej, Jan Pieniążek
prowadził pracę oświatową. Wspólnie czytano gazety, dyskutowano nad ich treścią. Atrakcją każdego
z takich zebrań było recytowanie wierszy układanych przez członków chóru. W 1923 roku Jan Pieniążek w trakcie odbywania półrocznej służby wojskowej w Kielcach, pobierał lekcje harmonii u Józefa
Rosińskiego, cenionego organisty katedralnego.
Jan Pieniążek zorganizował w Masłowie stały
teatr amatorski, którego spektakle sam reżyserował
i opracowywał muzycznie. Niejednokrotnie co miesiąc wystawiano nową sztukę. W grudniu 1926 roku
Gazeta Kielecka donosiła: Miejscowy chór włościański obchodził w ubiegłą niedzielę dzień św. Cecylii,
patronki muzyki i śpiewu, w wigilię tego dnia odbył
się w Domu Ludowym koncert połączony z przedstawieniem scenicznym … Publiczność i goście
mieli możliwość usłyszeć doskonałych, jak na chór
wiejski, popisów zespołów śpiewaczych, a w szczególności chóru żeńskiego zasobnego w tak czyste,
dźwięczne głosy, że zazdrościć by im mógł nieje-

den chór miejski, bogaty program wykonywany był
całkowicie przez miejscowe siły amatorskie – przez
włościan – masłowiaków. Reżyserował i dyrygował
Jan Pieniążek – organista – całą duszą oddany sprawie podniesienia kultury w swej wiosce … W pracy
panu Pieniążkowi pomaga … również proboszcz
miejscowy ksiądz Józef Marszałek, zachęcając zawsze parafian do popierania tych poczynań.
W latach 1922-1927 Jan Pieniążek uczył się
śpiewu i muzyki kościelnej w działającej przy Kurii Diecezjalnej szkole muzycznej. Później do 1929
przebywał w Słaboszowie niedaleko Miechowa,
gdzie pracował jako organista w parafii pw. św. Mikołaja. Po powrocie w region Gór Świętokrzyskich,
podjął pracę organisty w Leszczynach, nie zaniedbując współpracy z chórem masłowskim.
Kontakty Jana Pieniążka z Masłowem pogłębił
związek małżeński zawarty 20 X 1929 roku o godzinie 17, z Józefą Dolezińską, mieszkanką tej wsi.
Piękna 18-letnia Panna była córką Piotra i Marianny z Biskupskich. Ślubu udzielił ks. Józef Marszałek
w asyście proboszcza z Leszczyn, ks. Romualda
Błaszczakiewicza, który spisywał w latach 19291939 bardzo ciekawą kronikę parafialną. Jednym
ze świadków na ślubie był Stanisław Pieniążek, kuśnierz z Krakowa.
Okres okupacji niemieckiej nie sprzyjał działalności kulturalnej. Jan Pieniążek do 15 XI 1943 roku
pracował w Leszczynach, a później przeniósł się do
parafii św. Wojciecha w Kielcach. W kwietniu 1945
roku po raz trzeci objął posadę organisty w Masłowie. We wrześniu 1945 roku Jan Pieniążek z chórem
masłowskim przygotował pierwszą po wojnie inscenizację dożynkową w Kielcach. Rok później chór
zdobył czołową lokatę na Ogólnopolskim Konkursie
Ludowych Zespołów Amatorskich w Warszawie. Od
tego momentu był znany w całej Polsce i uczestniczył
w wielu uroczystościach. W pierwszej połowie lat 50
działalność chóru wspierał, uzdolniony muzycznie
wikariusz, ks. Marian Cygankiewicz.
W czerwcu 1957 roku chór masłowski obchodził 35-lecie istnienia. Do tego momentu poza
Masłowem występował ponad 200 razy. W grudniu
1964 roku Jan Pieniążek za swoje zasługi został uhonorowany medalem papieskim Pro Ecclesia et pontifice. Po 1968 roku chór z powodu różnych uwarunkowań, zaczął ograniczać swoje występy. Nadal
jednak występował w Katedrze Kieleckiej.
Pasją Jana Pieniążka było pszczelarstwo,
a miód pochodzący z pełnych kwiatów stoków
Klonówki i Domaniówki, słynął w całej okolicy. Jan
Pieniążek zmarł 23 X 1979 roku, w wieku 78 lat.
W jego pogrzebie cztery dni później, uczestniczył
profesor biskup Jan Gurda, 20 kapłanów oraz bez
mała wszyscy parafianie.
Sięgnijmy do znanego już nam rękopisu
Edwarda Majcherczyka. Szczęśliwie się złożyło że
pierwszym proboszczem w Masłowie był ksiądz
Józef Marszałek, kierownikiem szkoły Wilhelm
Garncarczyk zaś organistą i kierownikiem chóru p.
Jan Pieniążek, który organizował życie kulturalne.

W repertuarze chóru były nie tylko pieśni religijne
ale także ludowe, narodowe i patriotyczne.
Odtwarzał ludowe zwyczaje. Pamiętam ,,Noc
Świętojańską” na Klonówce czy ,,Dziady” (tak sądzę) na cmentarzu masłowskim wieczorem we
Wszystkich Świętych. Śpiewy. Chłopcy wrzucają
widłami w ciemne niebo płonące wiązki słomy ponad szpalery – alejki brzóz zasadzonych z polecenia
księdza proboszcza.
W Domu Ludowym odbywały się akademie,
zabawy taneczne, grano sztuki teatralne znanych
twórców, przeredagowane i dostosowane do możliwości wystawienniczych teatrów ludowych.
Chór – Masłowski Chór Włościański miał występy w Czechosłowacji. Moja siostra – chórzystka
tego chóru, brała w tym udział. Założyła na ten wyjazd nowe trzewiki zrobione w Kielcach na obstalunek, czarne, na półsłupku i cholewkach do pół łydki,
sznurowane. Nie były one zachodzone. Obtarły, bo
występy były liczne. Wdarło się zakażenie. Po powrocie do kraju sytuacja stała się dramatyczna. W kolanie
zaczęła gromadzić się ropa. Lekarze kieleccy chcieli
amputować tę nogę ale siostra powiedziała, że woli
umrzeć niż żyć bez nogi. Zatem rodzice i lekarze robili wszystko żeby nogę uratować. I uratowali. To wielka ich zasługa. Nie było przecież wtedy antybiotyków
a warunki sanitarne na wsi były mizerne. Droga do
Kielc była fatalna. Wielkie bagno na Ławkach (Z tego
bagna swój początek bierze Struga Zajączkowska. Jest
to młaka, czyli powierzchniowy wypływ wody podziemnej – P. O.) między Świerczynami a Dąbrową.
Tam błoto sięgało do górnej krawędzi półkoszków
furmanki (Półkoszek to nadbudowa przystosowana
do przewożenia ludzi – P. O.).
Siostrę kładziono w pościeli na wóz. Na Rzece nie było mostu. (Ciek ten nie posiada nazwy hydrograficznej. Swój początek bierze w obrębie Góry
Domaniówki i odwadnia okoliczne pola. Potocznie
określany jest mianem Żabia Rzeka – P. O.). Koń
z trudem pokonywał te fragmenty drogi. A na opatrunki i zabiegi trzeba było ciągle jeździć. Usuwać
ropę drenami z kolana. Te wyjazdy praktycznie zajmowały cały dzień. Rodzice z siostrą wracali pod
wieczór do domu. A był czas żniw. Zboże już było
przejrzałe i lada dzień ziarno będzie wysypywać się
z kłosów. Ojciec kosił zboże nocą, bo za dnia nie

