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Wójt z jednogłośnym absolutorium
Tomasz Lato, wójt gminy Masłów jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Za nami wakacje. Czas odpoczynku,
ale też wzmożonej pracy przy wielu inwestycjach, które trwale zmieniają naszą gminę.
Ruszyła przebudowa ul. Krajobrazowej
w Masłowie Drugim, która znacznie poprawi
komfort jazdy i przede wszystkim bezpieczeństwo. Trwają prace przy termomodernizacji budynku szkoły w Brzezinkach oraz
hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii.
Proszę o wyrozumiałość wszystkich korzystających z tych obiektów w związku z trudnościami wynikającymi z prac. Zapewniam,
że robimy wszystko, by były one jak najmniej
odczuwalne.
Kilka dni temu oddaliśmy do użytku
nowy, przebudowany parking przy Urzędzie
Gminy. Jestem przekonany, że rozwiąże on
wiele komunikacyjnych problemów, a korzystanie z niego będzie dużym ułatwieniem dla
wielu kierowców.
Cieszę się, że ze zrozumieniem przyjęliście Państwo zmiany w ośrodkach zdrowia w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych.
Przypominam, że nadal można składać deklaracje, by móc korzystać z oferty obu placówek.
Minione tygodnie to również ważne decyzje i uchwały podejmowane przez
Radę Gminy Masłów. Jeszcze raz dziękuję za
jednogłośnie przyznane mi wotum zaufania
i absolutorium. To wyraz odpowiedzialności
i wspólnej pracy na rzecz społeczności naszej gminy.
Na koniec składam najlepsze życzenia
dla wszystkich uczniów i nauczycieli rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Wierzę,
że udogodnienia, jakie przygotowaliśmy dla
Was w szkołach będą pomocne w osiąganiu
jak najlepszych wyników.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Procedurę uchwalania absolutorium
rozpoczęło przedstawienie przez skarbnik
Małgorzatę Kumór sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Podsumowaniem tych informacji było odczytanie
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 rok.
Janusz Obara, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił stanowisko komisji, która zawnioskowała do Rady Gminy
o udzielenie wójtowi absolutorium. Radni
jednogłośnie zagłosowali za absolutorium,
tak jak kilkanaście minut wcześniej za przyjęciem sprawozdań z wykonania budżetu.
Wójt Tomasz Lato dziękując radnym za

zaufanie wspominał istotne budżetowe zadania. - Jednymi z najważniejszych zadań
budżetowych było m.in. przeprowadzenie
termomodernizacji budynków szkół w Masłowie Pierwszym, Mąchocicach-Scholasterii i ośrodka zdrowia w Mąchocicach
Kapitulnych. Realizowaliśmy wiele działań
związanych z oświetleniem gminy. Otworzyliśmy wyczekiwany przez mieszkańców
PSZOK w Dąbrowie – komentuje wójt. Jak
podkreśla realizacja budżetu była możliwa
dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół
i kierownikami instytucji oraz pracownikami Urzędu Gminy.
WP

Kanał i ścieżka zostaną wykonane
razem. Trwa budowa kanalizacji
Umowę na budowę kolejnych odcinków kanalizacji w gminie Masłów podpisano w Wodociągach Kieleckich. Inwestycja ta umożliwia podłączenie
kanalizacji mieszkańcom północnej części gminy, a jednocześnie budowę
ścieżki rowerowej.
- Jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia
większości ścieków z gminy Masłów do
naszej największej oczyszczalni ścieków
w gminie Sitkówka-Nowiny. Dzisiejsza
umowa przybliża nam ten cel – powiedział
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.
- Dzięki dobrej współpracy wodociągów, gminy i wykonawcy uda nam się
połączyć dwie ważne dla mieszkańców inwestycje unijne, budowę ścieżki rowerowej
i kanalizacji sanitarnej – zadowolenia nie
krył wójt Masłowa Tomasz Lato.
Inwestycja jest to bowiem specyficzna. Trzeba było się spieszyć z pierwszą częścią kontraktu kanalizacyjnego o długości
650 m, aby dotrzymać unijnych terminów
realizacji budowy ścieżki rowerowej. Wykonawca ma na niego tylko 140 dni. Ścieżka jest w tym miejscu bardzo potrzebna, bo
do tej pory rowerzyści poruszali się ruchliwą drogą asfaltową bez poboczy, a jest to
rejon ulubionych wycieczek rowerowych
m.in. dla kielczan.   Drugi odcinek kanalizacji długości 1236 m będzie budowany
przez 12 miesięcy.
Podpisana umowa obejmuje budowę
kanału sanitarnego w sołectwie Mąchocice
-Scholasteria. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
HYDROCOMPLEX z Buska-Zdroju. Wynagrodzenie wyniesie brutto 2 433 605,70 zł
(netto 1 978 541,22 PLN).

Umowa podpisana.
Prace już są na kolejnym etapie.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak
ważne jest dotrzymanie terminów i nie
zawiedziemy – zapewnił Mariusz Kozera,
właściciel firmy HYDROCOMPLEX.
Inwestycję realizują Wodociągi Kieleckie w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie
kieleckiego obszaru metropolitalnego”
współfinansowanego z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całość środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to
ponad 40 mln zł, które zostaną wykorzystane na kanalizację północnej części gminy
Masłów. Obejmie ona miejscowości: Masłów Drugi, Dolina Marczakowa, Brzezinki, Barcza, Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty. W ramach zadania wykonany zostanie
wodociąg w Mąchociach Kapitulnych, enklawa Ameliówka.
RED
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Inwestycje, które zmieniają naszą gminę


ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD ZALEWEM CEDZYNA
To już ostatnie prace, po których nie do poznania zmieni się teren Lasu Wolskiego nad zalewem Cedzyna. Dzięki unijnemu wsparciu
na terenie gminy Masłów będzie można relaksować się m.in. spacerując nowymi, oświetlonymi lampami LED alejkami, czy spędzając
czas z dziećmi na interaktywnym placu zabaw lub odpoczywać na pontonowych pomostach. Inwestycja jest możliwa dzięki unijnemu
dofinansowaniu. Całkowita wartość: 2.702.917,29 zł, dofinansowanie 2.200.848,00 zł.

 PRZEBUDOWA UL. KRAJOBRAZOWEJ

W MASŁOWIE DRUGIM
Wielka przebudowa trwa na odcinku od skrzyżowana z ulicą
ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy na odcinku 2 km. Powstanie m.in. nowa nawierzchnia, chodnik, a rowy zostaną zmodernizowane. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Kieleckim dzięki rządowemu dofinansowaniu. Całkowita wartość:
5.341,798,00 zł, dofinansowanie: 2.670.899,00 zł i wkład własny
powiatu 1.335.450,00 zł, wkład gminy 1.335.449,00 zł.



TERMOMODERNIZACJA W BRZEZINKACH
I MĄCHOCICACH-SCHOLASTERII
Ekipy remontowe pracują przy budynkach szkoły w Brzezinkach
oraz hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii. Wymieniono już
okna, teraz czas na prace ociepleniowe zmodernizowane zostaną
również systemy ogrzewania. Prace mają potrwać do końca roku,a
zadanie jest współfinansowane z unijnej dotacji. Całkowita wartość: 2.316.177,00 zł, dofinansowanie 1.558.576,83 zł.

Parking gotowy!
To duże udogodnienie dla klientów
Urzędu Gminy, sportowców korzystających z hali oraz rodziców odwożących
dzieci do szkoły. Parking właśnie został oddany kierowcom. Rozbudowa objęła przygotowanie ok. 50 miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych oraz 5 na autokary. Powstały również miejsca dla niepełnosprawnych oraz tych, którzy do urzędu
przyjadą na rowerach. Stoi też nowoczesny interaktywny słup oświetleniowy, który został zlokalizowany obok miejsca ze
stolikiem i krzesłami, gdzie będzie można
np. wypełnić niezbędne dokumenty. Nowe
miejsca parkingowe mają zapewnić kom-

Tak wygląda parking przy Urzędzie Gminy po przebudowie.

fort nie tylko petentom, ale także rodzicom odwożącym i odbierającym swoje dzieci
ze szkoły oraz nauczycielom. Będzie to również znaczne ułatwienie dla osób korzystających z hali sportowej. Całość prac wyniosła ok. 630 tys. zł i pochodziła z budżetu
gminy Masłów.
RED
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 IX Sesja Rady Gminy Masłów: Debata nad raportem i uchwalanie miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego
Udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Masłów to najważniejsze punkty czerwcowej sesji Rady
Gminy. Przyglądamy się innym podjętym
uchwałom.
Sesję rozpoczęła debata nad raportem
o stanie gminy Masłów za 2018 rok. Został
on przedstawiony przez wójta Tomasza
Lato na majowej sesji Rady Gminy. Raport
to nowość w polskim samorządzie, jest
wynikiem zmiany ustawy o samorządzie
gminnym, który nakłada na wójta obowiązek przygotowania i przedstawienia takiego raportu. W debacie mogli wziąć udział
oprócz radnych mieszkańcy, nikt jednak

samorządowa nowość bezpośrednio związana z raportem. Za wotum zagłosowali
wszyscy obecni na sesji radni. Kolejnym
punktem było udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018
rok. Wójt otrzymał je jednogłośnie. Piszemy
o tym szerzej w osobnym artykule.
Jak na każdej sesji radni wprowadzili
zmiany w budżecie. Radni zdecydowali
o zwiększeniu środków na ważne oświatowe inwestycje: termomodernizację szkoły w Brzezinkach i hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii. Ma to związek ze
zmianami wynikającymi z wyższych kwot
przetargowych niż pierwotnie planowano.

współfinansowania remontu ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim.
Radni zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
na dofinansowanie zadania polegającego na
wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny dwóch działek w Domaszowicach,
które zostaną wykorzystane pod poszerzenie
drogi gminnej (ul. Pogodna). Radni wyrazili
zgodę na wydzierżawienie części działki
nr 154/2 o powierzchni 0,6984 ha położonej
w Masłowie Pierwszym, obok przepompowni. Była to kontynuacja dzierżawy.

Sesję rozpoczęła debata nad raportem o stanie gminy Masłów za 2018 rok.

nie zgłosił chęci udziału w terminie, który
upłynął 22 maja.
Raport zawiera szczegółowe informacje m.in. o stanie finansów, mienia, podsumowanie uchwał podjętych w 2018 roku,
realizację programów i strategii wieloletnich, podejmowane szczegółowe działania
przez urząd gminy i jednostki organizacyjne, stan ludności, liczbę podmiotów rozpoczynających działalność.
Z raportu można dowiedzieć się
również o realizacji zadań inwestycyjnych, stanie zaawansowania prac nad
opracowaniem planów zagospodarowania
przestrzennego, transporcie zbiorowym,
modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz gazyfikacji. Zawiera również wiadomości dotyczące polityki społecznej, kultury, bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia. Wszystkie szczegóły zawarte są w dokumentach udostępnionych
w portalu www.maslow.esesja.pl.
Wynikiem debaty radnych było udzielenie wójtowi wotum zaufania. To również

Prace mają rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni.
Wśród nowych zadań wprowadzonych do budżetu znalazły się m.in. zakup
i montaż napędu do bramy wjazdowej oraz
zakup sprzętu średniego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Wola Kopcowa.
Oba zadania otrzymały również zewnętrzne dofinansowanie. Zdecydowano również
o przeznaczeniu środków na rozbudowę
i wyposażenie obiektu dawnej „agronomówki”, w której planuje się otworzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy. To
wkład w inwestycję o dofinansowanie i realizację, której starała się Gmina Masłów.
Radni zdecydowali również o przeznaczeniu środków na zaprojektowanie oświetlenia ulicznego ul. Północnej w Masłowie
Pierwszym.
Zmieniono uchwałę Nr IV/63/2019
Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia
2019 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Kieleckiego. Ma to
związek z dostosowaniem wysokości kwoty

Rada Gminy zdecydowała także o zatwierdzeniu trzech planów zagospodarowaniu trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw
Brzezinki, Masłów Drugi. Plany otwierają
szansę dla mieszkańców, którzy chcą np.
wybudować nowe domy.
Jednym z ostatnich punktów było
określenie przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Masłów, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała do istniejących już dodała nowe
przystanki m.in. ul. Modrzewiową w Masłowie Pierwszym. W związku z upływem
kadencji ławników do sądów powszechnych do końca października Rada Gminy
musi przeprowadzić rekrutację nowych
ławników na lata 2020-2023. W tym celu
powołano zespół opiniujący kandydatów
na ławników.
WP
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 X sesja Rady Gminy Masłów: Zielone światło dla ośrodków zdrowia
Za nami sierpniowa sesja Rady Gminy Masłów. Podczas obrad radni zdecydowali m.in. o wynajęciu budynków ośrodków
zdrowia w Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych oraz wprowadzili zmiany budżetowe.
Sesja odbyła się w miniony czwartek w sali samorządowej
Urzędu Gminy Masłów. Najważniejszą uchwałą było wyrażenie
zgody na dalszy wynajem budynków ośrodków zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych i Masłowie na okres sześciu lat. Prowadzona
będzie w nich działalność w zakresie ochrony zdrowia przez Centrum Medyczne „Zdrowie”, które od 1 sierpnia tego roku przejmuje
obsługę pacjentów z terenu naszej gminy. Taki okres czasu został
uznany za słuszny ze względu na długoletnią strategię rozwoju firmy, plany ubiegania się o środki unijne oraz rozszerzenie zakresu
usług medycznych dostosowanych do oczekiwań mieszkańców.   

Najważniejszą sprawą rozstrzygną na sesji
była sprawa z opieką medyczną.

