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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,

że wkrótce będziemy mogli cieszyć się z powrotu do normalności, choć
pewnie będzie to bardzo trudne.

To szczególnie trudny okres, z jakim przyszło nam
się wszystkim zmierzyć. Życie, które jeszcze kilka
tygodni temu toczyło się swoim zwykłym tempem,
zaskoczyło nas wszystkich. Epidemia sprawiła, że
wprowadzono mnóstwo ograniczeń, które mają
zapewnić bezpieczeństwo i sprawić ograniczenie
rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Praca samorządu w czasie epidemii koronawirusa jest bardzo specyficzna.
Z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa wykonujemy kolejne
zadania, by realizować nasze plany, w tym te bardzo dla nas ważne, związane z inwestycjami: budową dróg, chodników, kanalizacji i wodociągów.
O wszystkich najważniejszych działaniach przeczytacie w tym numerze.

W naszej gminie zdecydowanie zastosowaliśmy się do wszystkich rządowych apeli. Urząd Gminy pracuje wewnętrznie, szkoły przeszły na tryb
nauczania zdalnego. O wszystkich działaniach, jakie podjęliśmy w naszych
jednostkach przeczytacie na kolejnych stronach „Kuriera Masłowskiego”.
Znajdziecie tam również niezbędne wiadomości dotyczące działań mających na celu uchronienie mieszkańców naszej gminy przed zarażaniem się
koronawirusem.
Apeluję i proszę, abyśmy zostali w domach. Jestem pełen podziwu, że tak
wiele osób stosuje się do rządowych i naszych próśb wykazując przy tym
ogromną obywatelską odpowiedzialność. Bardzo za to dziękuję. Tylko tak
radykalne działania, jak te wprowadzone kilka dni temu związane z ograniczeniem swobodnego przemieszczania się, mogą doprowadzić do tego,

Zbliżająca się Wielkanoc będzie inna niż wszystkie, jakie przeżyliśmy dotychczas. Szykowaliśmy się do niej wyjątkowo. Miała być uroczysta droga
krzyżowa ulicami Masłowa w 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, radowanie się z Niedzieli Palmowej wraz z naszymi zespołami, które miały
przygotowywać wysokie palmy, czy wreszcie w Wielką Sobotę spotkanie
przed dworem Stefana Żeromskiego w Ciekotach na tradycyjnym poświęceniu pokarmów. W tym roku zostaniemy w domu, tak abyśmy mogli w
pełni świętować za rok.
Życzę Państwu na te święta przede wszystkim zdrowia. Niech będą one
pełne nadziei.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów

Niech atmosfera Świąt Wielkanocnych
w tym trudnym czasie
obudzi w Was miłość oraz dobro
i wniesie do Waszego domu zdrowie,
spokój i nadzieję
Przewodniczący
Rady Gminy Masłów
Piotr Zegadło
wraz z radnymi
i
Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato
wraz z pracownikami
urzędu i sołtysami

Dołóżmy starań, aby poznać Pana: Jego przyjście jest pewne jak
świt poranka… (Oz 6,3).
Wielkanoc 2020 roku, choć jak co roku ma miejsce na wiosnę,
obchodzona jest w wyjątkowych okolicznościach zagrożenia zdrowia,
a może nawet życia wielu z nas. Wszystkim nam towarzyszy niepewność i lęk. Sytuacja ta stanowi dla nas nie lada próbę, również dla wiary. Wiara jednak, która nie podlega próbom i trudnym doświadczeniom
nie może się rozwijać.
Przyjmijmy tegoroczny zewnętrzny kontekst obchodów uroczystości wielkanocnych w naszych kościołach i w rodzinach oraz życzeń,
jakie sobie składamy jako szczególne wezwanie do pogłębienia relacji
ze Zmartwychwstałym, którego przyjście jest pewne jak świt poranka,
i ze swoimi bliskimi. Niech Jego powstanie z martwych stanie się dla
nas wyzwoleniem z lęków i obaw. Alleluja, Jezus żyje!
Duszpasterze Dekanatu Masłowskiego: proboszczowie: ks. prał.
Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek, ks. kan. Piotr Motyka, ks. kan.
Zbigniew Kądziela, ks. kan. Dariusz Sieradzy, ks. Leszek Struzik, rezydenci: ks. Tadeusz Wojtasiński, ks. Piotr Muszyński, ks. Adrian Bydliński, wikariusze: ks. Adrian Buczkowski, ks. Dariusz Tarka, ks. Krzysztof Tkaczyk, a także ks. kan. Grzegorz Kaliszewski modlą się o to by
Ozeaszowe wezwanie stało się naszym wspólnym doświadczeniem:
Dołóżmy starań, aby poznać Pana: Jego przyjście jest pewne jak świt
poranka…