Założyciele chóru „Masłowianie”. Od lewej:
ks. Józef Marszałek, proboszcz parafii w
Masłowie oraz Jan Pieniążek organista
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mógł tego robić. Nie było go w gospodarstwie. To
nocne koszenie zboża przez ojca usłyszał sąsiad
idąc do swojej stodoły na spanie na sianie. Wziął
swoją kosę i przyszedł do ojca z pomocą. We dwójkę skosili stajenko żyta. Ten sąsiad to Piotr Ksel. Został on zmobilizowany tuż przed wojną. Jednostka
jego już w dniach wojny przemieszczała się transportem kolejowym. Transport ten został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie a on został ciężko
ranny i zmarł w szpitalu w Debicy.
(…) Budowa lotniska (W latach 1932 – 1937
– P.O.) to zbudowanie mostu na Rzece i nowa poprawiona droga do Dąbrowy łącząca Masłów-lotnisko z budowaną wcześniej trasą przelotową Kraków
– Warszawa. Budowano ją z wielkimi trudnościami. Brak było wystarczająco dużo mechanicznego
sprzętu. Powszechny widok to chłopskie furmanki
i końskie zaprzęgi wożące materiały budowlane
i ziemię.
Poprawiona droga do Dąbrowy to także likwidacja wielkiego bagna w Ławkach między Świerczynami a Dąbrową. Do zlikwidowania tego bagna
przyczyniła się także znaczna obniżka wód grun-

towych. Odwodniono płytę lotniska skierowując
wodę z Sadowego i Przedeślanego Dołu (To doły od
cmentarza w Masłowie w kierunku Klonówki – P.O.)
do Rzeki rowem i kanałem.
Masłów zawdzięcza swój rozwój od korzystnego położenia i korzystnych decyzji. Położenie blisko Kielc, istnienie na Starej Wsi dworu – folwarku
który był w jakimś sensie centrum dla gospodarki
rolnej w okolicy. Decyzja władz kościelnych, aby
z parafii św. Wojciecha w Kielcach wyodrębnić jej
część na zakładaną Parafię Przemienienia Pańskiego
na Starej Wsi w Masłowie. Taka decyzja oznaczała
przewidywana budowę kościoła i zastąpienie nim
kaplicy św. Mikołaja wzniesionej prawdopodobnie
w 1837 r.
Decyzja władz oświatowych po odzyskaniu
niepodległości aby zbudować nową murowaną
piętrową szkołę powszechną i zastąpić nią starą
w drewnianym budynku pamiętającą czasy caratu.
Wreszcie decyzja władz centralnych, aby na
likwidowanym majątku ziemskim – folwarku zbudować lotnisko; pola startowe, hangary i założyć szkołę
lotniczą w budynku pofolwarcznym.

Była przy tym duża wola mieszkańców, aby
dokonywać zmian na lepsze. Powstał cały aktyw
mieszkańców przy budowie kolejnych obiektów –
szkoły, kościoła, plebanii, domu ludowego.
(…)Po wojnie to czasy, trzeba to uczciwie
powiedzieć, to nareszcie szeroko otwarte drzwi do
szkół średnich dla młodzieży chłopskiej, których
dawniej nie było. Teraz do szkół ponadpodstawowych szło często z jednej chałupy więcej młodzieży
niż przed wojną z całej gminy. Przesadzam? Chyba
nie!
Przed wojną to były jednostkowe przypadki,
że syn chłopski a rzadziej jeszcze córka otrzymywała maturę. Gdy syn chłopski miał słabe wyniki
w nauce, mówiono: Nie ma problemu. On ma już
zawód. Wróci na wieś. A po to aby wrócić, filozofem nie musi być. To były poglądy niektórych profesorów. Ale były. Większość jednak z nich była
życzliwie nastawiona do szerzenia wiedzy wśród
młodego pokolenia wsi.
Całość opracował
Piotr Olszewski

Bardzo duże zainteresowanie spotkaniem
o żonie Żeromskiego
Maria Mironowicz-Panek spotkała się z wielbicielami twórczości Stefana Żeromskiego. Podczas spotkania w Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach opowiadała o swojej książce poświęconej Oktawii Żeromskiej, żonie
pisarza.

Maria Mironowicz-Panek,
wieloletnia kustosz
Muzeum Stefana
Żeromskiego
w Nałęczowie opowiadała
o swojej książce.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „O Żeromskim od A do Ż”. Przypomnijmy, że
zwykle mają one kameralny charakter i odbywają się w bibliotece w dworku Stefana Żeromskiego. Tym razem było inaczej i ze
względu na frekwencję przeniesiono je do sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Z Nałęczowa
Gościem spotkania była Maria Mironowicz-Panek, wieloletnia kustosz Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, autorka
książki „Oktawia Żeromska - portret rodzinny” poświęconej żonie
pisarza. Jak przyznała publikacja ukazała się dokładnie w 100.
rocznicę śmierci Adasia Żeromskiego, syna Stefana i 90. rocznicę śmierci Oktawii Żeromskiej. Jak wspominała wiele osób, kiedy
oprowadzała po nałęczowskim muzeum poszukiwało informacji
właśnie o żonie pisarza, dopytując o szczegóły z jej biogramu, czy
wydaną kilkadziesiąt lat temu poświęconą jej książkę.
Nie tylko
Pomysł napisania „Oktawia Żeromska - portret rodzinny” pojawił się więc w chacie Żeromskiego w Nałęczowie, miejscu szczególnym dla pisarza, gdzie nie tylko tworzył m.in. “Dzieje grzechu”,
czy „Dumę o Hetmanie”, ale również, gdzie zmarł jego ukochany
syn. Maria Mironowicz-Panek podczas spotkania w Ciekotach sku-