Przypomnijmy, że Centrum Medycznego „Zdrowie” to doświadczeni specjaliści, którzy zapewniają kompleksową opiekę
zdrowotną. Pacjenci będą mogli umawiać wizyty na konkretną
godzinę bez zbędnego czekania w kolejce. Podstawowa opieka
zdrowotna w ramach NFZ zapewnia dostęp m.in. do lekarza internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej, a także do badań
diagnostycznych i pielęgniarki środowiskowej. Deklaracje można
składać w obu ośrodkach zdrowia.
Radni dokonali zmiany w Rocznym Programie Współpracy
Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publiczności i wolontariacie na 2019 rok. Spowodowane jest to
otrzymaniem dotacji na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mąchocicach Kapitulnych dla 20 osób z terenu gminy
Masłów.
Warto podkreślić, że umowa na prowadzenie tego typu placówki w całości pochodzi z dotacji celowej przyznanej przez wojewodę świętokrzyskiego w ramach zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. Zmiana uchwały związana jest z planowanym ogłoszeniem konkursu dla organizacji pozarządowych, który
wyłoni stowarzyszenie lub fundację odpowiedzialną za prowadzenie jednostki.
Zdecydowano również o podjęciu uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów. Ustawa szczegółowo je określa. Mowa jest m.in. o ankietach,
informacjach umieszczanych w internecie na stronie Urzędu Gminy jak i Biuletynie Informacji Publicznej, spotkaniach konsultacyjnych w sołectwach. Formę konsultacji i zasięg określa wójt gminy
w odrębnym zarządzeniu w sprawie ich przeprowadzenia. Będzie
to niezbędne podczas m.in. ustalenia nazw miejscowości w sołectwach, czy projektów statutów sołectw.
Jak na każdej sesji prowadzono zmiany budżetowe.
Rada Gminy zdecydowała o wprowadzeniu zmian dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych. Przyjęto do planu
dochodów 2019 roku dotację z Budżetu Państwa na inwestycję

pn. „Adaptacja części obiektu budynku Agronomówki
w Mąchocicach Kapitulnych
wraz z jej rozbudową i wyposażeniem w celu utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gminie Masłów” w kwocie 800 tys. zł.
Zmniejszono wpływy z tytułu planowanej w 2019 roku
sprzedaży
nieruchomości
w Mąchocicach Kapitulnych
tzw. „Hostelu Ameliówka”
ze względu na długotrwały
proces przetargowy. Wpływy
ze sprzedaży tej nieruchomości zaplanowano w 2020
roku na podstawie wstępne- Zmiany budżetowe omawiała skarbnik
Małgorzata Kumór.
go operatu szacunkowego
w kwocie 3 mln zł.
Brak wpływu ze sprzedaży spowodował konieczność zaciagiecia przez gminę kredytu
w kwocie 1 mln zł.
Ponadto w 2020 roku w planie dochodów wprowadzono dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
1 910 100,00zł. przeznaczoną na rozbudowę dróg gminnych wykazanych jako nowe zadania w wykazie przedsięwzięć. Zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięć pn. „Rozbudowa sieci
ścieżek rowerowych w Gminie Masłów”, „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona
i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” oraz Termomo-

Prezydium Rady Gminy. Od lewej: Andrzej Pedrycz, Piotr Zegadło,
Ryszard Szymczuch.

dernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii i Szkoły
Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej“ w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Zwiększono również o kwote 55 tys. zadanie na dofinansowanie utrzymania przedszkoli spoza terenu gminy, do których uczęszczają
dzieci z Gminy Masłów.
Ostatnią uchwałą podjętą podczas sierpniowej sesji było zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników. Na tę funkcję zgłosiły się trzy osoby, mieszkańcy gminy Masłów. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą prawo
o ustroju sądów powszechnych gmina może wybrać sześciu kandydatów na ławników. Termin zgłoszeń upłynął w dniu 30 czerwca 2019 r. Podjęta uchwała jest kolejnym etapem wyłonienia kandydatów na ławników.
Wojciech Purtak
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DECYZJA
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.
z 2018r. poz. 2096 ze zm./
orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Masłów obr.
Mąchocice Kapitulne jako działki nr 326/5 o pow. 0,1998 ha i 833 o pow.
0,7300 ha stanowi mienie gminne.
UZASADNIENIE
Na wniosek Wójta Gminy Masłów zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonych w ewid. gruntów gm. Masłów obr. Mąchocice Kapitulne jako działka nr 326/5 o pow.
0,1998 ha i 833 o pow. 0,7300 ha.
Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Mąchocice Kapitulne z dnia
27.03.2019r. ww. działki od najdawniejszych czasów służyły ogółowi
mieszkańców wsi jako drogi.
W rejestrze gruntów wsi Mąchocice Kapitulne z 1969r. działki nr 726 i 729
zapisane są jako drogi we władaniu PPRN Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach.
W wyniku aktualizacji ewid. gruntów obr. Mąchcocice Kapitulne w 1981r.
działka nr 726 otrzymała nowy nr 326, a działka nr 729 - nowy nr 833.
W rejestrze gruntów obr. Mąchocice Kapitulne z 1981r. działki nr 326 i 833
zapisane są jako drogi we władaniu Urzędu Gminy w Masłowie.
Działka nr 326/5 powstała w wyniku podziału działki nr 326 zgodnie
z mapą zaewid. w PODGiK Starostwa Powiatowego w Kielcach pod nr
2337-138/2008.
Równocześnie wyjaśnia się, że w/w grunt w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 marca 1933r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego był mieniem gromadzkim.
Ustawa ta wprowadziła jako podstawową jednostkę samorządową gminę
wiejską, podzieloną na gromady, jeżeli obejmowała kilka miejscowości.
Ustawa ta przyznała na własność gromadom jako majątek gromadzki mienie publiczne, które posiadały one na podstawie dokonanych czynności
cywilnoprawnych /kupno, zamiana, darowizna, zapis/ lub na podstawie
aktu nadawczego władzy państwowej, o ile mienie to w powyższych aktach
prawnych zostało wyraźnie przeznaczone na cele ogólne mieszkańców, jak
np. grunty szkolne, remizę strażacką, karczmę, osadę kowalską, wójtówkę,
dom ludowy, drogi dojazdowe do pól itp.
W tym stanie rzeczy mieszkańcy mogli posiadać nieruchomości dla potrzeb
ich gromady, które z uwagi na wspólną ich własność nazywano mieniem
gromadzkim.
Zgodnie z art. 8 ust. I ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3 ww.
ustawy, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie
gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w
rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Jednocześnie zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz
w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 326/5
i 883 położone w obr. Mąchocice Kapitulne gm. Masłów nie posiadają uregulowanego stanu prawnego i w świetle przepisów art. 1 i 3 ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią
mienie gminne.
Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością
gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz
rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest
możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o wołania.
z up. Starosty
/-/ mgr inż. Justyna Brzozowska
Kierownik
Referatu gospodarki nieruchomościami
Powiatu i Skarbu Państwa

Bierzesz 500 +? Przeczytaj!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie zwraca się
z prośbą do osób, które złożyły wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego 500+ o przeanalizowanie swoich wniosków.
Błędy dotyczą rodzin, które pobierają świadczenia na drugie i kolejne dziecko, w tych przypadkach dużo wniosków złożonych jest
TYLKO na pierwsze dziecko. W takim przypadku prosimy o złożenie wniosku na kolejne dzieci. W przypadku zauważenia błędu pracownicy będą kontaktować się rodzicami.
Wobec powyższego bardzo prosimy o sprawdzenie złożonych
wniosków.
Przypominamy:
Od 1 lipca składamy JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia NA WSZYSTKIE DZIECI.
Od 1 lipca zostanie przyznane Państwu prawo do świadczenia na
pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają Państwo świadczenia wychowawczego), a od 1 października br. na pozostałe dzieci
(na które świadczenia są już przyznawane do końca września).
Informacja dotycząca wypłat:
1. Wypłata dla osób, które maja ustalone prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącach lipiec-wrzesień – wypłaty
zgodnie z harmonogramem 28-29 każdego miesiąca.
2. Wypłaty dla „nowych” wniosków (dla osób które otrzymają
informację o przyznaniu świadczenia) – w miarę rozpatrywania
wniosków – przewidujemy wypłaty raz w tygodniu.
3. Od miesiąca października wypłaty wszystkich świadczeń
wychowawczych będą realizowane w dniach 15-21 każdego
miesiąca.

Przedstawiciele
do Świętokrzyskiej Izby
Rolniczej wybrani
Paweł Kmieć i Zygmunt Styczeń zostali przedstawicielami Gminy Masłów w Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej.
Kadencja Świętokrzyskiej Izby Rolicznej trwa cztery lata. Jest
samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w niej
członków. Jako zawodowa organizacja pełni rolę rzecznika interesów rolników i wsi, reprezentuje producentów w kontaktach z organami władzy rządowej i samorządu terytorialnego, a także z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką
rolniczą.
Występuje z inicjatywą z zakresu regulacji prawnych oraz
opiniowaniem projektów przepisów, upowszechnia postęp techniczny i technologiczny w produkcji rolnej. Prowadzi działania
na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu
płodów rolnych, inicjuje działania mające na celu powoływanie
i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych.
Komisja Okręgowa w okręgu nr 31 obejmującym gminę Masłów wyłoniła dwóch przedstawicieli Pawła Kmiecia z Masłowa
Pierwszego oraz Zygmunta Stycznia z Masłowa Drugiego. Nie było
jednak głosowania nad kandydaturami. Przyczyną tego było zarejestrowanie w terminie od 5 lipca do 11 lipca kandydatów w liczbie
nieprzekraczającej liczby mandatów wybieranych w tym okręgu
wyborczym. Przypomnijmy, że panowie byli już przedstawicielami gminy w ŚIR w minionej kadencji.
WP
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Zasady odbioru odpadów w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W związku z licznymi interwencjami, przypominamy zasady odbioru odpadów w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zgodnie z regulaminem PSZOK przywiezione odpady muszą
być posegregowane i nie mogą być zmieszane z innymi odpadami. Należy je umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego
celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach/
pojemnikach oznacza to, że jeżeli mieszkaniec przywozi do punktu zmieszane odpady, musi je na miejscu posegregować do odpowiednich pojemników w innym przypadku odpady te nie zostaną
przyjęte do PSZOK.

Odpady po remontach muszą być podzielone na frakcje tzn.
osobno gruz, osobno styropian, osobno materiały ceramiczne,
okna itp. Jeżeli mieszkaniec przywozi wszystko w jednym worku
i odpady te nie zostaną posegregowane pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów do punktu.
Przypominamy również, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości
niezamieszkałych, które nie złożyły deklaracji w urzędzie gminy.
Odpady budowlane przyjmowane do PSZOK powinny pochodzić z drobnych remontów, które mieszkaniec wykonuje samodzielnie.
RED

Firma odbierająca odpady wyłoniona
Podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Masłów. Ważną informacją jest to, że stawki nie wzrosły, ale
zostały utrzymane na ubiegłorocznym poziomie.
W związku z podwyżkami cen za
odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych, umowa z firmą odpowiadającą za
to zadanie została podpisana pod koniec
2018 roku na czas sześciu miesięcy. Miało
to związek z możliwością ogłoszenia kolejnego przetargu już na dłuższy okres, ale być
może uzyskania lepszej cenowo oferty.
Przetarg, który został właśnie rozstrzygnięty zakończył się korzystniejszą ofertą
cenową. Oznacza to, że dopłata z budżetu
gminy na to zadanie będzie mniejsza niż

pierwotnie zakładano. Stawka dla mieszkańców nie ulegnie zmianie właśnie dzięki
takiemu rozstrzygnięciu i pozwoli na utrzymanie jej na obecnym poziomie.
Zainteresowanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
z gminy Masłów były trzy firmy. Najkorzystaniejszą ofertę przedstawiła firma EKOM
Maciejczyk spółka jawna z Nowin. Za rok
wyniesie ona 1 193 000 zł. Najwyższa
przetargowa oferta wyniosła nieco ponad
1 460 000 zł.

Umowa została podpisana w Urzędzie Gminy Masłów i zaczęła obowiązywać
od 1 lipca 2019 roku. Harmonogram odbioru jest dostępny na stronie www.maslow.pl
i dostarczony został przez przedstawiciela
firmy do każdego gospodarstwa na terenie
gminy.
WP

Infokiosk działa w Urzędzie Gminy
Najważniejsze informacje dotyczące gminy, ale też bazy atrakcji turystycznych znajdziemy w infokiosku, który został uruchomiony w Urzędzie Gminy
Masłów dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Wokół Łysej Góry”.
Masłów znalazł się w gronie siedmiu
gmin tworzących system informacji o produktach, usługach i zasobach lokalnych
z terenu działania LGD. Infokiosk, który stanął w pobliżu sekretariatu Urzędu Gminy
został wyposażony w system z dostępem
do internetu, serwisów przedstawiających
zasoby i ofertę lokalną obszaru LGD.
Zadaniem infokiosków jest promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów
lub usług lokalnych, co zostanie zapewnione poprzez ustawienie stron internetowych
gmin, ośrodków kultury lub innych instytucji użyteczności publicznej leżących na

terenie LGD jako strony domowe, czyli wyświetlane jako pierwsze po uruchomieniu
przeglądarki. Na każdej ze stron udostępnione są bazy atrakcji turystycznych, noclegowe, informacje o produktach, usługach
i zasobach lokalnych.
W późniejszym czasie dodatkowo
zostanie udostępniony portal ze zinwetaryzowanymi zasobami dziedzictwa lokalnego obszaru LGD, na którym będzie można
zapoznać się z wiadomościami o zbliżających się wydarzeniach, festynach, warsztatach oraz atrakcjach turystycznych.
WP