Wydawca: Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, tel. 41 311 00 60, e-mail: gmina@maslow.pl
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Fotografie: Wojciech Purtak, Archiwum Urzędu Gminy Masłów
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów bez zgody Wydawcy jest zabronione.
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Koronawirus.
Najważniejsze informacje

Wiele ograniczeń w trosce o bezpieczeństwo.
To najważniejsze informacje!
Sytuacja w kraju związana z epidemią
koronawirusa jest dynamiczna. Informujemy o najważniejszych zmianach wprowadzonych w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
Masłów, jednostek podległych i szkół w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.
• Szereg zmian wprowadzono w Urzędzie
Gminy w Masłowie, który od 17 marca
br. aż do odwołania działa wyłącznie
w trybie wewnętrznym. Dokumenty,
wnioski i podania można przedłożyć:
drogą elektroniczną (e-mail, eupap),
w formie poczty tradycyjnej lub faxem.
Zamknięta została kasa, wpłat można
dokonywać na konto. Punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w Dądrowie wstrzymał przyjmowanie odpadów do odwołania.
• Centrum Medycznego ZDROWIE prowadzące ośrodki zdrowia w Masłowie
oraz Mąchocicach Kapitulnych wszystkie wizyty realizuje w formie teleporady,
podczas której lekarz, po przeprowadzonym wywiadzie przekaże zalecenia i będzie mógł wystawić: zwolnienie, receptę, wniosek opiekuńczy.
Dzwonić można pod numer telefonu:
41 201 01 01. Pacjenci, którzy nie
przekazali wcześniej deklaracji wyboru, mogą takową wypełnić podczas
rozmowy telefonicznej z rejestracją.
Umówienie konsultacji lekarskiej w takim przypadku możliwe jest od razu po

zgłoszeniu deklaracji. Wszystkie zalecenie dotyczące przyjmowania leków
i informacje o tym jak chronić się przed
zakażeniem Koronawirusem COVID-19
pacjenci otrzymują telefonicznie.
• Od środy 12 marca działalność kulturalną zawiesiło Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” – dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz wszystkie
świetlice (Barcza, Ciekoty, Dąbrowa,
Dolina Marczakowa, Masłów, Wiśniówka). CEiK działa wyłącznie w trybie wewnętrznym. Punkt Informacji
Turystycznej w „Szklanym Domu” jest
zamknięty dla odwiedzających do odwołania. Informacje udzielane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00 pod numerem
telefonu: 41 311 21 28 oraz e-mailowo:
szklanydom@maslow.pl
• Od środy 18 marca w zdalnym trybie
pracuje Centrum Usług Wspólnych
Gminy Masłów w Woli Kopcowej.
Pracownicy wykonują swoje zadania
w miejscu zamieszkania, wyznaczono
również dyżury pełnione w siedzibie
CUW.
• Nieczynna dla czytelników jest
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie, filia biblioteczna w Wiśniówce
i Mąchocicach Kapitulnych. Możliwy
jest kontakt telefoniczny z kierownikiem
pod numerem telefonu: 728-949-464.