piła swoją uwagę na przedstawieniu nie tylko postaci samej Oktawii, ale również jej związków z Nałęczowem i oczywiście rodziną.
Z krwi i kości
Jak zaznaczała chciała ją pokazać jako osobę z krwi i kości.
W książce poznajemy ją więc nie tylko jako żonę słynnego pisarza, ale również jako matkę dwojga dzieci (miała również córkę
z pierwszego małżeństwa), córkę lekarza społecznika, pasierbicę
dyrektora nałęczowskiego uzdrowiska, przyjaciółkę Bolesława
Prusa, teściową Jana Witkiewicza-Koszczyca, czy wreszcie utalentowaną malarkę. Zresztą kilka z jej prac zostało zamieszczonych
w publikacji.
W pełni
Autorka książki swoją opowieść uzupełniła pokazem archiwalnych zdjęć, głównie nieznanych szerszemu gronu odbiorców
twórczości Żeromskiego. Wśród gości spotkania obecny był prof.
Zdzisław Jerzy Adamczyk, wybitny badacz twórczości i życia Stefana Żeromskiego. Zaproszony przez autorkę na scenę dziękował
jej za napisanie książki poświęconej Oktawii, choć jak zaznaczał
bardzo zależało mu na tym, by Maria Mironowicz-Panek nie postawiła żonie Żeromskiego publicystycznego pomnika, ale przedstawiła jej postać w pełni.
WP
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Awanse zawodowe dla nauczycieli
Troje nauczycieli z placówek oświatowych z naszej gminy otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego.
Uroczyste wręczenie odbyło się w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłów.
Tradycyjnie w sierpniu odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.
Wcześniej, przez 2 lata i 9 miesięcy nauczyciele realizują w szkołach ścieżkę awansu
zawodowego zgodnie z planem rozwoju zawodowego zatwierdzonym przez dyrektora
szkoły. W tym roku do egzaminu przystąpiły trzy osoby i wszystkie uzyskały pozytywny
wynik.

Awansowani nauczyciele odebrali gratulacje m.in. od wicewójt Moniki Dolezińskiej-Włodarczyk.

Po złożeniu ślubowania, akty nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego z rąk Moniki Dolezińskiej-Włodarczyk, zastępcy wójta oraz Ireny
Kundery, kierownik CUW Gminy Masłów
otrzymali: Izabela Kamińska-Walczyk, nauczyciel logopeda ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym,
Elżbieta Kmieć, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Masłowa oraz ks. Dariusz
Tarka, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych odebrali akty ślubowania z rąk. Podczas uroczystości obecni byli dyrektorzy – Aneta
Januchta z Mąchocic Kapitulnych i Marcin
Gawron ze szkoły w Masłowie Pierwszym.
Awansowani wychowawcy ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć
do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić młode pokolenie.
AB

Gminny Portal Mapowy już działa
Zachęcamy do skorzystania Gminnego Portalu Mapowego, który dostępny na naszym portalu. W bardzo łatwy sposób
można tam sprawdzić adres, pod który chcemy dotrzeć.
Gminny Portal Mapowy daje możliwość skorzystania z urzędowej informacji adresowej. Pozwala to na prostą i szybką lokalizację
adresu na terenie naszej gminy. Aby wejść w mapę trzeba na portalu www.maslow.pl należy kliknąć na ikonkę Gminnego Portalu
Mapowego, która znajduje się w po prawej stronie.
W polu wyszukiwania w prawym górnym rogu wystarczy wpisać poszukiwany adres i kliknąć przycisk „szukaj”. Po chwili pojawi
się poszukiwany adres wraz z mapą dojazdową. Urzędowa baza ewidencji miejscowości, ulic i adresów ma być ułatwieniem zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców.
WP

Kosmiczna przygoda w... hali sportowej
W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii stacjonowało mobilne planetarium
z Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

Każdy mógł wejść do planetarium, by obserwować gwiazdy.

Seanse trwały około 40 minut i rozpoczęły się od instruktażu
prowadzonego przez jednego z przewodników. Niezależnie od
godziny wejścia chętnych nie brakowało. Jednorazowo na każdy
pokaz mogło wejść 30 osób. Obecni na projekcjach widzowie
z zachwytem opuszczali kapsułę Planetobusa. Edukatorzy prezentowali, opowiadali i pokazywali górujące nad nami gwiazdozbiory,
konstelacje oraz „przybliżali” rozgwieżdżone niebo.
Widzowie mieli możliwość wyboru, którą planetę Układu
Słonecznego odwiedzą. Seanse w planetarium były całkowicie
bezpłatne dla zwiedzających. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pilotowany przez Renatę Janik, doradcę Wicepremiera RP i Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Jarosława Gowina.
WH
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O BRETANII, MALARZACH i STEFANIE ŻEROMSKIM
Z dużą systematycznością ciekockie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego organizuje literackie spotkania poświęcone pisarzowi, których tytuł „O Żeromskim od A do Ż” wymyśliła w 2011 Krystyna
Nowakowska, tuż po rozpoczęciu swej pracy w Ciekotach.
W niedzielę 8 lipca br. odbyło się już szesnaste. Gościliśmy
w dworku znaną malarkę, fotografika, pisarkę – Monikę Handke,
z pochodzenia warszawiankę (z zacnej profesorskiej i ministerialnej rodziny), mieszkającą prawie dwadzieścia lat w Bretanii.
Kraina to – mówiła pani Monika – trochę pierwotna, gdzie
mimo wielowiekowych frankońskich wpływów, dawna celtycka
kultura wciąż jest obecna, rozwijana i otaczana dbałością. Ta nieustanna odrębność Bretończyków, wręcz przekora, by nie „sfrancuzieć”, dla nas Polaków była w XIX wieku, jest i dziś zrozumiała
i budząca uznanie. A o klimacie zaznaczającym tylko trzy pory
roku, bez zim, myślimy z zazdrością.
Bywali tu polscy pisarze i malarze: Stefan Żeromski, Henryk
Sienkiewicz, Władysław Ślewiński, Józef Pankiewicz, Tadeusz Makowski, Witkacy, Olga Boznańska i inni.
Ostatnio nakładem Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie
ukazała się obszerna książka Moniki Handke „Bretońska paleta”,
która stała się bezpośrednim pretekstem do zaproszenia autorki do
Ciekot. Książka barwna – jak na malarkę i fotografika przystało – zawiera reprodukcje świetnych fakturowo i zachwycających kolorystyką jej obrazów i artystycznych zdjęć. Tekst, zarówno w warstwie
informacyjnej jak językowej, zadziwia znajomością rzeczy frankofila, historyka sztuki, podróżnika, przyrodnika, purystę-filologa,
miłośnika twórczości Żeromskiego. Pisarzowi właśnie, po opowieściach o malarzach, autorka poświęciła w książce osobny rozdział.
Na spotkaniu dodała doń sporo szczegółów, cytatów, materiału
ilustracyjnego.