Radna Małgorzata Kozubek była jedną
z pierwszych osób, które sprawdziły,
jak działa infokiosk.
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Ruszył punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
To trzeba wiedzieć!
Od 12 sierpnia mieszkańcy naszej
gminy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Masłowie. W Starostwie Powiatowym w Kielcach
podpisano porozumienie.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został uruchomiony w związku z realizacją przez Powiat zadania z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2019.
Mieszkańcy mogą uzyskać pomoc
w punkcie, który działa w Gminnym
WAŻNE!
Ośrodku Pomocy Społecznej w MaUdzielanie
słowie (parter pokój nr 9 – sala
nieodpłatnej pomocy prawnej
konferencyjna). Za udzielanie
lub
świadczenie nieodpłatnego
nieodpłatnej pomocy prawnej
Umowę na postawie, której uruchomiono punkt podpisaporadnictwa obywatelskiego odbywa się
odpowiadać będzie organizano w Starostwowie Powiatowym. Od lewej: wicestarosta
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu
cja pozarządowa -– „StowaTomasz Pleban, starosta Mirosław Gębski, wójt Tomasz
terminu wizyty.
rzyszenie Wsparcia ObywaLato, Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie
telskiego”. Punkt czynny jest
Społecznej w Masłowie.
innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy
od poniedziałku do piątku.
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
Umówienie się na spotkanie
poradnictwa obywatelskiego.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
możliwe jest telefonicznie
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub
pod numerem (41) 200 17 85.
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywaświadczenie nieodpłatnego poradnictwa
Znamy już dni, w któtelskiego:
obywatelskiego odbywa się poza
rych przyjmować będą konkretni
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją
kolejnością.
prawnicy. W poniedziałek – adwoustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizyczkat Mateusz Zaborowski, we wtorek nej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
radca prawny Piotr Rogula, w środę – mekosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
diator sądowy – aplikant radcowski Izabela
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej poBuszewicz, w czwartek – aplikant radcowmocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelski Mateusz Zaborowski, w piątek – radca
skiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie
prawny Piotr Rogula.
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
WP
W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, któHarmonogram Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
re nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie
w Masłowie
chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług
w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
domowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej możPunkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie
na zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu
nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organistwierdzającego tożsamość.
zacji pozarządowej -– „Stowarzyszenie Wsparcia ObywaAdwokat lub radca prawny może z ważnych powodów
telskiego”:
odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, inforczynny w dniach:
poniedziałek, wtorek w godz. od 9:00 do 13:00,
mując osobę uprawnioną o innych punktach w których
środa, czwartek, w godz. od 11:00 do 15:00,
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze popiątek w godz. od 12:00   do 16:00
wiatu. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez
poniedziałek – aplikant radcowski Mateusz Zaborowski
osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany
wtorek - radca prawny Piotr Rogula
w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pośroda – mediator sądowy – aplikant radcowski Izabela Bumocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem
szewicz
nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radczwartek –aplikant radcowski Mateusz Zaborowski
ca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach
piątek – radca prawny Piotr Rogula
uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodTelefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzipłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej
bą Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie:
przez starostę, o której mowa w art. 8a ust. 1.
(41) 311-08-70
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Remonty, termomodernizacje, innowacje.
Startuje rok szkolny 2019/2020
Tuż przed pierwszym dzwonkiem wójt Tomasz Lato z dyrektorami szkół i pracownikami Centrum Usług Wspólnych
gościli w każdej z nich, by sprawdzić stan przygotowań.
Spotkanie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie oświaty w gminie Masłów rozpoczęło podsumowanie pracy szkół w roku
2018/2019. Dokonano tego na podstawie analizy wyników nauczania przygotowanej w skali gminy oraz szczegółowych danych
przedstawionych przez dyrektorów. Wspólnie szukano rozwiązań
i wyciągano wnioski do lepszej pracy w nowym roku szkolnym.
W okresie wakacji przeprowadzono niezbędne działania do funkcjonowania szkół. Wybrano m.in. firmę świadczącą usługi dowozu dzieci do szkół, czy dostawcy oleju grzewczego. W placówkach
były również przeprowadzone prace remontowe oraz potrzebne
zakupy.

równa liczbie osób uczęszczających do szkoły w Masłowie w roku
ubiegłym. Liczba osób zatrudnionych w nowym roku łącznie stanowi 59 osób (nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych).
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach przechodzi obecnie termomodernizację wraz z wymianą okien. Prace rozpoczęły się
w okresie wakacji i są w trakcie realizacji. Od 1 września 2019
roku naukę w szkole rozpocznie 67 uczniów w klasach I-VIII i 65
dzieci w oddziałach przedszkolnych. Razem nauką i opieką, szkoła
obejmie 134 osób. W roku ubiegłym do szkoły uczęszczało łącznie
131 osób. Kadra zatrudniona w nowym roku stanowi 27 osób (nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych).
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii również objęta jest termomodernizacją. Prace
trwają przy hali sportowej. W budynku szkolnym prowadzony jest
remont mieszkania nauczycielskiego. Kolejne zadania planowane przez szkołę to korekta ustawienia ogrodzenia działki szkolnej
i doposażenie kuchni szkolnej z 80% udziałem środków pozyskanych z zewnątrz (MPiPS) w ramach programu „Posiłek w szkole
i w domu”) oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach środków
z rezerwy 0,4% Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto zakupione
zostały już książki do biblioteki szkolnej, w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Od 1 września rozpocznie naukę 149 uczniów w klasach I-VIII i 60 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Łącznie do szkoły przyjdzie 209 osób, co oznacza, że
zwiększy się liczby uczniów o 11 osób. Kadra zatrudniona w szkole stanowi łącznie 37 osób.

Objazd obejmował wszystkie szkoły.

Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej planuje utworzenie
pracowni komputerowej z 15 komputerami. Sprzęt został pozyskany z jednej z kieleckich firm. Szkoła posiada plac zabaw, z wyposażeniem rekreacyjnym dla dorosłych. W okresie wakacji nie prowadzono żadnych prac remontowych i inwestycyjnych. Planowane
jest doposażenie kuchni szkolnej ze środków pozyskanych z zewnątrz (MPiPS) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W ramach pozyskanych środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki szkolnej. W nowym roku szkolnym planowana jest kontynuacja zajęć „Po drugiej
stronie lustra” w ramach innowacji pedagogicznej. Od 1 września
naukę rozpocznie 37 uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej
oraz 67 dzieci w oddziałach przedszkolnych. W porównaniu do
roku ubiegłego nastąpi zwiększenie liczby dzieci objętych nauką
i opieką szkoły o 6 osób. Ogólna liczba dzieci zapisanych i kontynuujących naukę stanowi 104 osoby. W szkole zatrudnionych jest
łącznie 14 osób (nauczycieli i pracowników adm.-obsługi).
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie przeprowadzono w okresie wakacji następujące remonty i zadania
inwestycyjne: wykonano wylewkę podłogową w sali 231; pomalowano dwie sale lekcyjne (231 i 102); pomalowano ściany i kraty
w szatni szkolnej; wymieniono oświetlenie oraz uszkodzone płyty
sufitowe na hali sportowej; urządzono salę do zajęć specjalistycznych (rewalidacja, logopedia); wygospodarowano pomieszczenia
na archiwum; przygotowano pomieszczenia na harcówkę.
Planowane innowacje pedagogiczne: „Z angielskim za pan
brat”, „Chronimy dzieci” i „Jesteśmy mistrzami ortografii”. Od
1 września naukę rozpocznie 283 uczniów w klasach I-VIII oraz
107 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Razem liczba osób zapisanych i kontynuujących naukę stanowi 390 osób i jest to liczba

Remont przeszły sale w szkole w Mąchocicach Kapitulnych.

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych w okresie wakacji przeprowadzono kilka
remontów. W zakresie robót elektrycznych i malarskich w wybranych salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, świetlicy szkolnej;
cyklinowanie i lakierowanie posadzek przedszkola (dwie sale lekcyjne).   W nowym roku będą prowadzone trzy innowacje pedagogiczne: język angielski z elementami CLIL-u w oddziałach przedszkolnych oraz w klasie 3, 4, 6, 7 (kontynuacja); kodowanie na
dywanie – Interaktywne uczenie matematyki (w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej); Szachy w szkole (w klasach 2 i 3, oraz w „0”). Nowym i ważnym zadaniem w nowym
roku szkolnym jest utworzenie oddziału integracyjnego w klasie
IV. Od 1 września naukę rozpocznie 122 uczniów w klasach I-VIII
i 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Razem nauką i opieką
objętych przez szkołę będzie 171 osób. W porównaniu do roku
ubiegłego zmniejszy się liczba uczniów o 37 osób.
RED
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Boisko zmieni się w nowoczesny wielofunkcyjny obiekt
Plac budowy już oddany. Ruszają prace przy inwestycji oczekiwanej nie tylko przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych.

Umowa podpisana. Od lewej: Karolina Januchta, inspektor ds. planowania
przestrzennego i oświetlenia gminy, skarbnik Małgorzata Kumór,
wójt Tomasz Lato, Grzegorz Ludwicki reprezentujący firmę
GB TECHNOLOGY s.c.

INWESTYCJA NIE TYLKO W LICZBACH
W ramach wykonywanych prac zostanie przebudowane istniejące boisko z nawierzchnią asfaltową na pełnowymiarowe
wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (tartanową)
przystosowane do gry w siatkówkę, zapewniającego także
możliwość gry w koszykówkę lub unihokeja, wraz z ogrodzeniem i funkcją piłkochwytów. Dzięki przeprowadzonej
przebudowie szkoła zyska atrakcyjny obiekt sportowy, który
posłuży uczniom w następnych latach szkolnych. Prace ruszą
lada dzień, a zakończenie inwestycji przewidywane jest na
koniec 2019 roku.
Dofinansowanie wyniesie 125 245,61 zł., a wkład własny
53 676,69. Całość inwestycji to koszt 178 922,30 zł.

W Urzędzie Gminy Masłów podpisano umowę na zadanie
pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią sztuczną oraz ogrodzeniem przy szkole podstawowej
w Mąchocicach Kapitulnych”. Wszystko to dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Oś 7 “„Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020. Dokument podpisał wójt Tomasz Lato, skarbnik
gminy Małgorzata Kumór oraz Grzegorz Ludwicki reprezentujący
firmę GB TECHNOLOGY s.c. odpowiedzialnej za realizację zadania.
KD

Koniec remontu w ośrodku zdrowia
Ośrodek zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych przeszedł niezbędny remont. Wykonano szereg prac, które w znacznym stopniu poprawią jakość świadczonych usług oraz komfort pacjentów.
Mamy dobre wiadomości dla pacjentów korzystających
z usług ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. Zakończyły się prace remontowe, które trwały od początku wakacji. Na
parterze oraz piętrze budynku wymienione zostały posadzki, wyremontowano także klatkę schodową oraz łazienkę na parterze.
Wymianie uległa również stolarka wewnętrzna oraz przeprowadzono niezbędne prace malarskie. Dla bezpieczeństwa pacjentów

założony został także monitoring przy wejściu do ośrodka oraz
w poczekalni. Przeprowadzone prace remontowe znacznie polepszą komfort obsługi pacjentów oraz zwiększą ich bezpieczeństwo.
Koszt prac wyniósł nieco ponad 78 tys. zł i został w całości pokryty z budżetu gminy.
KD

Wyremontowano klatkę schodową.

W ramach remontu wymieniono posadzkę.
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Zmiany w ośrodkach zdrowia z myślą o pacjentach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” Sp. z o.o. z dniem 31 lipca 2019 r. zrezygował z prowadzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych. Świadczeniem usług medycznych zajmuje się Centrum Medyczne „Zdrowie”.
Informujemy, że w następstwie podpisania porozumienia
pomiędzy NZOZ „PULS” w Masłowie Sp. z o.o., a Centrum Medycznym „Zdrowie” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, Wójt
Gminy Masłów podpisał umowę na wynajem ośrodków zdrowia
w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych przez Centrum Medyczne
„Zdrowie”.
Centrum Medyczne „Zdrowie” od 27 lat świadczy pacjentom różnorodne usługi medyczne na terenie Kielc i województwa
świętokrzyskiego. Od początku istnienia umożliwia skorzystanie
ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej – obecnie w dwóch
przychodniach przy ul. Warszawskiej 30 i Karczówkowskiej 45.
Oferuje i rozwija szerokie portfolio usług medycznych, m.in.: rehabilitację dla dorosłych i dzieci, poradnie specjalistyczne, stomatologię, diagnostykę laboratoryjną
i obrazową, opiekę pielęgniarską.
Bardzo ważne jest
„Pomagamy żyć zdrowo” – ta zasada bęto, że Centrum Medyczne
dąca misją firmy przekłada się na działa„Zdrowie” w trakcie obowiązywania wychodzące daleko poza leczenie.
nia podpisanej umowy doprowadzi do
Centrum Medyczne „Zdrowie” wspiePrzypominamy, że nadal można składać
dostępności lekarza pierwszego kontaktu
ra swoich pacjentów w zdobywaniu
nowe deklaracje związane z wyborem
w obu ośrodkach w godzinach 8-18 oraz lewiedzy i w aktywnościach mających
przychodni w ramach Podstawowej
karza pediatry w godzinach 8-15 w Masłowie
na celu świadome budowanie lepOpieki Zdrowotnej.
i 8-14 w Mąchocicach Kapitulnych. Planuje
szego stanu zdrowia. Programy profirównież wiele zmian organizacyjnych usprawlaktyczne, wykłady, wsparcie dietetyDokumenty są przyjmowane w przyniających obsługę pacjenta, realizację proków, trenerów, doradztwo w zakresie
chodni w Masłowie i Mąchocicach Kapitulgramów zdrowotnych i profilaktycznych
zdrowego życia to tylko niektóre elenych, od poniedziałku do piątku, w godzinach
oraz sukcesywne rozszerzanie usług
menty pomocy w tym zakresie.
8-18. Świadczeniem usług medycznych na tere– m.in. wprowadzanie usług
W czerwcu 2019 r. Centrum Menie Gminy Masłów zajmie się Centrum Medyczlekarzy specjalistów.
dyczne Zdrowie zwyciężyło w plebiscycie
ne „Zdrowie”.
Deklarację musi złożyć każdy kto chce należeć
Hipokrates Świętokrzyski 2018 i otrzymało tytuł
do danego ośrodka zdrowia bez względu na to, czy wczePrzychodni Roku w Kielcach i województwie święśniej miał już założoną kartę!
tokrzyskim. Szczegóły dotyczące oferty firmy znajdują się na
RED
stronie www.zdrowiekielce.com

Posiedzenie zarządu OSP
Za druhami posiedzenie Zarządu
Oddziału Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Masłowie.
Podczas posiedzenia wójt gminy Tomasz Lato przedstawił nowego komendanta ochrony ppoż. Gminy Masłów. Obowiązki te obecnie pełni st. bryg. w st. spocz.
mgr inż. Paweł Górniak. Druhowie podczas spotkania omówili liczne sprawy organizacyjne związane m.in. z Turniejem
Pięciu Strażnic oraz finałową konkurencją–
biegiem patrolowym, gminnymi zawodami sportowo- pożarniczymi OSP, a także
uczestnictwem jednostek podczas gminnych dożynek.
W trakcie zebrania rozdzielono również
pomiędzy jednostkami OSP dotację na zakup
niezbędnego sprzętu i umundurowania.
Na zakończenie posiedzenia prezes
Zarządu OSP dh Piotr Zegadło odczytał pisemne podziękowania od właścicieli Kom-

Omówiono ważne sprawy związane z działalnością OSP.

pleksu Leśna Polana dla OSP Masłów i OSP Mąchocice za sprawne i udane przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej „Lipowego Dworu” w dniu 5 maja br. oraz podziękowania
dla Komendanta Gminnego OSP dh Sylwestra Dudzika od organizatorów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków” za pomoc w jego zabezpieczeniu.
KD
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Brzezinianki na Dożynkach Powiatowych
W Mniowie odbyły się Dożynki
Powiatowe. Podczas święta plonów wybrano m.in. najpiękniejszy dożynkowy wieniec. Naszą
gminę reprezentowały Brzezinianki.
Brzezinianki z wyplecionym przez
siebie wieńcem reprezentowały gminę Masłów na tegorocznych Dożynkach Powiatowych. Paniom towarzyszyli wójt Tomasz
Lato, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich, Mirosław Piwko, sołtys Brzezinek,
Grzegorz Michta, instruktor muzyczny.
Wszyscy w barwnym korowodzie
przeszli na boisko sportowe, gdzie odbywały się główne dożynkowe uroczystości,
a wśród nich tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który wybierało jury. Wybór był nie lada wyzwaniem
ponieważ konkurencja pośród poszczególnych uczestników była spora. Każda
z gmin zrobiła swój wieniec w taki sposób,
aby wyróżniał się na tle innych czego wynikiem były wspaniałe, charakterystyczne
prace, wykonane z niezwykłą starannością.