Kontakt telefoniczny
z Urzędem Gminy Masłów:
• Sekretariat – 41-311-00-60
• Kasa - 41-311-00-85
• Urząd Stanu Cywilnego
– 41-311-00-64
• Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności – 41-311-00-65
• Działalność Gospodarcza i Obsługa Rady Gminy – 41-311-00-71
• Promocja – 41-311-00-73
• Księgowość budżetowa
– 41-311-00-81
• Podatki – 41-311-00-83
• Zamówienia Publiczne
– 41-311-00-86
• Budownictwo, Drogi
– 41-311-00-93
• Ochrona Środowiska
– 41-311-00-95
• Planowanie przestrzenne
- 41-311-00-97
• Gospodarka Odpadami Komunalnymi – 41-311-00-98
• Centrum Usług Wspólnych
– 41-311-08-77
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 41 311-08-70

Dokumenty, wnioski i podania można przedłożyć:
1. drogą elektroniczną:
• e-mail: gmina@maslow.pl (wraz z ewentualnym przesłaniem wniosku / podania podpisanego i zeskanowanego w załączniku – szczegóły w poszczególnych procedurach można uzyskać telefonicznie u pracowników referatów),
• elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /jnsh0u159i/skrytka
2. w formie papierowej wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy w Masłowie, Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
na numer fax: 41-311-00-61
3. w sprawach wyjątkowych osobiście - wyłącznie w sytuacji rejestracji zgonów i urodzeń w USC lub w pilnych sprawach związanych z dowodami osobistymi – a więc w sprawach, które wymagają bezwzględnie osobistego stawiennictwa – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty na konkretną godzinę tel.: 41-311-00-60 Sekretariat / 41-311-00-64 Urząd
Stanu Cywilnego
Kasa w budynku Urzędu pozostaje nieczynna do odwołania.
Numery rachunku bankowego do przelewów lub wpłat
• podatki i opłaty lokalne - 16 1560 0013 2383 6806 6000 0003
• za gospodarowanie odpadami komunalnymi 59 1560 0013 2383 6806 6000 0005
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Pomoc dla przedsiębiorców
w związku z epidemią koronawirusa
Wychodząc naprzeciw potrzebom
przedsiębiorców Wójt Gminy Masłów informuje, że podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, które znalazły się w trudnej
sytuacji finansowej na skutek wprowadzenia
stanu epidemii, a w szczególności podmioty,
które prowadzą działalność w obszarach, co
do których zostały wprowadzone ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz.
433), mogą zwracać się do Wójta Gminy
z pismem o zastosowanie ulg w spłacie zaległości podatkowych.
Zgodnie z przepisami art. 67a i 67b §1
pkt 1, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 900 ze zm.), mogą być udzielane ulgi
w spłacie zobowiązań podatkowych:
Art. 67a. § 1. Organ podatkowy na
wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art.
67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub
rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych
w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za
zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Art. 67b. § 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność
gospodarczą może udzielać ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych, określonych
w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego
dotyczących pomocy w ramach zasady de
minimis.
W celu uzyskania pomocy należy złożyć pismo wraz z niezbędnymi załącznika-

mi w momencie gdy zobowiązanie z tytułu
podatku stanie się zaległością. Pismo może
być doręczone w formie:
- pisemnej za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres: Urząd Gminy Masłów, Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2,
26-001 Masłów;
- elektronicznej poprzez: skrzynkę podawczą ePUAP, lub podpisane podpisem
kwalifikowanym na adres email: gmina@
maslow.
Chcąc wesprzeć przedsiębiorców
w tej trudnej sytuacji, monitorujemy na
bieżąco proces legislacyjny i jeśli tylko pojawią się możliwości zastosowania innych
ulg dopuszczalnych prawem będziemy je
stosować. Załączniki do wniosku można
pobrać ze strony www.maslow.pl
Wyjaśniamy, że do pisma w sprawie
ulgi w spłacie podatku załączniki wynikają
z przepisów prawa i obecnie Wójt Gminy
Masłów nie ma możliwości odstąpienia od
wymagania ich.