Bretania. Tu przebywał Stefan Żeromski
(karta pocztowa z tamtego okresu)

Wrażenia, wspomnienia, rozbudowane opisy bretońskich doznań znalazły się w Żeromskiego „Zapiskach z podróży”, trylogii
„Walka z szatanem” i utworze „O Adamie Żeromskim wspomnienie”. Pani Monika Handke, cytując fragmenty tych tekstów, bogato
je komentowała i ilustrowała (np. porównywała widokówkę z początku XX wieku z fotografią współczesną tego miejsca i przetworzeniem tematu na dzieło malarskie). Zabrała słuchaczy we wspaniałą kolorową podróż nad Atlantyk, gdzie Stefanowi Żeromskiemu
- chyba po raz pierwszy – rodziły się w głowie wizje – marzenia
o „ wszystkobudującym szkle”. Oburzał się, że „człowiek jak wariat wycina lasy”, niszczy rzeki mogące zapewnić byt
przyszłym pokoleniom. Pisarz w Bretanii znajdował
też chwile uspokojenia i radości, oglądając „brzozy
i dziki bez, żarnowiec z żółtym kwiatem… Motyle białe i kolorowe…, zapach wrzosu i mięty, i macierzanki,
i róż” – obrazy, wrażenia w nastroju korespondujące –
mówiła autorka – ze świętokrzyską krainą dzieciństwa.
Zadano pani Monice wiele pytań. Odpowiadała ze swobodą, rzetelnością i humorem na wszystkie.
Za przyjazd na żeromszczyznę i przybliżenie Bretanii
w malarskich i literackich aspektach dziękował wójt
Tomasz Lato i organizatorka spotkania dyrektor Krystyna Nowakowska, a inicjatorka tego wydarzenia kustosz Kazimiera Zapałowa długo rozmawiała z przybyłymi gośćmi. Bo trzeba tu nadmienić, że pani Monika
przyjechała do Ciekot ze swą mamą – panią profesor
Kwiryną Handke – prezesem Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego, najwybitniejszą znawczynią języka
utworów Stefana Żeromskiego, autorką i redaktorką
Podziękowania za kolorową opowieść dr Monice Handke składają: wójt Tomasz Lato,
niezwykłych prac badawczych, jakich nie mają inni
dyrektor Krystyna Nowakowska, kustosz Kazimiera Zapałowa
pisarze i poeci. Pragnę przypomnieć, że pani profesor
Stefan Żeromski przebywał w Bretanii dwukrotnie: prawie gościła w Ciekotach z wykładem przed czterema laty. Wówczas
cztery letnie miesiące w 1910 roku (z przerwą na kilkunastodnio- otrzymaliśmy w darze komplet owych językoznawczych prac,
wy pobyt w Londynie) oraz blisko trzy miesiące w 1911 roku. Po- szesnaście okazałych woluminów - już wówczas nieosiągalnych.
znawał tę krainę z żoną Oktawią i synkiem Adasiem. Zachwycali
Panie z zaciekawieniem i zachwytem oglądały w pełni urząsię przejrzystością powietrza i wody, bujnymi łąkami, skałami, ka- dzony dwór, jego otoczenie, pomnik-ławeczkę Żeromskich, kamiennymi domami, rybackimi łodziami. Uczestniczyli w wyciecz- pliczkę nad zagospodarowanym stawem, oceniając ogrom pracy,
kach, odwiedzali znajomych. Adaś zaprzyjaźnił się wówczas ze wiedzy, pietyzmu, włożonych w realizację całości. Pani profesor
starszą od siebie córką Henryka Sienkiewicza Jadwigą (Dzinią), co powiedziała: „…to dziś najpiękniejsze w Polsce miejsce poświęcowakacyjnie zbliżyło rodziny pisarzy, a Sienkiewicz właśnie pracu- ne Stefanowi Żeromskiemu”. Pochwała z ust Osoby tej wiedzy i tej
jący nad powieścią „W pustyni i w puszczy” bardzo polubił Adasia, klasy to wielki dla Ciekot zaszczyt.
przyglądał się uważnie urodzie i zachowaniu chłopca i nazywał Będziemy pamiętać!
go często imieniem swego powieściowego bohatera Stasia Tarkowskiego.
Kazimiera Zapałowa
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Z Dworku Żeromskich (15)

ZIOŁOLECZNICTWO
I MATCZYNA TOALETKA
Czasem, gdy przechadzam się wokół ciekockiego stawu lub dalej, w kierunku Wilkowa czy Mąchocic, oglądam pleniące się pięciorniki gęsie,
bobrki, lebiodki, dziurawce, goryczki, centurie,
krwawniki, taszniki, macierzanki, ślazy, nawłocie, skrzypy, tataraki, wrotycze, wdycham ich
aromaty i myślę: te ciekockie zioła bezbłędnie
rozpoznawała przed laty, zbierała, suszyła, wykorzystywała z pożytkiem dla siebie i innych,
mama Stefana Żeromskiego.
Skąd posiadała tę umiejętność? Przypuszczam, że nauczyła się nieco od swojej matki
Agnieszki, trochę od przydworskiego ogrodnika
z Tyńca – Feliksa Suliny, być może od tamtejszej akuszerki Apolonii Wawron. W tynieckim
dworze przechowano pewnie też jakieś zapiski, receptariusze po dziadku Józefie Katerli –
wykształconym medyku. Pomocne mogły być
również kalendarze domowe i gospodarskie,
corocznie sprowadzane do dworu, a zawierające wiele praktycznych porad, czasem także
przepisów ziołowych czy mineralnych terapii.
Jeden taki „Kalendarz domowy i gospodarski
na rok 1848”, wydany w Warszawie, posiadamy
od niedawna w ciekockich zbiorach. Podarowali
go Danuta i Bogusław Paproccy.

„Przyroda kanceruje, przyroda leczy”, mawiała
pani Żeromska w trudnych momentach, udzielając pomocy najbliższym albo proszona do domostw Kmieciów, Michtów, Durlików, Gawędów,
Stępniów czy Chrutów, gdzie gorączkowało
dziecko, gdzie krostami „obrzuciło” dziadka,
gdzie przy karczunku zarośli poranił się dorastający syn, albo zaniemogła matka. Stosowała nalewki ziołowe, kataplazmy, maści na bazie
wilczego i psiego sadła, roślinne napary i wywary. Stawiała bańki, polecała żucie tataraku,
wdychanie dymu z palonych podbiałów, przemywanie schorzałej skóry naparem kwiatu lipy
czy nagietka. Wiedziała też czym i jak wyleczyć
wszawicę, jelitowe robaki lub świerzb, a nawet
jakie ziele zastosować, by odzwyczaić ojców rodzin od nadużywania alkoholu.
„Snopy szałwiji, benedykty, kardy, macierzanki, cała zielna domowa apteka Wojszczanki”
– przypominam sobie wersy „Pana Tadeusza”
wchodząc do sieni ciekockiego dworku, gdzie
przy schodach prowadzących na strych wiszą