Masłowska delegacja z wójtem Tomaszem Lato i prezesem Henrykiem Milcarzem.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajął wieniec z gminy Bieliny, a zespół Brzezinianki zdobył
wyróżnienie.
Nie zabrakło licznych atrakcji wśród których były m.in. występy artystyczne, zabawy
i konkursy dla dzieci oraz koncert zespołu Very Nice i na zakończenie tańce. Wszystkim
uczestnikom dopisywały humory i piękna pogoda, a zabawa trwała jeszcze do późnego
wieczora.
WP

Parafialne podziękowanie za plony
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła Dożynkom Parafialnym zorganizowanym w Domaszowicach. Było podziękowanie za plony, występy zespołów ludowych oraz...konkurs na najsmaczniejsze ciasto.
Świętowanie w parafii bł. Wincentego Kadłubka rozpoczęła
msza święta odprawiona przez ks. proboszcza Dariusza Sieradzego. Po modlitwie i podziękowaniu za plony rozpoczął się parafialny festyn. Rolę gospodarzy pełnili starostowie dożynek Ewa Papież i Piotr Konat, którzy witali wszystkich gości, jacy w niedzielne
popołudnie przyjechali do Domaszowic. Wśród nich byli m.in.
wójt Tomasz Lato, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku,
prezes Wodociągów Kieleckich. Gościem specjalnym dożynek był
poseł Krzysztof Lipiec, który wręczył nagrody w niecodziennym
konkursie na najsmaczniejsze ciasto Dożynek. Komisja konkursowa w składzie: Marzena Biskupska, Jacek Kowalczyk, Jacek Banszczyk po degustacji 20 ciast za najlepszy wypiek Dożynek Parafialnych uznała orzechownik, który przygotowała Grażyna Kaszuba.
Na drugim miejscu znalazła się Danuta Kowalska, trzecia była

Gospodarze zadbali o to, by goście czuli się jak u siebie w domu.

Można było spróbować 20 rodzajów ciast!

Grażyna Rzegadło. Wyróżnienia otrzymały panie: Renata Konat,
Stanisław Niebudek.
Jak przystało na dożynki publiczność oklaskiwała zespoły ludowe. Na scenie pojawiły się oczywiście Domaszowianki, które
wraz z Edwardem Papieżem, Kołem Gospodyń Domaszowice oraz
Stowarzyszeniem Wspólnie dla Tradycji odpowiadały za przygotowanie wydarzenia. Gościnnie wystąpiły Modrzewianki, Widełczanki i Kapela Adaśki. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci m.in. bezpłatnego wesołego miasteczka oraz konkursów z nagrodami.
Festyn odbył się dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Gminy Masłów.
WP
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Mieszkańcy gminy Masłów dziękowali za plony podczas Dożynek Gminnych, które odbyły się w amfiteatrze
na Żeromszczyźnie w Ciekotach. Po
raz pierwszy przyznano honorowe tytuły Aktywny Rolnik, które trafiły do
wyróżniających się w pracy na roli.

Starostowie dożynkowi Danuta Jarczak i Jarosław Stachura z wójtem
Tomaszem Lato i Piotrem Zegadło, przewodniczącym Rady Gminy.

To było prawdziwie radosne święto podsumowujące tegoroczne plony. Słoneczna pogoda i wyjątkowa sceneria dworku
Stefana Żeromskiego sprawiła, że wielu gości już od pierwszych
minut uroczystości chwaliło jej wyjątkową atmosferę. W niedzielne popołudnie do Ciekot przyjechało mnóstwo mieszkańców gminy Masłów, ale również gości.
Zgodnie z tradycją wieńce dożynkowe przyjechały traktorami na przystrojonych wozach w asyście przedstawicieli poszczególnych sołectw. W tym roku wieńce uplotły gospodynie i gospodarze z dwóch sołectw Brzezinek i Dąbrowy. Ciekoty postawiły
na dożynkowy stożek, a pozostałe sołectwa przygotowały piękne
bukiety składające się z tegorocznych plonów.
Poszczególne reprezentacje prowadzone przez starostów
dożynek Danutę Jarczak i Jarosława Stachurę uroczyście przeszły
w korowodzie sprzed dworu do amfiteatru, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta. W swojej homilii ks. Zbigniew Kądziela zwracał szczególną uwagę na znaczenie roli rolnika. Wspo-

Korowód otwierała Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

minał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas mszy
świętej odprawionej w Krośnie, kiedy to papież mówił o sianiu
ziarna bożego. Kapłan opowiadał również o szybkich zmianach
zachodzących w rolnictwie. Mszę świętą koncelebrował ks. Jan
Mucha. O piękną oprawę nabożeństwa zadbał Chór Masłowia-

➧

Wieniec Brzezinianek został uznany za ten najpiękniejszy.

Lub
Czarcie Babki
Na scenie zadebiutował Reprezentacyjny Zespół
Pieśni i Tańca “Żeromszczyzna”.

Gospodynie z
Brzezinianki

Dolinianki

Dąbrowianki
Korowód przeszedł do amfiteatru.

Amfiteatr był wypełniony do ostatniego miejsca.

Wola Kopcowa

Mąchocice-Scholasteria

Laureaci tytułów Aktywny Rolnik otrzymali dyplomy i nagrod

Masłów Pierwszy

Masłów Drugi

brzanka
Nowe Masłowianki

Wiśniówka

z Wiśniówki
Kopcowianki
Barcza

Domaszowianki

ody.

Domaszowice

Chór Masłowianie
Mąchocice Kapitulne

Dąbrowa

Dolina Marczakowa

Ciekoty

Brzezinki

➧ nie, pod kierunkiem Michała Kopcia, który po jego zakończeniu rianna i Jan Dziwoniowie, Sławomir Wojtyna, Zygmunt Kumor,

dał krótki koncert.
Wojciech Piwko.
Po modlitwie i poświęceniu wieńców oraz bukietów rozpoczę- Zgodnie z tradycją wyłoniono najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
ła się część oficjalna. Wszystkich witali wójt Tomasz Lato oraz Piotr Komisja konkursowa pod przewodnictwem Krystyny NowakowZegadło, przewodniczący Rady Gminy. Wójt w swoim przemówie- skiej, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Cieniu wielokrotnie nawiązywał do pracy rolników. - Myśląc o chlebie kotach zdecydowała, że gminę Masłów na dożynkach powiatowych
przypomina mi się mój dziadek i moja babcia, która zawsze gdy reprezentować będzie wieniec upleciony przez Brzezinianki i to
upadł w domu kawałek chleba pilnowała, aby go podnieść i ucało- on dostał główną nagrodę. Pozostałe sołectwa zostały wyróżnione
wać i uczyła moich rodziców i mnie, żeby szanować chleb, żeby każ- równorzędnymi nagrodami.
dą kruszynę chleba, każdą skórkę odkładać w godne miejsce. Chleb
Na scenie przez cały czas trwania dożynek prezentowali się
to dar boży mówił dziś o tym ksiądz, ale jakże wielki trud ludzki artyści z naszej gminy. Świętowanie rozpoczęło się od wykonania
jest potrzebny, żeby ten chleb był gotowy do spożycia. Jak wiele dni “Pieśni dożynkowej” przez wszystkie zespoły działające w naszej
musiało upłynąć zanim te ziarna zboża wyrosły, dojrzały i zostały gminie z akompaniamentem orkiestry. Później już w solowych
skoszone. Czy dziś idąc po chleb myślimy o tym? - mówił wójt To- występach zaprezentowali się Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Barmasz Lato, który kierował do rolników z gminy Masłów szczególne czanki, Kopcowianki, Domaszowianki, Nowe Masłowianki, Brzepodziękowania za ich codzienny trud.
zinianki, Dąbrowianki, Lubrzanka, Grupa Artystyczna Golica, ZeW niedzielne popołudnie do Ciekot przyjechało wielu sa- spół Pieśni i Tańca Ciekoty. Okolicznościowe wiersze przedstawiły
morządowców zaprzyjaźnionych z gminą Masłów. Obecni byli: Żeromszczanki oraz Jadwiga Wasik z Wiśniówki.
parlamentarzyści Maria Zuba, Krzysztof Słoń, Artur Gierada, wiSpecjalnym momentem był premierowy występ Reprezentacemarszałek Renata Janik, Henryk Milcarz i Mieczysław Gębski, cyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Żeromszczyzna”, który od kilku
wiceprzewodniczący Sejmiku, Ewelina Kaczmarzyk, przedsta- miesięcy działa przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
wicielka starosty kieleckiego, Wojciech Ślefarski, wójt gminy Za- w Ciekotach pod kierunkiem choreografek Magdaleny Tambor
gnańsk, Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia Sołtysów.
i Doroty Stawiarskiej oraz instruktora Grzegorza Michty. Tworzą
Ważnym elementem Dożynek Gminnych było uhonorowanie tytułami Aktywny Rolnik. To pierwszy rok, kiedy
przyznawany jest taki tytuł. Na scenie
pojawili się rolnicy wskazani przez swoich sołtysów i rady sołeckie, którzy wyróżniają się pracą na roli. Pamiątkowe
dyplomy i nagrody w asyście sołtysów
odebrali: Marian Nowacki z Masłowa Drugiego, Paweł Kmieć z Masłowa
Pierwszego, Henryk Michcik z Mąchocic Kapitulnych, Krzysztof Kołomański
z Brzezinek, Elżbieta i Zdzisław Janikowie z Mąchocic-Scholasterii, Karol Zając
z Domaszowic, Wiesław Adach z DąbroŚwiętowanie rozpoczął wspólny dożynkowy występ zespołów działających w naszej gminie.
wy, Eugeniusz Karyś z Barczy.
Nagrodzono również rolników, którzy na specjalnej wystawie go członkowie zespołów działających na terenie naszej gminy, któprezentowali płody rolne. Można było oglądać m.in. imponujących rzy pod wspólnym szyldem pracują nad nową artystyczną jakością
rozmiarów dynie, kabaczki, cukinie. Komisja pod kierunkiem Mi- z wykorzystaniem tradycji. Premiera zrobiła na publiczności wielrosława Kuzki, sołtysa Mąchocic Kapitulnych wyłoniła laureatów kie wrażenie i została nagrodzona owacjami na stojąco.
i tak pierwsze miejsce zajęła Cecylia Pabis, drugie Helena i Andrzej
Do wspólnej zabawy zaprosili goście z zespołu Krakusy oraz
Zapałowie, a trzecie Danuta Sobecka. Wyróżnienia otrzymali: Ro- z zespołu folklorystycznego i kapeli z Opoczna. Na finał żywiołowy
bert Piwko, Maria Bandrowska, Cecylia i Edward Mazurowie, Ma- koncert dała Kapela Ciekoty, która poprowadziła tradycyjną zabawę na dechach. Reżyserem tegorocznych gminnych dożynek
był Grzegorz Michta, który zadbał o to by widowisko było
zgodne z dożynkową tradycją.
Na wszystkich, którzy bawili się na dożynkach czekało
wiele atrakcji. W tym roku postawiano na potrawy ekologiczne, wykonane na bazie lokalnych produktów. Prazoki
z grzybami, kapusta z pęczakiem, zupa pietruszkowa z kluskami drobionymi czy ziemniaki z kwaśnym mlekiem serwowały przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. To jednak nie wszystkie dania, jakich można było spróbować na
sołeckich stoiskach. Nic więc dziwnego, że ustawiały się do
nich długie kolejki! Znalazły się na nich również oleje, naturalne mydełka i inne ekologiczne produkty. Nie zabrakło
atrakcji dla najmłodszych m.in. wesołego miasteczka.
Organizatorzy dziękują jednostkom OSP z terenu Gminy Masłów, policji oraz służbom medycznym za pomoc
w organizacji wydarzenia i czuwanie nad bezpieczeństwem
uczestników dożynek.
Wojciech Purtak
Pokaz plonów robił wrażenie.
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Kolejne inicjatywy ze wsparciem z LGD
Za nami uroczyste podpisanie umów powierzenia
grantów pomiędzy Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa
Działania – Wokół Łysej Góry, a grantobiorcami z obszaru działania LGD.
Łącznie podpisane zostało 18 umów grantowych z 13 grantobiorcami z 7 gmin. Do naszej gminy trafiły trzy granty. Stowarzyszenie Wspólnie dla tradycji będzie realizowało projekt: Dworek
Stefana Żeromskiego – ikoną regionu świętokrzyskiego w ramach
którego wydane zostaną materiały promocyjne oraz “Dzień z kulturą francuską”. W ramach wydarzenia, które zorganizowano
w ramach Imienin Stefana odbył się koncert muzyki francuskiej,
prezentacja zaprzyjaźnionego miasteczka Naucelle oraz wernisaż
wystawy malarskiej. Natomiast Towarzystwo Biblioteki Masłowskiej otrzymało grant na wakacyjne zagospodarowanie czasu dla
dzieci - Historia wyryta w Diabelskim Kamieniu. Na zakończenie
projektu we wrześniu odbędzie się Festyn rodzinny przy Filii biblioteki w Mąchocicach Kapitulnych.
Umowy powierzenia grantów dotyczyły przedsięwzięć: I.I.3
Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów,

Dzięki podpisanym umowom część z wydarzeń już mogła się odbyć.

usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD, I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR.
Stowarzyszeniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w życie społeczne gminy Masłów.
RED