Szkoły uruchomiły zdalne nauczanie
zgodnie z programem
Decyzją rządu w związku z epidemią koronawirusa od
16 marca wszystkie polskie szkoły zostały zamknięte, a nauczyciele i uczniowie pracują zdalnie do świąt wielkanocnych. Od 25 marca uczniowie realizują już szkolny program, przez pierwsze dwa
tygodnie rozwiązywali zadania powtórkowe. Sprawdziliśmy, jak
zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowane są w gminie Masłów.
Każda z pięciu szkół (Brzezinki, Masłów, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice-Scholasteria, Wola Kopcowa) zastosowała się do
ministerialnych poleceń i wprowadzono zdalne nauczanie. Oznacza to, że nauczyciele przygotowują uczniom materiały do nauki
wykorzystując różne możliwości e-learningu czyli internetowego
nauczania. Przesyłają je np. mailowo, treści opublikowane są również na stronach internetowych placówek. Tam znajdziemy również plany lekcji.
Uczniowie otrzymują rozkład zadań do wykonania na najbliższe dni zgodnie z realizowanym programem nauczania. Bazują
one zarówno na tradycyjnych formach jak podręczniki, ale w głównej mierze wykorzystują internet i ogromne możliwości baz on-line
np. dostępnych filmów edukacyjnych. Nauczyciele mogą oceniać
przesyłane im przez uczniów rozwiązane zadania.
W większości szkół nauczyciele kontaktują się z uczniami za
pośrednictwem komunikatorów w mediach społecznościowych,
a w tych w szkołach w których działa dziennik elektroniczny (Masłów, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice-Scholasteria) jest on podstawowym źródłem komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Co cie-

kawe również nauczyciele stworzyli swoje internetowe grupy, by
regularnie komunikować się w ten sposób. Wirtualne pokoje nauczycielskie stworzono m.in. w Brzezinkach i Mąchocicach Kapitulnych.
- Obecna sytuacja daje możliwość wykorzystania nowoczesnych metod nauczania. To zmobilizowanie do nowej formy pracy
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Kto wie, może wkrótce tak
właśnie będzie funkcjonować edukacja? – mówi Aneta Januchta,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych. – Przez pierwsze dni funkcjonowania zdalnego nauczania wiemy już, co odpowiada uczniom, a na co narzekają. Odpowiedzi uzyskaliśmy dzięki specjalnej aplikacji. Uczniowie
chwalą sobie to, że mogą w wybranym przez siebie czasie odrabiać
lekcje i korzystać przy tym z komputera, a narzekają na to, że nie
mają ze sobą bezpośredniego kontaktu – dodaje dyrektor Januchta.
Pod koniec każdego tygodnia nauczyciele są zobowiązani raportować dyrekcję o efektach swoich działań. – To duże wyzwanie
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jestem przekonany, że w tej
trudnej sytuacji,w jakiej znaleźliśmy się wszyscy, będziemy umieli
dostrzec również pozytywne strony, a wiele metod wykorzystywanych właśnie podczas zdalnego nauczania wejdzie na stałe do
szkolnych działań – zauważa wójt Tomasz Lato.
Warto dodać, że według zapewnień Centralnej Komisji Egzaminacyjnej planowany na 21 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty
odbędzie się zgodnie z planem, jeśli zajęcia w placówkach zostaną
wznowione najpóźniej po świętach wielkanocnych.
WP
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości
od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje
koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś
kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Ograniczanie w przemieszczaniu się
Od 25 marca br. rząd wprowadził
nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, w tym ograniczenie
w przemieszczaniu się. Zapoznajcie się
z informacjami przedstawionymi przez
Kancelarię Premiera:

mogło uczestniczyć jednocześnie więcej
niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa
w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie
można się swobodnie przemieszczać poza
celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać
do swojej pracy. Masz również prawo
udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny
wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się
przemieszczać, aby zrobić niezbędne
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do
lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie
dotyczą zakładów pracy. Należy jednak
stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Ważne!
Przemieszczać się będzie można jedynie
w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to
nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa
miejsc siedzących.
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie,
tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc
siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc
siedzących w pojeździe jest 70, to na jego
pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że
z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać
z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych.
Ograniczenia w przemieszczaniu nie
dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Nowa zasada zakłada, że w mszy
lub innym obrzędzie religijnym nie będzie

w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują. Mimo wprowadzanych zmian,
w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa
14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