różnobarwne zioła: rumianki, skrzypy, gorzki
piołun, złociste dziurawce, kocanki piaskowe,
gałązki bagna, miłki wiosenne, białe krwawniki, bukiety mięty, nawłocie i wrotycze. Zapach
roznosi się wokół. Zbieram je i wymieniam
corocznie na świeże – by było jak dawniej. Pomagają mi czasem zaprzyjaźnione: Milena Moskal, Teresa Chrobot i Danuta Kmiecik (od nich
też każdej jesieni otrzymuję do dekoracji dynie
i inne tykwowe, jakie mogła uprawiać w przydworskim ogrodzie pani Żeromska).
W owym czasie do leczenia wielu dolegliwości zalecano stosowanie bursztynu. Był drogi
i w regionie świętokrzyskim trudny do zdobycia, ale pani matka Agnieszka Katerlina, drżąc
o zdrowie swych córek (szczególnie Józefy),
sprowadzała to „złoto Północy” sowicie płacąc
zań żydowskim handlarzom. Nalewkę bursztynową spożywała mama Stefana na bóle głowy,
przeziębienia, podwyższoną temperaturę, kaszel. Nosiła bursztyny na szyi, pocierała nimi
bolące miejsca. Na szafce nocnej przy jej łóżku
w dworku postawiłam więc karafkę z nalewką
bursztynową, w szkatułce długi sznur tej dobroczynnej zastygłej żywicy. Są też na półeczce szafki dziewiętnastowieczne szklane bańki,
o których stosowaniu wspominałam wcześniej.
W pokoju pani Żeromskiej
nie mogło braknąć mebla
zwanego dziś toaletką (Stefan używał słowa „gotowalnia” lub „gotowalka”). Był to
stolik z nastawnym lustrem.
Trzymano na nim damskie
drobiazgi służące do upiększania. Po intensywnych
poszukiwaniach w salonach
z antykami, wiosną 2015
roku kupiłam dziewiętnastowieczne kryształowe lustro
tryptykowe w kanelowanych
dębowych ramach oraz stosownej wielkości i kształtu
stolik na profilowanych nóżkach, stanowiący
dlań podstawę. Przy toaletce umieściłam tapicerowane liliowym welurem stylowe krzesło,
a na podłodze zgrabny, w identycznej kolorystyce podnóżek. Na blacie toaletki zgromadziliśmy drobiazgi, jakie mogła mieć mama Stefana. Jest tu dziewiętnastowieczna artystycznie
cyzelowana szkatułka cynowa na biżuterię
i druga większa z drewna różanego z inicjałami
J K (gwoli ścisłości należy tu dodać, że w latach
ciekockich pani Józefa nie miała już swoich
najcenniejszych, podarowanych przez matkę
klejnotów. „Mus – to wielki pan” mówiła rozstając się z rodzinnymi broszami, pierścionkami
i bransoletkami, które mąż zawoził do znanej
kieleckiej lichwiarki Michaliny Mrozińskiej, by
zamienić je na ruble, konieczne do spłaty jakichś terminowych zobowiązań). Obok widzimy
wysoką, w kształcie walca, puszkę z pokrywką
z żyłkowanego chalcedonu, służącą do przechowywania balsamów czy kremów, marmurową puderniczkę, lusterko w mosiężnej oprawie,

szczotkę do włosów, lokówkę i drewniane grzebienie, porcelanowe buteleczki na wody zapachowe czy lecznicze olejki ziołowe, wachlarze
i kilka innych „akcesoriów gotowalnianych”.
Myślę, że mama Stefana Żeromskiego, dzięki
znajomości ziołolecznictwa i różnych terapii
naturalnych, nie tylko skutecznie pomagała innym, ale z pewnością znacznie przedłużyła swoje życie. Potwierdzają to w rozmowach ze mną
współcześni pulmonolodzy, gdy opowiadam
o pani Józefie. Tej wiedzy o ziołach (i prawdopodobnie chęci samarytańskiej pomocy bliźnim)
nie posiadała Antonina Zeitheim – macocha
Stefana. W jego „Dziennikach” z ostatnich miesięcy pobytu w Ciekotach czytam o męczących
diariach, astmie, podwyższonej temperaturze
i innych dolegliwościach domowników, a pani
Antonina, nie zważając na zdrowotne problemy
męża czy pasierba, wyjeżdżała w tym czasie do
siostry w Kielcach czy ciotki w Radoszycach.
Smutne… Kiedyś napiszę o niej więcej. Wszak
była mieszkanką ciekockiego dworku całe trzy
lata.
I jeszcze słowa wdzięczności dla osób, które
mi pomogły w doposażeniu toaletki. Byli to:
Jan Stawowczyk – fundator cynowej szkatułki,
Małgorzata i Bogumił Stolarczykowie – ofiarodawcy drewnianych grzebieni, Ewa i Grzegorz
Stolarczykowie, którzy przywieźli na mą prośbę
do dworku jedwabny wachlarz z Chin, Barbara
Gulińska podarowała zgrabny mały lichtarzyk,
Elżbieta Aleksander sznur bursztynów, a Krystyna Nowakowska stareńką metalowo-drewnianą lokówkę. Reszta to dary mojego męża
i moje.
kustosz
Kazimiera Zapałowa
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Ziemniak najlepiej smakuje z ogniska
w Dolinie Marczakowej
Święto Pieczonego Ziemniaka od zawsze cieszy się dużym powodzeniem. W tym roku jednak zainteresowanie wydarzeniem było jeszcze większe niż przed laty.

Przez całą imprezę w ogniskach pieczono ziemniaki.