Gmina Masłów w turystycznej czołówce
Gmina Masłów znalazła się w piątce gmin o najwyższych wskaźnikach intensywności ruchu turystycznego w województwie świętokrzyskim. To bardzo dobra wiadomość na początku letniego sezonu, który przyciąga najwięcej gości
z całego kraju.
Urząd Statystyczny w Kielcach przedstawił obszerny raport
„Turystyka w województwie świętokrzyskim w latach 2010 – 2017”
prezentujący charakterystykę i wykorzystanie bazy turystycznych
obiektów noclegowych w województwie świętokrzyskim w latach
2010 - 2017. Opracowanie zawiera informacje dotyczące m.in.
położenia i walorów przyrodniczych województwa, ośrodków kultury, zabytków, zaplecza sportowo-rekreacyjnego, bazy uzdrowiskowej oraz turystyki kwalifikowanej organizowanej przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.
W piątce gmin o najwyższych wskaźnikach intensywności
ruchu turystycznego w województwie świętokrzyskim znalazła
się gmina Masłów obok takich popularnych jak uzdrowiskowe Solec-Zdrój oraz Busko-Zdrój, czy Sandomierz. Intensywność ruchu
mierzona jest za pomocą dwóch wskaźników według Schneidera
oraz Charvata i w obu z nich gmina Masłów znajduje się w gronie
tych najpopularniejszych. Co ciekawe w skali Charavata Masłów
uplasował się na trzecim miejscu tuż za Solcem-Zdrój, Buskiem-Zdrój, wyprzedzając Sandomierz i Suchedniów. W skali Schneidera Masłów jest na czwartym miejscu tuż po Sandomierzu i przed
Suchedniowem.
To dla nas bardzo dobre wiadomości. Co roku podejmujemy
szereg działań, by turyści czuli się u nas jak najlepiej i wybierali naszą gminę jako miejsce noclegowe, a tych o zróżnicowanej klasie
ciągle przybywa – komentuje wójt Tomasz Lato. - Dysponujemy
świetnie oznakowanymi szlakami turystycznymi, z których można podziwiać najpiękniejsze widoki Gór Świętokrzyskich. Przed,
po lub w trakcie spacerów zapraszamy do odwiedzenia Ciekot
z dworkiem Stefana Żeromskiego, by choć na kilka chwil przenieść się do czasów, kiedy pisarz spędzał tu swoje młodzieńcze

Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach jest często odwiedzany
przez turystów.

lata – dodaje. To jednak nie wszystko, bo w gminie realizowane są
inwestycje podnoszące atrakcyjność turystyczną. - Jesteśmy w trakcie budowy ścieżki rowerowej w Przełomie Lubrzanki, ale też finalizujemy projekt zagospodarowania terenu Lasu Wolskiego nad
zalewem Cedzyna od strony Woli Kopcowej. To działania, których
zakończenie na pewno będzie cieszyć turystów – zaznacza wójt.
Już jesienią turyści będą mogli zwiedzać gminę Masłów z nowym przewodnikiem. Wydawnictwo jest właśnie w trakcie opracowywania. Będzie zawierało m.in. zaktualizowane przebiegi szlaków, bazę noclegową i niezbędne informacje dla każdego turysty.
WP
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Ceramika inspirowana motywem nasion
Za nami wernisaż sztuki ceramicznej Moniki Iwan. Goście „Szklanego Domu”mogli podziwiać niezwykłe formy jakie
stworzyła artystka wzorując się na motywie nasion.
Goście mogli oglądać kolekcję, która składa się z dwóch
części. Pierwsza stanowi formy typowo użytkowe, do stworzenia
których inspiracją był tzw. Art Food, czyli sztuka podawania dań.
Zestawy naczyń stwarzają ogromne możliwości podawania potraw
w różnorodny sposób, co czyni z prostych i podstawowych czynności nie lada sztukę.
Drugą część kolekcji stanowią wazony, których forma zainspirowana została kształtem nasiona begonii. Mają one trójdzielną
konstrukcję, nawiązującą do budowy nasiona. Cała kolekcja wykonana została z ceramiki, ale zawiera także elementy drewniane,
dzięki czemu tworzy spójną całość.
RED

Monikę Iwan przedstawiła dyrektor Krystyna Nowakowska.

Nagrody dla naszych sołtysów
Sołtysi z gminy Masłów wzięli
udziału w XXV Zjeździe Sołtysów, który odbył się w Wąchocku. Nagrodę w konkursie „Sołtys
Roku 2018” z terenu gminy Masłów otrzymała Renata Samiczak
z Masłowa Drugiego, a wielki
Turniej Sołysów wygrał Mirosław
Kuzka z Mąchocic Kapitulnych!
Jak co roku sołtysi z województwa
świętokrzyskiego spotkali się w Wąchocku,
by wziąć udział w największym integracyjnym wydarzeniu swojego środowiska.
W tym gronie nie zabrakło również sołtysów z gminy Masłów. Reprezentowali nas:
Stanisław Białowąs, Jan Koza, Edward Mazur, Roman Kołomański, Renata Samiczak,
Artur Lis, Mirosław Kuzka, Maria Bysiak,
Mirosław Piwko oraz Małgorzata Kozubek,
przewodnicząca Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie “Sołtys Roku 2018” z terenu
gminy Masłów otrzymała Renata Samiczak
z Masłowa Drugiego.

Nasza delegacja z zaproszonymi goścmi.

Spotkanie w Wąchocku było również
okazją do nagrodzenia sołtysów. Nagrodę
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
w konkursie „Sołtys Roku 2018” z terenu
gminy Masłów otrzymała Renata Samiczak
z Masłowa Drugiego. Puchar oraz nagrodę
naszej pani sołtys wręczali wspólnie marszałek Andrzej Bętkowski oraz wójt Tomasz Lato. Nagrodzona pani sołtys dała się
poznać jako osoba wrażliwa na potrzeby
mieszkańców i dbajaca o rozwój sołectwa.
W okresie jej kadencji powstał plac zabaw
z boiskiem, siłownia dla dorosłych. Prężnie dzieła w zespole Nowe Maslowianki.
Wspólnie z samorządem gminy Masłów
i powiatu kieleckiego doprowadziła do realizacji gruntownej przebudowy 2 km drogi
przez sołectwo.
Podczas zjazdu odbył się także Turniej Sołtysów, w czasie którego sołtyski
i sołtysi musieli zmierzyć się z licznymi
konkursami. Konkurowano w piłce nożnej
parami, maratonie wąchockim na spostrzegawczość, puszczaniu koła do wychodka,
zwijaniu asfaltu na czas, a także w porannym rozgrzeszeniu u cystersów. Najlepszym podczas rywalizacji okazał się Mirosław Kuzka, sołtys z Mąchocic Kapitulnych.

Nagrodą dla zwycięzcy był skuter ufundowany przez przedsiębiorcę Kamila Suchańskiego.
KD

Mirosław Kuzka z Mąchocic Kapitulnych wygrał
Turniej Sołtysów, w którym nagrodą był skuter.
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Imieniny Stefana we francuskim stylu.
Grupa Le Groupe du Coin porwała publiczność!
Za nami Imieniny Stefana. W tym roku solenizantowi Stefanowi Żeromskiemu w prezencie przygotowano „Dzień z kulturą
francuską”. Były prezenty do dworku w Ciekotach, ale również żywiołowy koncert zespołu Le Groupe du Coin.
Francuski charakter Imienin Stefana nie był przypadkowy. Jak wyjaśniała dyrektor Krystyna Nowakowska od 2015 roku Centrum Kultury i Edukacji “Szklany Dom” w Ciekotach współpracuje z miasteczkiem
Naucelle, a Francja zajmowała ważne miejsce w twórczości i życiu
Stefana Żeromskiego.
W roku 1902 roku trafił na Francuską Riwierę. Odwiedził Genuę, Pegli, Voltri, Savonę, San Remo, Niceę oraz Korsykę, którą był
szczególnie oczarowany. Szlakami francuskich wybrzeży prowadzi bohaterów swych powieści : „Popioły” i „Dzieje Grzechu”, a swą podróż
opisuje w „Zapiskach z podróży”.
W 1909 roku Żeromski wyjechał z rodziną do Paryża, gdzie
mieszkał trzy lata.
To tutaj doktor Judym poznaje Joasię i   razem zwiedzają Wersal. W Paryżu upojne chwile spędzają bohaterowie „Urody życia” – Piotr i Tatiana.
W roku 1911 przebywał na Wybrzeżu Bretońskim. Echa pobytu
pisarza we Francji odnajdujemy w wielu fragmentach jego twórczości.
Wydarzenie zorganizowane na scenie „Szklanego Domu” otworzył wójt Tomasz Lato. Były oczywiście życzenia, ale również zgodnie
z tradycją prezenty dla dworu. Okolicznościowy list od wojewody Agaty Wojtyszek odczytał jej przedstawiciel Wiktor Kowalski, Stanisław
Nyczaj, prezes kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich podarował kilka książek, a Jadwiga Wasik z Wiśniówki odczytała swój
okolicznościowy wiersz.
Ważną chwilą była prezentacja portretu sióstr Stefana Żeromskiego namalowanego przez Barbarę Wójtowicz-Flądro, której dokonała
Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworu Stefana Żeromskiego.
Jak wyjaśniała dotąd brakowało w nim wizerunków sióstr Stefana Olesi
i Bolesi. Co ciekawe Bolesia w dniu tegorocznych Imienin Stefana Bolesia obchodziłaby 150. urodziny! Portret powstał z wyobrażenia artyst-

Tak prezentuje się portret Olesi i Bolesi z Żeromskich, sióstr Stefana,
namalowany przez Barbarę Wójtowicz-Flądro.

Na świętowanie imienin pisarza przyszło mnóstwo osób.

Trio Le Groupe du Coin dało znakomity koncert.

ki. Do naszych czasów nie zachowały się bowiem ich żadne zdjęcia.
Można go już oglądać w pokoju matki Stefana w dworze w Ciekotach.
Bardzo ciekawym momentem spotkania była prezentacja prozy Jean’a Bodou (1920-1975) - wybitnego pisarza poety oksytańskiego. Bodou pisał wyłącznie w tym języku, stąd jego nieobecność w podręcznikach literatury światowej.
Przetłumaczenia na język polski „Księgi wielkich dni” podjął się Radosław Nowakowski, który opowiedział o pracy nad przekładem, ale
również charakterystyce stylu pisarza, którą określał jako niezwykle
melodyjną, ale też oszczędną. Publiczność miała okazję posłuchania
prozy Jean’a Bodou. Po polsku odczytała ją aktorka Alicja Rozborska,
a w oryginale po oksytańsku Arnaud Cance.
Później scena należała już do francuskiego tria Le Groupe du
Coin, która swoją radością z grania zaraziła całą widownię. Panowie
śpiewali zarówno po francusku i oksytańsku piosenki ze swoich dwóch
albumów. Zaskoczeniem były dwa covery znanych przebojów. Ich
muzyka inspirowana miejscowym folklorem niezwykle sprawdziła się
tego wieczoru w Ciekotach. Było niezwykle żywiołowo, co publiczność nagradzała wielkimi brawami po każdej piosence i stojącymi
owacjami po zakończeniu koncertu. Artyści jeszcze długo pozowali do
pamiątkowych zdjęć i podpisywali swoje płyty. Co ważne był to ich
pierwszy koncert w Polsce.
Na zakończenie Imienin Stefana otworzono wystawę „Francja-Oksytania-Averion-Naucelle-szkice z podróży” . Prezentowane są na
niej prace autorstwa Radosława Nowakowskiego i Edmunda Muczki,
które powstały dzięki niedawnej wyprawie do Francji. Wszyscy chętni
mogli również zwiedzić dwór i po raz pierwszy zobaczyć portret sióstr
Stefana Żeromskiego.
Wojciech Purtak

Publiczność miała okazję posłuchania prozy Jean’a Bodou. Po polsku
odczytała ją aktorka Alicja Rozborska, a w oryginale po oksytańsku Arnaud
Cance. Na całością czuwał tłumacz Radosław Nowakowski.
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Uczciliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
W Dąbrowie obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Byly modlitwa, wieczór patriotyczny oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem na zboczu
Białej Góry.
Obchody rozpoczęła msza święta za poległych w obronie
ojczyzny, która była sprawowana w kościele NMP Matki Kościoła w Dąbrowie pod przewodnictwem ks. prałata Lucjana Skolika,
proboszcza parafii. Na uroczystości przybyli: wójt gminy Masłów
Tomasz Lato, wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, radni

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania pod pomnikiem.

Stanisław Doleziński, Ryszard Filipowicz, Małgorzata Kozubek,
Tomasz Ksel, Artur Lis, sołtysi Roman Kołomański, Aniela Cedro,
dyrektorzy szkół z terenu gminy Janina Dyamentowska, Aneta
Januchta i wicedyrektor szkoły w Masłowie Pierwszym Renata Zapala, a także dyrektor CEiK „Szklany Dom” Krystyna Nowakowska
i przedstawiciele stowarzyszenia Nasza Dąbrowa na czele z prezesem Władysławem Pawłowskim, przedstawiciele koła PSL w Dąbrowie, KGW „Dąbrowianki” oraz licznie przybyli mieszkańcy.
Uroczystościom towarzyszyły również poczty sztandarowe z Brzezinek, Ciekot, Woli Kopcowej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Po zakończeniu mszy świętej wszyscy zebrani udali się pod pomnik na zboczu Białej Góry w Dąbrowie.

Przypomnijmy, że pomnik ten powstał przy inicjatywie Grupy Inicjatywnej Utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków
na Białej Górze w składzie: major w stanie spoczynku Bogusław
Sitnicki, Antoni Nowak, Zofia Wieczorek-Nowak, prezes Stowarzyszenia i Sympatyków Żołnierzy 4 Pułku w Kielcach. Inicjatywę
wspierał także śp. Stanisław Wójcik oraz Henryk Dłużewski. Pomnik stanowi betonowa płyta, na której znalazła się tablica marmurowa z wyrzeźbionym orłem i metalowym krzyżem oraz napisem poświęconym członkom Organizacji Orła Białego: Michałowi
Cetnerowi i Witoldowi Wolskiemu rozstrzelanym 6 stycznia 1940
roku u stóp Białej Góry oraz 81 ofiarom terroru okupanta niemieckiego zamordowanych w latach 1939 – 1942
w tym miejscu.
Pamięć o wszystkich, którzy w tamtym czasie byli
gotowi, by bronić naszej ojczyzny uczczono odśpiewaniem hymnu narodowego, następnie wójt Tomasz Lato
wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podkreślał,
że pomnik który przypomina o tragicznych wydarzeniach jakie miały tam miejsce, powinien wskazywać
młodemu pokoleniu, że wolność nie jest nam dana na
zawsze, ale wynika z roztropności decyzji podejmowanych przez przywódców narodów i każdego z nas.
Wolność to przywilej, łaska uzyskiwana przez pryzmat
miłości, tolerancji i kompromisów. My również dzisiaj
musimy bronić tej wolności, tak jak bronimy wszystkiego co stanowi naszą tożsamość. Na zakończenie uroczystości wszystkie przybyłe delegacje złożyły kwiaty
pod pomnikiem oraz zapaliły znicze.
Część artystyczną zaplanowano w świetlicy samorządowej
w Dąbrowie, gdzie podczas programu wystąpiły Dąbrowianki prezentując repertuar pieśni patriotycznych i tym samym zachęcając
przybyłych gości do wspólnego śpiewania. Można było posłuchać
również utalentowanej uczennicy Szkoły Podstawowej w Masłowie Michaliny Cedro. Poezję okresu wojennego przybliżyły
uczennice Szkoły nr 4 w Kielcach Agata Kumór i Milena Chanc.
Spotkanie podsumowała pani Jadwiga Wasik odczytując wiersz,
który napisała na 80 rocznicę tego ważnego wydarzenia w historii
naszego narodu.
Kinga Kruk

Rozmawiali o inwestycjach i planach.
Objechali gminę w dziewięć godzin!
Radni Gminy Masłów wraz z sołtysami, kierownikami referatów i wójtem Tomaszem Lato podczas wyjazdowego posiedzenia komisji do spraw inwestycji odwiedzili 12 sołectw. Każdy mógł przekonać się, jak przebiegają realizowane
inwestycje, ale również porozmawiać o planach ważnych dla swoich miejscowości.
Dziewięć godzin trwał objazd całej gminy, podczas którego
radni odwiedzili obiekty gminne oraz zapoznali się z bieżącym stanem infrastruktury oraz realizowanymi i planowanymi inwestycjami w poszczególnych sołectwach. Pierwszym przystankiem była
tradycyjnie sala samorządowa Urzędu Gminy Masłów, skąd wszyscy udali się w objazd.
Na trasie znalazły się m.in. szkoły, żłobek, PSZOK, świetlice,
pomnik na Białej Górze. Ważnym elementem wyjazdu było również sprawdzenie stanu dróg. Zarówno tych, które zostały zmodernizowane oraz tych, które na to jeszcze czekają. W czasie spotkania plenerowego omawiano problemy i zagadnienia z zakresu
oświetlenia ulicznego, kanalizacji, przebudowy dróg, ścieżki rowerowej, rozbudowy niektórych świetlic, modernizacji placówek
oświatowych, oraz wiele innych.

Ostatnim punktem było zwiedzenie dworku w Ciekotach.
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To bardzo ważna inicjatywa, która
pozwala zapoznać się bliżej z potrzebami
mieszkańców gminy oraz ze stanem realizacji poszczególnych inwestycji. Takie
porównanie poszczególnych problemów
i potrzeb wpływa często na zrozumienie dlaczego realizacja niektórych zadań

ma określoną kolejność. Radni i sołtysi dobrze rozumieją, że podejmowane
uchwały mają służyć dobru wszystkich
mieszkańców naszej gminy i starają się
sprawiedliwie traktować każde sołectwo.
Tego typu wyjazdy mają na celu pomóc
we właściwej ocenie potrzeb i podjęciu

Na terenie PSZOK-u w Dąbrowie.

odpowiednich decyzji - mówi wójt gminy
Tomasz Lato.
Ostatnim punktem trasy były Ciekoty,
gdzie uczestnicy spotkania mogli zwiedzić
w pełni już wyposażony Dworek Stefana
Żeromskiego.
WP

Spacer nowymi alejkami w Lesie Wolskim.

Przyjacielska wizyta na Węgrzech
Reprezentacja gminy Masłów na zaproszenie Roberta
Racza, burmistrza zaprzyjaźnionej gminy Börcs, odbyła kilkudniową wizytę na Węgrzech..
W wyjeździe uczestniczyli wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło,
przewodniczący Rady Gminy, zespół Andrzej i Przyjaciele, Koło
Gospodyń Wiejskich Lubrzanka oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów. W delegacji był również
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Paweł Górniak, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, który dzielił się doświadczeniem
i wiedzą w związku z budową nowej strażnicy w gminie Börcs.
Program pobytu przybliżył kolejnym mieszkańcom gminy
Masłów strukturę samorządu na Węgrzech, a w szczególności samorządu Börcs. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili obiekty publiczne
i poznali walory turystyczne tamtejszego regionu. Mieli również
okazję spotkać się z księdzem proboszczem parafii Börcs. Uczestniczyli w wyjazdach studyjnych m.in. do Sopron, Győr, a także
zwiedzili opactwo benedyktyńskie w Pannonhalmie.
Gminna delegacja odwiedziła także miejsca związane z Polakami i Gminą Masłów, był to m.in. pomnik Varga Beli – węgierskiego księdza katolickiego, który organizował pomoc dla polskich
uchodźców na Węgrzech. Należy wspomnieć, że Ks. Varga przeznaczył budynek domu kultury przy kościele w Balatonboglár na
szkołę dla polskiej młodzieży, która przy jego aktywnym wspar-

KGW Lubrzanka

Masłowska delegacja z gospodarzami spotkania.

Andrzej i Przyjaciele

ciu działała do 1944. Pomnik księdza Varga Beli znajduje się
przy miejscowym kościele w Börcs, a jego fundatorem jest gmina
Masłów. Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję zobaczyć kopię
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która w marcu 2019 roku
została przekazana dla społeczności gminy Börcs przez Samorząd
Narodowości Polskiej w Győr. Podczas wizyty, zespoły Gminy Masłów miały okazję zaprezentować swój dorobek artystyczny mieszkańcom gminy Börcs oraz sąsiadującej z nią Abdy.
Należy przypomnieć, że współpraca z węgierską gminą została zapoczątkowana przez wójta Włodzimierza Koronę i trwa
nieprzerwanie od 2004 roku. Na zakończenie pobytu wójt Tomasz Lato podziękował za serdeczną gościnę i zapewnił o dalszym
utrzymywaniu 15-letniego już kontaktu tych dwóch zaprzyjaźnionych samorządów.
KD
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
200 LAT SZKOŁY W MASŁOWIE
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Kuriera Masłowskiego”
Dla Gminy Dąbrowa istotną rolę
w zapewnieniu kadry pedagogicznej odgrywało Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne Polska Macierz Szkolna w Bodzentynie. Powstało ono w lipcu 1919 roku i było
jednym z dwóch w powiecie kieleckim.
W 1924 roku otrzymało ono nowy budynek z biblioteką i z 8 salami wykładowymi,
wyposażonymi w pomoce naukowe i 2 radioodbiorniki. Dwa lata później powstał
przy szkole internat żeński, a Seminarium
rozpoczęło kształcenie w systemie pięcioletnim, przy czym pierwsze trzy lata miały
charakter ogólnokształcący. W roku szkolnym 1929 – 1930 kształciły się w nim 133
osoby.
Do 1927 roku dla samorządów priorytetowe znaczenie miało finansowanie
oświaty, natomiast nauczycielstwo pobiera
pensję od rządu. W Gminie Dąbrowa było
w 1927 roku 9 szkół powszechnych.
W budynkach własnych.
1. Dąbrowa, 2 klasowa, 2 nauczycieli,143
uczniów
2. Masłów, 3 klasowa, 3 nauczycieli, 215
uczniów
3. Wola Kopcowa, 1 klasowa, 1 nauczyciel,
76 uczniów
4. Brzezinki, 1 klasowa, 1 nauczyciel, 90
uczniów
W budynkach wynajętych:
1. Cedzyna, 1 klasowa, 1 nauczyciel, 54
uczniów
2. Domaszowice, 2 klasowa, 2 nauczycieli,
98 uczniów
3. Mąchocice Dolne, 2 klasowa, 2 nauczycieli, 103 uczniów
4. Mąchocice Zagórze, 1 klasowa, 1 nauczyciel, 80 uczniów
5. Szydłówek, 1 klasowa, 1 nauczyciel, 52
uczniów
W maju 1926 roku wybrano w Gminie Dąbrowa Dozór Szkolny w składzie:
1. Prezes ks. Józef Marszałek, proboszcz Parafii Masłów
2. Za – ca Jan Kułak
3. Sekretarz Apolinary Kuśmierski
4. Skarbnik Jan Opuchlik
5. Członek Józef Cieśla i Franciszek Sobecki
Dozór szkolny sprawował szeroki
nadzór nad szkołami w danej gminie. Oceniał kandydatów na nauczycieli, wizytował
szkoły i dbał o odpowiedni ich stan i wyposażenie. Kompetencje jego przejęli później
inspektorzy szkolni.
Dnia 14 VI 1931 roku gdy wójtem
gminy Dąbrowa był Franciszek Kozubek,
a kierownikiem Szkoły Powszechnej Wilhelm Gancarczyk, założony i poświęcony
został kamień węgielny pod budowę gma-

chu 7- mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Masłowie. Budynek wzniesiony zostanie według projektu opracowanego
przez ref. Bud. Wydz. Pow. w Kielcach
bud. Henryka Woźnickiego. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii Masłów
ksiądz Józef Marszałek. Aby szkoła ta jak
najwydatniej przyczyniła się do rozwoju
kultury i potęgi Państwa Polskiego. Szkoła
miała być wybudowana na wydzielonej
w 1864 roku przez władze carskie i danej
na własność wsi, parceli o nazwie osada
szkolna. Budowa nowej szkoły przypadała
na okres Wielkiego Kryzysu Gospodarczego tak w Polsce i na całym świecie i stąd
napotykała wiele trudności finansowych.
W styczniu 1937 roku Rada Gminy w Dąbrowie zwróciła do władz wojewódzkich
o udzielenie tutejszej gminie bezzwrotnej
dotacji w wysokości 3000 złotych na dokończenie budowy szkoły w Masłowie, co
spotkało się z jednoznaczną odmową.
Dzieci z Masłowa uczyły się nadal w starej szkole przy Oboźnej Drodze.
W protokóle jej wizytacji z 4 II 1937 roku
napisano: Budynek szkolny z drzewa wybudowany jest na placu Ignacego Samieraka. Wymiary budynku: 15,27 m długości,
6,65 szerokości i 2,82 wysokości (od podmurówki pod płatew). Budynek zawiera:
izbę szkolną o wym. 6,30 m x 6,10 m, korytarz o wym. 6,30 x 2,40 i 2 izby mieszkalne o wym. 6,10 x 3,60 i 6,10 x 2,63. (…)
Podmurówka pod ścianami budynku jest
w złym stanie, posiada dużą ilość otworów
(…) niczem nie nadającą się uszczelnić. Jest
to główną przyczyną niemożności utrzymania należytej temperatury w budynku. Piec
w izbie szkolnej jest popękany, drzwiczki
z uszkodzoną śrubą do zakręcania i przez
to nie nagrzewa się należycie. Temperatura
w klasie, mimo napalenia w piecu w godzinach rannych wynosiła (…) plus 1 stopień
Celsjusza, tyleż ile temperatura powietrza
poza budynkiem w cieniu. (…) Opisany
stan budynku uniemożliwia dalsze jego
użytkowanie. Szkoła była często zamykana
z powodu braku opału na kilka dni.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej w roku szkolnym 1937/1938 oddano
do użytku nową szkołę. Jej kierownikiem
był Wilhelm Garncarczyk, niezmiernie zasłużony dla Masłowa i całej Gminy Dąbrowa.
Szkoła w Masłowie podobnie jak
w Dąbrowie, Brzezinkach, Mąchocicach
i w Woli Kopcowej, funkcjonowała jako
Szkoła Powszechna w czasie okupacji hitlerowskiej. Zajęcia prowadzone były z religii, arytmetyki z geometrią, nauki o przyro-