Już od siedmiu lat radny Janusz Obara wraz ze swoimi przyjaciółmi organizuje Święto Pieczonego Ziemniaka. Był to
pierwszy tego typu sołecki festyn w gminie
Masłów, za którym poszły kolejne inicjatywy mieszkańców w innych sołectwach.
Świętowanie w Dolinie Marczakowej było
jednak pierwsze i wydeptało ścieżki dla następnych.
Z solą najsmaczniejsze
W tym roku na plac przy boisku zjechało mnóstwo gości nie tylko z naszej
gminy, ale również Kielc i okolic. Wspólnie
z radnym Januszem Obarą witał ich wójt
Tomasz Lato. Głównym punktem festynu
było oczywiście pieczenie ziemniaków,
które zgodnie z wiejską tradycją dochodziły do swojej temperatury w trzech wielkich
ogniskach. Nad sprawnym przebiegiem
pieczenia czuwali druhowie z OSP Masłów
z prezesem Piotrem Zegadło. Ziemniaki
serwowano w kilku turach. Największym
powodzeniem, jak można było się spodziewać, cieszyły się te podawane z solą.
Mnóstwo konkursów
Jak zwykle w Dolinie Marczakowej
zaskakiwały liczne konkursy. Można było
spróbować swoich sił m.in. w toczeniu obręczy od rowerowego koła za pomocą kija
czy wisieć na specjalnej konstrukcji przez
dwie minuty! Chętni wozili też w małych
taczkach ziemniaki podczas slalomu. Swoje umiejętności bokserskie zaprezentowali
podopieczni Klubu Sportowego „Skalnik”.
Do wszystkich uczestników trafiały specjalne upominki. Otrzymali je też wszyscy
artyści występujący na scenie. A byli to: Dolinianki, Młode Dolinianki, Dolinianki-Seniorki, Zespół Pieśni i Tańca „Wilkowianie”
i Kapela Radlin. Wielu widzów przed scenę
przyciągnął występ gwiazdy wieczoru czyli
artysty kabaretowego Stana Tutaja.

Pokaz dali zawodnicy Klubu Sportowego “Skalnik”.

To było międzypokoleniowe śpiewanie.

Zaskakujące konkursy to już domena Doliny Marczakowej.

Pyszna zabawa
O to, by nikt nie był głodny zadbały panie z KGW Dolinianki. Na swoim stoisku
serwowały regionalne pyszności m.in. pierogi czy domowy smalec ze świeżym chlebem.
Przypomnijmy, że radnego Janusza Obarę w organizacji wydarzenia wspierali KGW Dolinianki, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, Stowarzyszenie Wspólnie
dla Tradycji oraz wielu sponsorów.
WP
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Grillowany karczek smakował najlepiej!
Mieszkańcy Dąbrowy spotkali się już po raz czwarty
na Sołeckich Mistrzostwach w Grillowaniu.
Szczególnie cieszy fakt, że z roku na rok notuje się coraz
wyższą liczbę jego uczestników, nie tylko samych mieszkańców
Dąbrowy, ale również gości z innych sołectw gminy Masłów oraz
z Kielc. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli tradycyjnie sołtys
wraz z radą i radnymi sołectwa Dąbrowa, Stowarzyszenie – Nasza
Dąbrowa, KGW „Dąbrowianki” oraz CEiK „Szklany Dom” w Ciekotach. Swój udział w tym wydarzeniu mieli również darczyńcy,
którzy doceniając potrzebę tego rodzaju spotkań otworzyli serca
i portfele, udzielając finansowego oraz rzeczowego wsparcia.
ATRAKCJI NIE BRAKOWAŁO
Wszystkich przybyłych na to spotkanie wspólnie witali sołtys Dąbrowy Aniela Cedro, radni Ryszard Filipowicz i Stanisław
Doleziński oraz prezes Stowarzyszenia Nasza Dąbrowa Władysław
Pawłowski. Organizatorzy zadbali o program artystyczny, podczas
którego na scenie przed świetlicą zaprezentowały się następujące
zespoły: tradycyjnie gospodynie tego miejsca czyli zespół śpiewaczy „Dąbrowianki” oraz gościnnie zespół „Andrzej i Przyjaciele”
a także zespół muzyczny „Kumotry” wspólnie z zespołem wokalnym „Babki Ali” z Ostojowa, który swoim występem porwał
wszystkich do tańca. Nie mogło zabraknąć również młodych solistek z Dąbrowy Michaliny Cedro i Marysi Bieleckiej, które zostały
nagrodzone wielkimi brawami za swoje popisy wokalne.
Dla dzieci oraz dorosłych zostały przygotowane ciekawe
konkursy z nagrodami, w których wzięło udział wielu chętnych.
Najmłodsi mieli za zadanie wykazać się szybkością w biegu po
buty czy skokach w workach, natomiast wiedzą w quizie i zabawie
z literami. Dorośli sprawdzali swoją sprawność w przeciąganiu liny
oraz tańcu z balonami.
Całe spotkanie zabezpieczali panowie Grzegorz Michta, sierżant sztabowy Policji i dzielnicowy na gminę Masłów oraz Andrzej
Januchta, prezes OSP Brzezinki wraz z załogą, którzy prezentowali
jednocześnie w obu przypadkach nowe pojazdy wraz z wyposażeniem.

Najlepsi w grillowaniu z organizatorami i gośćmi.

Zaśpiewały Dąbrowianki.

WSPÓLNE GRILLOWANIE
Centralnym punktem wydarzenia było oczywiście grillowanie. Każdy mógł skosztować gorącej kiełbaski i kaszanki przyrządzonej na grillu, po czym przyszedł czas na rozstrzygnięcie IV Sołeckich Mistrzostw w Grillowaniu. Do konkursu zgłosili się: Milena
Wilczyńska, Jacek Bąk, Łukasz Kumor, Kacper Snochowski oraz
Łukasz Cedro. Uczestnicy musieli przygotować najsmaczniejszą
potrawę z grilla. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, które
oceniało smakołyki. W jego skład weszli: Marta Gawrońska - prze-

wodnicząca, Anna Strączyńska, Jacek Kowalczyk, Marek Romanowski - członkowie jury.
Komisja jednogłośnie zdecydowała, że mistrzem w tegorocznym grillowaniu został Łukasz Kumor, który zachwycił ich podniebienia karczkiem przyrządzonym w różnorodnych przyprawach
i marynacie z czerwoną cebulą. Zwycięzca za swój trud otrzymał
puchar, który wręczyli mu organizatorzy. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu dostali nagrody rzeczowe.
Każdy kto przybył do Dąbrowy mógł spróbować regionalnych
przysmaków, bowiem stroną kulinarną tego spotkania zajęły się
panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które częstowały tradycyjnym
chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz domowymi ciastami.
Kinga Kruk

Dobre humory dopisywały.

Na dzieci czekały nagrody w wielu konkursach.
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Wdzięczni Polskiej Wsi
Przedstawiciele gminy Masłów
uczestniczyli w Pierwszym Ogólnopolskim Święcie – Wdzięczni Polskiej Wsi, które odbyło się
w niedzielę 23 września w gminie Wąwolnica, województwo
lubelskie.
Uroczystości rozpoczęła msza święta
dziękczynna w sanktuarium Matki Bożej
Kębelskiej u stóp Wzgórza Kościelnego
w Wąwolnicy. Uczestniczył w niej Prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który
wraz z zebranymi dziękował za tegoroczne plony. Po mszy wszyscy przeszli Korowodem Dożynkowym do sceny gdzie
odbywały się podziękowania i wyróżnienia
dla rolników, Kół Gospodyń Wiejskich
oraz występy zespołów ludowych. Całemu
świętu towarzyszył piknik rodzinny, podczas którego gwiazdą spotkania był zespół
Zakopower.
AP

Tak prezentowała się nasza delegacja.

Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy
Masłów rozstrzygnięty
Drużyna z Brzezinek zdobyła Mistrzostwo w Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Masłów.
Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny mistrz - drużyna z Mąchocic
Kapitulnych - Nie zadzieraj z fryzjerem. Trzecie miejsce powędrowało
do OSP Mąchocice Kapitulne. Czwarta pozycja dla Woli Kopcowej.
Zdobywcą największej liczby bramek okazał się Bartek Kołomański
z Brzezinek, tam też powędrował tytuł najlepszego zawodnika - otrzymał
go Łukasz Kmieć. Natomiast najlepszym bramkarzem został zawodnik
drużyny Nie zadzieraj z fryzjerem - Kamil Krawczyk.
MB

Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali
dyplomy, piłki i puchary.

Pamiątkowe zdjęcie na podsumowanie turnieju. Rozgrywki odbywały się w Mąchocicach Kapitulnych.
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Sportowa rywalizacja
oraz pokazy na pikniku OSP Ciekoty
Mimo deszczowej aury na pikniku przygotowanym przez druhów strażaków z OSP Ciekoty było bardzo aktywnie,
a atmosferę podgrzewała imponująca ilość konkursów z nagrodami. Największą atrakcją okazał się pokaz cięcia
sprzętem hydraulicznym samochodu osobowego wykonany przez ratowników technicznych jednostki z Ciekot.
Gospodarzami wydarzenia byli Jarosław Papież, prezes OSP
Ciekoty, Andrzej Bawół, wiceprezes oraz Roman Kołomański, sołtys Ciekot. Początkowo intensywne opady deszczu zaniepokoiły
organizatorów zmuszając ich do zmiany programu uroczystości.
Pierwszym punktem okazało się próbowanie pysznej i gorącej
grochówki. Miejscowi strażacy zadbali o to, by uatrakcyjnić spożywanie posiłku poprzez zaprezentowanie przejścia slalomu w alkookularach. W tym samym czasie w ramach „Mani działania”
w strażnicy OSP odbywało się szkolenie dzieci z udzielania pierwszej pomocy. Odbył się również konkurs wiedzy dla dorosłych
związany z pierwszą pomocą.
Przeciąganie liny
Strażacy przygotowali konkurs na przeciąganie liny w wersji
strażackiej w uprzęży ratowniczej wysokościowej. Każdy z widzów mógł spróbować swoich sił, rywalizacja na polu gry była barNie zabrakło zaskakujących pokazów.

Można było nauczyć się udzielać pierwszej pomocy.

dzo emocjonująca i zacięta. Odbyły się również konkurencje dla
rodziców z dziećmi, zwijanie węża strażackiego na czas oraz bieg
ze związanymi nogami. Obecne na pikniku dzieci mogły sprawdzić się na torze przeszkód, na którym rywalizują młodzieżowe
zespoły OSP na zawodach sportowo pożarniczych.
Ciekawe stoiska
Przygotowane były stoiska z umundurowaniem strażaków,
sprzętu strażackiego. Chętni oglądali również samochód bojowy
wraz z wyposażeniem jednostki z Ciekot. Służba Więzienna prezentowała dla widzów m.in. samochód do przewozu więźniów,
kajdanki na nogi i ręce, tarcze ochronne, umundurowanie oraz
ćwiczebną broń palną. Najciekawszym punktem pikniku okazał
się pokaz ratownictwa drogowego, polegający na jak najszybszym
pocięciu samochodu w celu dostania się do osoby poszkodowanej.
Wojciech Haba

Zawodnicy z Masłowa
na Finale Ligii Szkółek Kolarskich
W Piekoszowie odbył się wyścig szkółek kolarskich o Puchar Zbigniewa Piątka Wójta Gminy Piekoszów, który zarazem był finałem Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich 2018.
Gminę Masłów w tych zawodach reprezentowali: Natalia Bandrowska, Małgorzata Zegadło, Kacper Kułak, Konrad Niebudek, Karol Szymonek, Karol Łakomiec,
Krystian Niebudek, Franek Kułak, Dominik
Tyzo, Paweł Pedrycz, Mikołaj Jarosz, Maksymilian Nowicki oraz trener Piotr Gębka. Wszyscy nasi zawodnicy zajmowali
miejsca w czołówkach swoich kategorii,
a najwyżej zostali sklasyfikowani: Natalia
Bandrowska - 2 miejsce, Małgosia Zegadło
- 4 miejsce, Dominik Tyzo - 2 miejsce, Mikołaj Jarosz - 4 miejsce.

W sześciu wyścigach zorganizowanych w tym sezonie wystartowało prawie
160 zawodników z 13 szkółek kolarskich.
W klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki
w swoich kategoriach zajęli: Natalia Bandrowska - 2 miejsce, Małgorzata Zegadło - 3 miejsce, Mikołaj Jarosz - 3 miejsce.
Pozostali nasi zawodnicy też byli wysoko
sklasyfikowani, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo osiągnęli to w pierwszym roku
treningów.
Piotr Gębka
Nasi kolarze wzięli udział w wyścigu.
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Nowy tor do ćwiczeń dla naszych młodych strażaków
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z naszej gminy mogą już
korzystać z długo oczekiwanego
toru przeszkód.
W Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych odbyło się posiedzenie
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP. - Elementem programu zebrania było
określenie potrzeb jednostek OSP z terenu gminy Masłów w zakresie planowanych niezbędnych zakupów sprzętu ppoż.
w roku bieżącym. Najważniejszym punktem spotkania było przekazanie długo
oczekiwanego toru przeszkód. Został on
zakupiony dzięki staraniom wójta Tomasza
Lato oraz Rady Gminy.
Dbając o komfort
Od lat młodzieżowe drużyny pożarnicze w gminie Masłów korzystały z prowizorycznego sprzętu, często użyczanego
z zewnątrz. Dziś, dbając o ich komfort

Druhowie i goście przed nowym torem.

i bezpieczeństwo, młodzież będzie mogła szkolić się i ćwiczyć na kompletnym nowoczesnym torze. Podczas posiedzenia Piotr Zegadło, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP
oraz Sylwester Dudzik, Komendant Gminny OSP podziękowali za zainicjowanie pomysłu
zakupu toru oraz jego sfinalizowanie.
Tomasz Żak

Zawody z udziałem wszystkich naszych jednostek
W zawodach uczestniczyli druhowie ze wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Masłów,
a także kobiece drużyny pożarnicze. Perfekcyjnie pokazali swoje umiejętności również członkowie młodzieżowych
drużyn pożarniczych, zarówno dziewczęcych, jak i chłopięcych.
Poszczególne drużyny wykazały się
perfekcyjnym przygotowaniem i zaangażowaniem w zawody, dzięki czemu rywalizacja była na wysokim poziomie. I tak w kategorii drużyn męskich OSP wygrała drużyna
z Mąchocic Kapitulnych.Wśród kobiecych
drużyn pożarniczych I miejsce zajęła
drużyna kobiet z Mąchocic Kapitulnych,
a miejsce II - KDP z Ciekot.W zawodach
wystawiono 4 drużyny w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców.
Najlepsza była MDP Ciekoty.
SPRAWDŹ WYNIKI ZAWODÓW
Drużyny męskie
1. OSP Mąchocice Kapitulne
2. OSP Wola Kopcowa
3. OSP Masłów,
1. OSP Brzezinki
2. OSP Ciekoty
Drużyny kobiece
1. KDP z Mąchocic Kapitulnych
2. KDP z Ciekot
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
1. MDP Ciekoty
2. MDP Masłów
3. MDP Mąchocice Kapitulne
4. MDP Wola Kopcowa

Tu liczył się czas!