dzie, rysunku, zajęć praktycznych, śpiewu
i ćwiczeń cielesnych. Władze niemieckie
zakazały nauki języka polskiego, historii
i geografii. Dzieci dużo czasu poświęcały
na zbieranie ziół lekarskich i metalowych
odpadków, które służyły potrzebom armii
niemieckiej.
W tajnym nauczaniu przedmiotów zabronionych przez władze niemieckie szczególną rolę odegrali w Masłowie nauczyciele Maria i Edward Bielawscy, Stanisława
i Wilhelm Garncarczykowie, Wanda Petertil i Zofia Stobiecka, w Brzezinkach Jan Czapla, w Dąbrowie Jan Opuchlik, Bolesław
German i Karolina Karczewska, w Mąchocicach Janina Miścicka i w Woli Kopcowej
Zofia Zaborowska, która za tą działalność
została zamordowana w Oświęcimiu.
Dnia 9 VII 1944 roku Niemcy zniszczyli doszczętnie ładunkami wybuchowymi zabudowania na lotnisku, a następnie
wysadzili z nim sąsiadujący dwupiętrowy
budynek Szkoły Powszechnej.
Gmina Dąbrowa została wyzwolona
przez Armię Radziecką spod okupacji niemieckiej 15 I 1945 roku, a nauka w szkole w Masłowie została wznowiona niecały
miesiąc później. Już 13 II proboszcz masłowski ks. Józef Marszałek przeprowadził
lekcje z religii, a miesiąc później rozpoczęły
się normalne zajęcia szkolne w wynajętym
pomieszczeniu. Prowadziła je nauczycielka
Romana Królikowska. Sprawą naglącą była
podjętą już w maju 1945 roku odbudowa
szkoły.
Wilhelm Garncarczyk (urodzony
w 1893 roku w Sosnowcu, żona Stanisława z domu Błasik, córka Zenobia, zmarł
w 1972 roku), działacz ludowy i długoletni
kierownik szkoły w Masłowie, po wojnie
został wojewodą kieleckim , wiceministrem
oświaty i posłem na sejm.
Latem 1947 roku sekretarz Gminy Dąbrowa Stanisław Detka był w Warszawie
i złożył Wilhelmowi Garncarczykowi trzy
podania z odnośnym załącznikiem o udzielenie zapomogi na budowę szkół w Masłowie, Dąbrowie i Mąchocicach – Kapitulnych. Odbudowa i rozwój szkolnictwa był
priorytetowy w każdej gminie. Przy szkołach w Brzezinkach, Cedzynie, Dąbrowie,
Domaszowicach, Masłowie, Mąchocicach
Kapitulnych powstają Społeczne Komitety
Opieki Szkolnej. Na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w październiku 1947
roku jej przewodniczący Franciszek Kumór
podjął Uchwałę nr 60: Na wniosek radnego
Jana Opuchlika Gminna Rada Narodowa
jednogłośnie postanowiła Ob. Wilhelmowi
Garncarczykowi Wiceministrowi Oświa-
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ty wyrazić podziękowanie za opiekę nad
szkolnictwem w gminie Dąbrowa.
W Akcie Poświęcenia Kamienia Węgielnego pod budowę Publicznej Szkoły
Podstawowej w Masłowie Gm. Dąbrowa
pow. i woj. Kielce czytamy:
Działo się dnia 25 lipca 1948 r. (…)
za rządów Przewodniczącego Gm. Rady
Nar. Ob. Franciszka Kumora, Wójta Gminy Dąbrowa Ob. Jacka Chaby, Sekretarza
Zarządu Gminy Dąbrowa Ob. Stanisława Detki, Kierownika Pub. Szkoły Podst.
w Masłowie Ob. Błażeja Domańskiego,
Nauczycieli Publ. Szkoły Podst. w Masłowie; Ob. Wandy Petertill, Ob. Kazimiery
Kirczenko i Ob. Teodory Cygankiewicz (…)
Sołtysa gromady Masłów Ob. Adama Pabisa (…) Członków Komitetu Budowy Szkoły
w Masłowie: Ob. Piotra Michty, Ob. Piotra
Kmiecika, Ob. Błażeja Domańskiego, Ob.
Józefa Pabisa. Aktu poświęcenia dokonał
Ks. Kan. Józef Marszałek proboszcz parafii
Masłów. Niniejszy gmach szkolny wznosi
się na gruzach byłego budynku szkolnego
złośliwie zniszczonego 9 sierpnia 1944 r.
przez hitlerowskiego okupanta.
Budowa szkoły w Masłowie była tematem poruszanym prawie na każdej sesji
GRN. Uchwałami w 1956 roku kategorycznie zobowiązano władze powiatowe i wojewódzkie do dokończenie jej budowy. Budynek szkolny w Masłowie pozostawiony
w stanie niedokończonym niszczeje z roku
na rok, a władza szkolna wojewódzka nie
chce o tym wiedzieć. Odpowiedź z Wydziału Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach przyszła 20 XII 1956
roku. Wybudowany w Masłowie budynek
szkolny jest na potrzeby szkolne Masłowa
… całkowicie wystarczający, wobec czego
nie zachodzi konieczność dobudowy trze-

ciego skrzydła … W budynku szkolnym
w Masłowie będą wykonane w roku 1957
brakujące piece kaflowe oraz przebudowane istniejące już piece, które nie grzeją należycie. Uzupełniona i poprawiona będzie
stolarka (okna, drzwi) oraz niedokończone
roboty jak balustrada na klatce schodowej.
Uzupełnione będą również rynny i rury
spustowe, budynek zabezpieczony zostanie przed przeciekaniem wody do piwnic.
Wybudowany zostanie ustęp zewnętrzny.
Wydział Oświaty już przygotował odpowiednią dokumentację, ale nie wszystkich
to jednak zadowoliło i żądano jak najszybszych działań. Radny Jan Borek stwierdził,
że ludność nasza jest mocno zniechęcona
obiecankami naszych władz państwowych.
Szukano też innych źródeł finansowania
budowy szkoły w Masłowie i tak na sesji
27 I 1957 roku postanowiono sprzedać
grunt osady kowalskiej na wsi Świerczyny
w Masłowie I o obszarze 1 ha 22 ary za
sumę piętnaście tysięcy. Pieniądze przeznaczono na dokończenie budowy szkoły.
Nowy rok 1968 zaowocował decyzjami GRN mającymi dalekosiężne skutki.
Na pierwsze zebranie 21 I przybył Jan Majcherczyk, pracownik Prezydium PRN z zapytaniem, dlaczego nie podjęto dotychczas
uchwały w sprawie lokalizacji budynku
Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłowie. Ponieważ nie było konkretnych ustaleń wśród radnych, wywiązała się dyskusja.
Kierownik szkoły w Masłowie, radny Jan
Pawlik na zwrócenie uwagi na teren lokalizacji obok szkoły, powiedział że jest to plac
szkolny przeznaczony na boisko szkolne
i nie może być mowy o lokalizacji siedziby
GRN na tymże placu. Wydano również opinię o placu położonym po drugiej stronie
szkoły przy budynku przedszkola. Jan Ma-

jerczyk zaznaczył, że należy jak najszybciej
podjąć decyzję, gdyż zwłoka w tej sprawie
może doprowadzić do przedłużenia się
terminu rozpoczęcia budowy, względnie
nie objęcia planem na najbliższe lata. Powołano wśród radnych Komisję do Budowy
GRN w składzie Michał Grabiński, Jan Pawlik i przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego
szkoły w Masłowie I Jan Michta.
Na sesji 20 III 1968 roku na samym
początku radny Maj Stefan zwrócił się do radnych z apelem o podjęcie czynu społecznego
przez radnych przy budowie siedziby GRN.
Wszyscy radni zadeklarowali pomoc przy kopaniu fundamentów i zwózce kamienia i piasku. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Michał Grabiński zdał sprawozdanie z pobytu
15 III w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Kielcach. Po przeanalizowaniu i przekonsultowaniu sprawy na szczeblu powiatowym
ustalono i przyjęto poprzedni wniosek GRN
i siedzibę zlokalizuje się na działce szkolnej
przy przystanku MPK.
Tak więc w centrum Masłowa, gdzie
kiedyś stał dwór biskupów krakowskich,
a może jeszcze wcześniej warowne grodzisko, znalazły lokalizacje dwie najważniejsze dla gminy instytucje. Podobnie jak
przepiękny Kościół Przemienienia Pańskiego, powstały one dzięki niezwykłemu uporowi mieszkańców Masłowa i okolicznych
wsi. Nie bez znaczenia była tu też rola poszczególnych osób. Jak napisał w swoim
rękopisie z 2014 roku uczeń masłowskiej
szkoły, a później oficer Wojska Polskiego
Edward Majcherczyk, szczęśliwie się złożyło, że pierwszym proboszczem w Masłowie
był ksiądz Józef Marszałek, kierownikiem
szkoły Wilhelm Garncarczyk, zaś organistą
i kierownikiem chóru p. Jan Pieniążek.
Całość opracował dr Piotr Olszewski

Rajd na Diabelski Kamień pełen atrakcji i legend
Za nami rajd pieszy dla dzieci na górę Klonówkę i Diabelski Kamień. Wszystko w ramach projektu „Historia
wyryta w Diabelskim Kamieniu”.

Dzieci i młodzież z terenu gminy Masłów nie nudzą się w wakacje. Kilka dni temu uczestniczyli w ciekawym rajdzie. Piechurów
poprowadziła pani przewodnik Iwona, która niezwykle interesująco opowiadała o masłowskiej okolicy. Zwieńczeniem trasy było
dotarcie do Diabelskiego Kamienia, gdzie miała miejsce dalsza
zabawa. Nie zabrakło licznych gier i konkursów, zorganizowano
także piknik. Były zabawy chustą i tunelem animacyjnym. Dzieci
z zapartym tchem słuchały legend jakie krążą o Diabelskim Kamieniu, a tych nie brakuje.
Według jednej z nich pewnej nocy ogromny kamień miał zostać zrzucony przez Diabła na klasztor świętokrzyski. Dodatkową
atrakcją pikniku było wspólne śpiewanie z Andrzejem Wilkosem
z zespołu wokalno-instrumentalnego „Andrzej i Przyjaciele”. Rajd
został zorganizowany przez Towarzystwo Biblioteki Masłowskiej
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Masłowie. Środki pieniężne
pozyskano z funduszy LGD Wokół Łysej Góry.
KD
Chwilę odpoczynku pryz punkcie widokowym wykorzystano
na śpiewanie z Andrzejem Wilkosem.
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Z Dworku Żeromskich (21)

PORTRET STRYJECZNEGO
DZIADA FRANCISZKA
Jego fotograficzny portret w ośmiobocznej ciemnej ramie
i owalnym passe-partout powiesiłam w pokoju patriotycznym.
W jakim miejscu wisiał w ciekockim dworku, gdy rodzina Stefana tu mieszkała, nie potrafię powiedzieć, bowiem jedyna informacja na ten temat, zawarta w „Dziennikach” z 1882 roku
brzmi następująco: „Był to prześliczny podobno mężczyzna.
U nas w domu jest jego portret lecz wtedy miał już lat blisko
ośmdziesiąt. Ożenił się bogato.”
Rzeczywiście jest to wizerunek siwiutkiego, brodatego starca
o surowym spojrzeniu dużych oczu, kształtnym
nosie, lekko podwyższonym czole. Tak wyglądał
pod koniec życia Franciszek Katerla, starszy
o jedenaście lat rodzony brat macierzystego dziadka Stefana Żeromskiego
Józefa (a więc stryjeczny dziadek pisarza).
Jego wojskowa kariera opisana została szczegółowo w „Polskim Słowniku
Biograficznym”. Urodzony w Lubachowych (parafia Dzierzgów), ale chrzczony w Krakowie w 1788 roku, jako najstarszy syn Barbary z Paczków herbu
Orla i Józefa Katerli. Ukończywszy
osiemnaście lat, w 1806 roku ochotniczo wstąpił do wojska. W 1812 roku
za bitwę pod Mirem otrzymał srebrny
Krzyż Virtuti Militari, a w 1813 roku
Krzyż Kawalerski Legii Honorowej i stopień podporucznika. W wojsku Królestwa
Polskiego służył w 4 pułku ułanów, szwadronach wzorowych strzelców konnych, w ułanach gwardii, a następnie w pułku strzelców konnych gwardii. W 1819 roku awansował na majora,
w latach 1823-26 był dowódcą szwadronu rezerwowego dywizji
jazdy. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym we wszystkich
potyczkach 4 pułku strzelców konnych. 9 marca 1831 roku został mianowany podpułkownikiem i dowódcą swego pułku.
Po powstaniu poprosił o dymisję. Ożenił się z siostrą swojego
przyjaciela z wojaczki Aleksandra Kuczyńskiego z Korczewa,
dwudziestoczteroletnią panną Józefą Kuczyńską i zamieszkał w jej dobrach rodowych na Podlasiu w majątku Woźniki,
liczącym 1841 mórg (grunty orne, ogrody, łąki, stawy, lasy).
Zamieniwszy wojskowy mundur na szlachecki surdut, prowadził życie zamożnego ziemianina: uprawiał rolę, hodował konie, bydło i owce, zarybiał stawy, do liczącego ponad 200 mórg
ogrodu wprowadził nowe odmiany drzew owocowych, krzewów, roślin jagodowych i tykwowych. Podróżował po Europie,
wyjeżdżał w interesach do Warszawy, żonę wysyłał „do wód”
do Ems, Bardejowa, Karlsbadu. Zadbał o odnowienie w Heroldii
Królestwa Polskiego szlachectwa rodu Katerlów, które udowodnił od 1751 roku. Certyfikat potwierdzający ten fakt otrzymał
pod koniec 1848 roku (fotograficzną odbitkę tego „Prawa do
szlachectwa” pozyskałam przed laty od potomków rodziny
Katerlów, a ostatnio przekazałam ją do zbioru archiwaliów
w Pracowni Dzieł i Piśmiennictwa o Żeromskim w ciekockim
dworku). Franciszek nie doczekał męskiego potomka. Miał trzy
córki: Józefę (późniejszą Eugeniuszową Olszewską), Barbarę

(zamężną z Władysławem Jezierskim) i najmłodszą Franciszkę
(Podczaską – żonę Bronisława).
Niewiele wiem i raczej opieram się na domysłach na temat
kontaktów braci. Woźniki oddalone są od podjędrzejowskiego Tyńca, którym władał Józef (dziadek Stefana Żeromskiego)
o ponad 250 km. Czy podejmowali takie podróże? W dokumentach stanu cywilnego Diecezji Kieleckiej, dotyczących Katerlów,
nigdy nie napotkałam, by Franciszek był świadkiem, chrzestnym, czy asystował w jakiejś uroczystości rodzinnej, choć trudno wyobrazić sobie, że nie przyjechał na pogrzeb
swej matki w 1834 roku, a także jedynego brata
w 1842 roku. Myślę, że był jeszcze i później,
bo zapamiętała go pani Józefa Żeromska,
jako „prześlicznego mężczyznę”.
W Stefanie Żeromskim wszyscy kuzyni, którzy mieli jakieś wojenne, martyrologiczne przeżycia budzili ciekawość i szacunek. Słuchał opowieści
o nich w domu rodzinnym, a także
wspomnień ciotek czy wujów. Później
pogłębiał wiedzę czytając raptularze,
kroniki, diariusze, biografie. Bywało,
że zwracał się do wybitnych historyków o informacje. Niejako „uwieczniał”
przodków, wprowadzając ich do swych
utworów. Stryjecznego dziada Franciszka Katerlę sportretował w powieści „Popioły” jako najlepszego jeźdźca
w armii, marsowatego i srogiego dowódcę, który jednak nie potrafi skryć uśmiechu
pod bujnym wąsem, gdy słyszy wiosenne głosy czajek i pokrzyków, a później znakomite ich
naśladownictwo przez obserwujących jego reakcję
żołnierzy.
Posiadaniem konterfektu Franciszka Katerli, po likwidacji ciekockiego domu, nikt pewnie poza Stefanem nie był zainteresowany. Jak i gdzie go przechowywano – możemy się tylko
domyślać. W 1898 roku okazało się, że jest bardzo zniszczony.
Pisarz z żoną Oktawią zlecili wówczas wykonanie z owego destruktu rysunkowej podobizny. Zrobiła to portrecistka Natalia
Dzierżek. Po wybudowaniu w 1905 roku nałęczowskiej Chaty,
Żeromski umieścił w niej swe rodzinne, ciekockie pamiątki,
także portrecik stryjecznego dziadka Franciszka. Kiedy w 1928
roku, wolą Oktawii Żeromskiej powołano tamtejsze muzeum,
przewodnicy nie posiadając pełnej wiedzy mówili, że wizerunek przedstawia „dziadka Stefana Żeromskiego”. Co gorsze,
taka interpretacja się utrwaliła i jest nadal powtarzana, ostatnio także na Facebooku. A to nieprawda! Dziadek Józef – jak
ustaliłam pracując nad książką „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem” (gdzie opublikowałam jego metrykę
urodzenia i akt zgonu) – żył zaledwie czterdzieści trzy lata,
a starszy brat Franciszek dożył niemal osiemdziesiątki, zmarł
bowiem 2 kwietnia 1867 roku. Pochowany w Niemojkach w rodzinnej kaplicy grobowej (zaprojektowanej i wykonanej przez
warszawską pracownię rzeźbiarską Leona Myszkowskiego
w 1868 roku), dziś – niestety – bardzo zniszczonej.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Remizę otworzyli dla wszystkich
Kolejny udany Dzień Otwartej Remizy za nami! Druhowie z OSP Wola Kopcowa zorganizowali nie lada festyn. Nie
zabrakło wielu atrakcji, a liczba uczestników przerosła oczekiwania. Wszyscy bawili się doskonale.
Wszystkich uczestników wydarzenia przywitał wójt Tomasz
Lato. Wśród gości byli m.in. Henryk Milcarz, prezes Wodociągów
Kieleckich, Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy Masłów, radni Marek Dudzik i Andrzej Pedrycz, Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola
Kopcowa, Edward Mazur, sołtys Woli Kopcowej.
Na wszystkich czekało wiele atrakcji. Druhowie z OSP zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Podczas imprezy
uczestnicy mogli zwiedzać wnętrze remizy OSP, oglądać sprzęty
strażackie, zapoznać się ze specyfiką pracy Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wozy
strażackie. Nie zabrakło licznych gier i konkursów dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Był min. wyścig w workach, rzut
wałkiem czy gra w kręgle rzucając rozwijającym się wężem strażackim. Na najmłodszych czekały takie atrakcje jak dmuchańce,
zjeżdżalnie, stoisko plastyczne, zabawa w pianie, czy paintball.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z pierwszą
pomocą, gdzie można było oglądać sprzęt do ratownictwa oraz
zdobyć podstawową wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Zaprezentowano również pokaz cięcia auta z udziałem
OSP Wola Kopcowa. Można było także obejrzeć strażacki sprzęt
historyczny oraz ten używany współcześnie. Na wszystkich czekał
również poczęstunek.