Szczególne osiągnięcia
Na szczególną uwagę zasługuje
drużyna Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) dziewcząt, która uczestniczyła w zawodach jako jedyna drużyna
dziewczęca z Mąchocic Kapitulnych i osiągnęła wynik punktowy zrównany z wynikiem MDP chłopców z Ciekot, którzy wywalczyli I miejsce. Świadczy to o wysokim
poziomie formy i umiejętności młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy
Masłów. Drużyny te mogły przygotować
się i rywalizować na profesjonalnym sprzęcie, dzięki zakupowi nowego toru ćwiczeń
MDP ze środków budżetu gminy Masłów.

Wyróżnieni druhowie
Gospodarzem gminnych zawodów
pożarniczych był wójt gminy Masłów, Tomasz Lato, a poprowadził je komendant
gminny OSP Sylwester Dudzik oraz prezes
Związku Gminnego OSP RP, Piotr Zegadło. Podczas zawodów Krzysztof Janicki
wręczył dwóm młodym dzielnym strażakom MDP upominki ufundowane przez
Starostę Kieleckiego. Upominki te otrzymali: najmłodsza uczestniczka zawodów
- Kamila Kmieć z MDP Mąchocice Kapitulne oraz najstarszy uczestnik - Jacek Haba
z OSP Brzezinki.
Red
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Udane eliminacje do Mistrzostw Polski w Bocci
Andrzej Janowski był najlepszy w swojej kategorii podczas eliminacji do
Mistrzostw Polski w Bocci, które odbyły się pod honorowym patronatem
prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
W hali KS Orzeł w Krakowie wystartowało 16 reprezentacji w grupie paraolimpijskiej w tym 3-osobowa reprezentacja naszego regionu. Nasi zawodnicy dwukrotnie stanęli na najwyższym podium: Andrzej Janowski (START Kielce) - mieszkaniec
gminy Masłów w kat. BC4 oraz Mateusz Waksmundzki (START Kielce) w kat. BC5.
Tuż za podium w kat. BC4 uplasował się Andrzej Wójcik (Sprawniejsi Włoszczowa). Na szczególną pochwałę zasłużył Mateusz, który trenuje pod kierunkiem
Andrzeja Janowskiego zaledwie od kilku miesięcy i był to jego debiut w tej rangi
zawodach. Dziękujemy rodzinom zawodników za zaangażowanie i pomoc zarówno
w treningach jak i podczas zawodów.
RED
Gratulujemy kolejnego sukcesu.

XII Turniej Pięciu Strażnic: Bieg po zwycięstwo
Za nami 12. już edycja Turnieju Pięciu Strażnic. Finałowym
przedsięwzięciem turnieju był tradycyjnie bieg patrolowy młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Bieg rozpoczął się w lesie w Barczy, a zakończył w leśniczówce
w Brzezinkach.
Rywalizacja wśród młodzieżówek
gminnych była zacięta. Rywalizowali oni
w kilku konkurencjach na przestrzeni kilku
miesięcy po to, aby wykazać się jak najlepszą sprawnością fizyczną. Spotykali się pod
okiem swoich opiekunów – druhów strażaków i konkurowali w wielu dyscyplinach
sportowych, takich jak piłka nożna, piłka
siatkowa, zawody „strong man”, strzelanie
z wiatrówki, czy musztra. Zwieńczeniem
ich sukcesów był niedzielny bieg patrolowy,
w którym młodzi strażacy mogli wykazać się
umiejętnościami rzutu „granatem” do celu,
używania hydronetki, czy też wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wiedzy o gminie i profilaktyce antyalkoholowej.
Efekty biegu patrolowego były decydujące
w zajęciu poszczególnych miejsc.
Druh Andrzej Bawół ogłosił w ostatnim etapie, że wśród funkcjonujących
w naszej gminie 7 drużyn MDP najlepsza
okazała się chłopięca ekipa z Ciekot.
Zaangażowanie zostało docenione
Wójt Tomasz Lato był gospodarzem
turnieju, a nad prawidłowym jego przebiegiem czuwał prezes Związku Gminnego
OSP RP w Masłowie Piotr Zegadło oraz
komendant gminny OSP Sylwester Du-

Uczestnicy turnieju odebrali nagrody.

dzik. Wręczenia pucharów i dyplomów w zakresie poprawy bezpieczeństwa po„młodzieżówkom” dokonali wszyscy za- żarowego gminy na przestrzeni mijającej
proszeni goście, z wiceprezesem Związku kadencji.
Na podziękowanie zasługuje także
Wojewódzkiego OSP RP Województwa
Świętokrzyskiego, prezesem powiatowym najmłodszy mały strażak – Krzysio Dudzik,
Ireneuszem Żakiem oraz prezesem Wodo- który dziarsko pomagał przy wręczaniu puciągów Kieleckich, Radnym Sejmiku Woje- charów zasłużonym drużynom.
wództwa Henrykiem Milcarzem - na czele.
RED
Organizatorem XII edycji
turnieju była OSP Brzezinki
WYNIKI TURNIEJU
przy zapewnieniu posiłku przez
1. MDP Ciekoty chłopcy z sumą punktów 39 pkt.
radnego powiatowego Maria2. MDP Masłów – 31 pkt;
na Zarzyckiego oraz wsparciu
3. MDP Wola Kopcowa - 29 pkt.
radnych gminnych – Andrzeja
1. MDP Mąchocice Kapitulne - dziewczęta
Januchty i Zbigniewa Bujaka.
2. MDP Mąchocice Kapitulne - chłopcy
Prezes Ireneusz Żak podkreślił
3. MDP Brzezinki
działania wójta Gminy Masłów
4. MDP Ciekoty - dziewczęta
oraz Rady Gminy Masłów z jej
przewodniczącym na czele

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