Zabawa w pianie była świetna.

Druhowie spisali się na medal!

Bieg w workach wyłonił najlepszych.

Na scenie wystąpiły m.in. Koło Gospodyń Wiejskich Kopcowianki z Woli Kopcowej. Na koniec na wszystkich czekała dyskoteka pod gwiazdami.
KD

Puszczali wianki na Lubrzance
Blisko 250 osób bawiło się w niedzielne popołudnie
na mąchockich „Wiankach”. Impreza nad Lubrzanką
cieszyła sie bardzo dużym zainteresowaniem, było
gwarno, tłoczno, wesoło i baaardzo gorąco!
Wydarzenie rozpoczęło się od przejazdu kolorowego konwoju po ulicach Mąchocic Kapitulnych z którego Koło Gospodyń
„Lubrzanka” swym śpiewem zachęcało wszystkich do przybycia na
miejsce imprezy.
Po przywitaniu wszystkich gości i sponsorów odbyły się
pierwsze występy, po których uroczysty korowód udał się nad rzekę
puszczać wianki. Niejednej pani (nie wiadomo dlaczego:) ) pojawiły sie w tym momencie łzy w oczach:) Następnie wszyscy przybyli
w tym dniu na „mąchockie błonia” mogli skosztować pyszności
przyrządzonych przez nasze KGW, a także zjeść smaczną kiełbaskę serwowaną przez druhów z OSP Mąchocice Kapitulne.

Wydarzenie nad brzeg rzeki przyciągnęło mnóstwó osób.
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Nasze święto ma jeden cel - integrację. Myślimy, że udała
się ona w 100%. Wianki mają integrować naszych mieszkańców
ale także społeczeństwo gmin Masłów i Górno. Naturalna granica
naszych gmin, rzeka Lubrzanka była w tym dniu tylko atrakcyjnym
dodatkiem. Dzięki temu wydarzeniu chcemy się bratać z sąsiadami z Podmochącic, Bęczkowa, Leszczyn i innych sołectw zarówno
z gminy Masłów jak i Górna. Cieszy nas duży odzew sąsiadów,
którzy deklarowali przyjaźń i chęć pomocy w każdej kwestii związanej z życiem naszych małych ojczyzn, czego dowodem były
wspólne przyśpiewki zaprzyjaźnionej Kapeli z Bęczkowa.
Konkursom, grom i zabawom nie było końca. Nawet komary nie były nam straszne i muzyka serwowana przez DJ-a płynęła

Zaśpiewały panie z KGW Lubrzanka.

z głośników jeszcze długo po zapadnięciu zmroku. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego wydarzenia. Dziękujemy sponsorom i dziękujemy Wam za tak liczne przybycie. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie -Wspólnie
dla Tradycji, Koło Gospodyń Wiejskich Lubrzanka, Radni, Sołtys
i Rada Sołecka Mąchocic Kapitulnych oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Mąchocic Kapitulnych
Mamy nadzieję, że kolejne Wianki będą jeszcze lepsze niż
te wczorajsze i z roku na rok będą przyciągały coraz więcej osób.
Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok!:)
To było międzypokoleniowe święto.

Mateusz Fąfara, radny Rady Gminy Masłów

Rodzinna zabawa w wakacyjnym nastroju
W Masłowie Drugim odbył się Wakacyjny Piknik Rodzinny. Na licznie przybyłych gości czekały wspaniałe atrakcje.
Zabawa trwała aż do zmroku.
Imprezę oficjalnie rozpoczął wójt gminy Tomasz Lato. Wśród
gości nie zabrakło wicemarszałek Renaty Janik, starosty kieleckiego
Mirosława Gębskiego, prezesa Wodociągów Kieleckich Henryka
Milcarza oraz radnych i sołtysów.

Piknik poprowadziły: Maria Wiśniewska, przewodnicząca
Zespołu Nowe Masłowianki oraz Renata Samiczak, sołtys Masłowa Drugiego. Przed publicznością wystąpił Zespół Nowe Masłowianki oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa. W programie imprezy znalazły się liczne gry, zabawy i konkursy dla dzieci
i młodzieży, zainicjowane m.in. również przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Masłowie i Ochotniczą Straż Pożarną. Były dmuchańce, zawody w zwijaniu węża strażackiego, wyścigi, konkursy
plastyczne i wiele innych. Nie lada atrakcją był również radiowóz
policyjny, który udostępnił do oglądania nasz dzielnicowy st. sierż.
Grzegorz Michta jednocześnie przybliżając zainteresowanym pracę policjanta.

Kto pierwszy do celu?

To był festyn dla całych rodzin.
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Swoje stoiska podczas pikniku miał
Świętokrzyski Klub Amazonek, działający
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach oraz Wodociągi Kieleckie serwujące spragnionym wodę z saturatora.
Każdy mógł skosztować poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Masłowianki. Wydarzenie
zakończyło się trwającą aż do zmroku zabawą taneczną, którą poprowadził zespół
FORTE.
Piknik został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji przy
współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich
Nowe Masłowianki i Gminą Masłów. Jest
to kolejna inicjatywa w ramach zadania
współfinansowanego z budżetu Gminy
Masłów o nazwie „Cykl inicjatyw integrujących społeczność Gminy Masłów”.
KD

Nowe Masłowianki były gospodyniami festynu.

Całe rodziny bawiły się w Brzezinkach
Mieszkańcy Brzezinek i okolic
wzięli udział w Pikniku Rodzinnym, jaki zorganiowano na szkolnym boisku.
Impreza była jedną z cyklu inicjatyw
społecznych integrujących mieszkańców.
I cel ten został osiągnięty, bowiem na piknik przybyło około 250 osób. Wśród gości
byli m.in. starosta kielecki Mirosław Gębski, były wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski, prezes Wodociągów Kieleckich
Henryk Milcarz, dyrektor SP Zbigniew Długosz, sekretarz gminy Zbigniew Zagdański,
ks. Zbigniew Kądziela oraz radni i sołtysi
z gminy Masłów.
Piękna pogoda i mnóstwo atrakcji
sprawiły, że przybyli goście świetnie się bawili. Każdy z uczestników pikniku znalazł
coś dla siebie. Były występy zespołów folklorystycznych m.in. KGW „Brzezinianki”
i KGW „Lubrzanki”. Zagrał niezawodny jak
zawsze zespół country „Andrzej i Przyjaciele”. Prawdziwy tłum ściągnął pod scenę
pokaz judo, były również pokazy pierwszej
pomocy i modelarstwa. Dzieciaki mogły
zwiedzić wóz strażacki i policyjny oraz poznać bliżej pracę tych jednostek. Najwięk-

Zaśpiewały Brzezinianki.

Pokazy karate cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

szą atrakcją dla najmłodszych był dmuchany plac zabaw oraz konkursy z nagrodami.
Natomiast młodzież licznie przybyła na
dyskotekę, bawiła się przy muzyce DJ Piotra Jagiełło.
Na wszystkich uczestników pikniku
czekał pyszny poczęstunek, składający się
z potraw regionalnych, a przygotowały
go panie z KGW „Brzezinianki”. Ponadto
można było skosztować kiełbasek z rusztu,

upieczonych przez druhów z OSP Brzezinki. Po uczcie dla ciała i ducha można było
zmierzyć poziom cukru i ciśnienia w punkcie opieki medycznej.
Organizatorami Pikniku Rodzinnego
byli: KGW „Brzezinianki”, radny Wojciech
Haba, sołtys Mirosław Piwko wraz z Radą
Sołecką oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla
Tradycji.
Anna Karyś

Na dzieci czekało wiele atrakcji i konkursów.
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Run Boxing pełen emocjonujących konkurencji
W Wiśniówce odbyła się kolejna edycja Run Boxing,
wydarzenia sportowego, które organizuje KS „SKALNIK” Wiśniówka przy współpracy z Gminą Masłów.
Nie zabrakło ekstremalnych konkurencji takich jak biegi z przeszkodami, wyścig MTB, Enduro Test. Emocje
były ogromne!
Pomysłodawcą wydarzenia, które łączy w sobie sporty ekstremalne jest Janusz Domagała, trener KS „Skalnik” Wiśniówka razem
z członkami swojego zespołu. To już kolejna edycja tego wydarzenia. Do Gminy Masłów przyjechali uczestnicy z terenu całego
województwa. Była to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności
w różnych ekstremalnych konkurencjach. W sumie udział wzięło
ponad 150 osób!
Największym zainteresowaniem cieszyły się biegi. Ich długość i stopień trudności uzależniony był od wieku i płci. I tak dzieci
(dziewczynki i chłopcy) w kategorii wiekowej do lat 10 pokonywali
dystans 800 metrów. Biegi do lat 14 (dziewczęta i chłopcy) 2,5 km,
do lat 18 dystans 4 kilometrów.
Natomiast w kategorii wiekowej 18+ panowie mieli do pokonania trasę 11 kilometrów, panie o połowę mniej. Warto wspomnieć, że najmłodszym uczestnikiem biegów był sześcioletni Leon
Pocheć. Po drodze nie zabrakło licznych przeszkód. W zależności
od kategorii wiekowej i płci uczestnicy mogli napotkać na swojej
drodze m.in. schody, barierki, wielkie opony, pod którymi trzeba
było się czołgać, przejście przez środek opony wiszącej na bramce,
przerzut opony, rzut oszczepem z odległości ok. 5m, przejście na
rękach po poręczach, przejście tyłem po wiszącej drabinie, przej-

Jedną z konkurencji był bieg.

Zawodnicy musieli sobie poradzić ze slalomem z wielkimi oponami.

To tylko część niezawodnej ekipy organizatorów
na czele z Januszem Domagałą.

ście/przeskok nad wiszącym drążkiem, wejście po 3 wiszących
oponach, toczenie opony – slalom, czołganie się pod wojskowym
autem, wejście po linie czy wciąganie opony.
Trasa rowerowa również wymagała nie lada wysiłku i sprawności fizycznej. Do pokonania był odcinek o długości 15 kilometrów. Zawodnicy musieli zmagać się z licznymi stromymi zjazdami
i podjazdami. Nie zabrakło konkurencji dla motocyklistów, którzy
musieli pokonać trasę aż 30 km, która biegła wokół Szmaragdowego Jeziorka.
Jak podkreśla pomysłodawca to jedyne takie wydarzenie w regionie, które co roku przyciąga wielu zainteresowanych. W każdej
z konkurencji wyłaniano najlepszych zawodników. Obok klasyfikacja końcowa uczestników poszczególnych konkurencji i kategorii.
KD, WP
Bieg do 10 lat -> ok. 800m
Chłopcy:
1. Kamionka Oliwer, 2. Borek Filip, 3. Wiktor Winiarski
Dziewczyny: 1. Borowiec Ola, 2. Krupa Julia, 3. Nadia Zapała (trenuje w K.S “Skalnik”)
Bieg do 14 lat -> ok. 2.5km
Chłopcy: Kacper Kułak(trenuje w K.S “Skalnik”) 2. Damian
Marcisz (trenuje w K.S “Skalnik”), 3. Franciszek Kułak (trenuje w K.S “Skalnik”)
Dziewczyny: 1. Maja Zagnińska (trenuje w K.S “Skalnik”)
Bieg do 18 lat -> ok. 4km
Chłopcy: 1.Kacper Tokarz (trenuje w K.S “Skalnik”), 2. Jakub Mróz, Michał Jamioł
Dziewczyny: 1. Magdalena Ślusarz, 2. Sylwia Marcisz (trenuje w K.S “Skalnik)
Bieg 18+ mężczyźni -> 11km
1. Jakub Bugajski, 2. Marcin Dulęba, 3. Bartek Pędzik
Bieg 18+ kobiety -> 5.5km 1. AlicjaSykut , 2. Ewa Kłak-Stachura (trenuje w K.S “Skalnik”), 3. Barbara Kułak(trenuje
w K.S “Skalnik”)
Wyścig MTB na 15km:
1. Tomasz Głogowski, 2. Mateusz Kowalczyk, 3. Łukasz
Wieczorek
Enduro Test z podziałem na klasy PRO i AMATOR - 30km
Klasa PRO: 1. Jakub Wesołowski, 2. Leszek Drogosz, 3.
Konrad Lasocki
Klasa AMATOR: 1. Dominik Jastrzębski, 2. Grzegorz Chorodyński, 3. Paweł Bernat

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