GOPS odpowiada
na każdą prośbę o wsparcie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie w czasie
epidemii koronawirusa pracuje wewnętrznie.
Nikt z potrzebujących nie zostanie bez wsparcia.
Jak informuje kierownik Aneta Kułak w pierwszych dniach pandemii podopiecznym ośrodka przekazano niezbędne informacje, jak będzie wyglądała dalsza
współpraca, jak mają się zachować w stanie zagrożenia, z jakimi służbami mogą
się kontaktować oraz na jakie wsparcie mogą liczyć. Szczególną troską w tym czasie objęte zostały osoby starsze, samotne, z niepełnosprawnościami. Pracownicy
socjalni w rozmowach telefonicznych pytali o aktualne potrzeby, czy mają
wsparcie osób bliskich, rodziny. Prosili o samokontrolę swojego stanu zdrowia,
przestrzeganie zasad higieny. Priorytetowo traktowane są sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.
- Jesteśmy w stałym kontakcie z Policją, Sanepidem, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, sołtysami z terenu Gminy Masłów oraz Wojskiem Obrony Terytorialnej,
na bieżąco śledzimy komunikaty wydawane przez instytucje rządowe – mówi kierownik Aneta Kułak.
Na bieżąco rozpatrywane są wnioski, podania, pisma i zgłoszenia, które można składać: drogą elektroniczną pod adres gops@maslow.pl, pocztą tradycyjną
na adres Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów lub bezpośrednio
w GOPSie w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Pomimo ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów pracownicy GOPS nie przerywają pracy
i są do dyspozycji mieszkańców pod numerami telefonów: /41/ 311-08-70 lub
/41/ 311-08-94. Wypłaty świadczeń są realizowane zgodnie z harmonogramami.
Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
wydawana jest sukcesywnie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności,
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. W przygotowywaniu paczek
z pomocą przyszli druhowie z OSP w Woli Kopcowej.
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Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni

1

Nanieś taką ilość
preparatu, aby dłonie
były całkowicie
zwilżone

5

Pocieraj górną część
palców prawej dłoni
o wewnętrzną część
lewej dłoni i odwrotnie

2

Pocieraj dłoń o dłoń
rozprowadzając
preparat na całą
powierzchnię

6

Ruchem obrotowym
pocieraj kciuk lewej
dłoni wewnętrzną
częścią prawej dłoni
i odwrotnie

3

Pocieraj wewnętrzną
częścią prawej
dłoni o grzbietową
część lewej dłoni
i odwrotnie

7

Ruchem okrężnym
opuszkami palców
prawej dłoni pocieraj
wewnętrzne zagłębienie
lewej dłoni i odwrotnie

4

Spleć palce i pocieraj
wewnętrznymi
częściami dłoni

8

Po wyschnięciu ręce
są zdezynfekowane
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W sklepie mniej osób,
ograniczenia w poruszaniu nieletnich
Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego
opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet
30 tys. zł.
Ograniczenia w liczbie klientów
w sklepach, na targach, na poczcie (od
1.04.2020 r.)

usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym
dla osób powyżej 65. roku życia.

• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę
lub stanowisko do płacenia.
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także
do każdego lokalu usługowego może wejść
maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn
liczby wszystkich kas i liczby 3.
PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest
5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska
obsługi, to w jednym momencie na terenie
banku może przebywać 9 osób.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie
tych, które są czynne.
• Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy.
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą,
że liczba osób przebywających na targu nie
może być większa niż trzykrotność liczby
punktów handlowych.
PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie
może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
• Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko
pocztowe.
Na terenie poczty może przebywać
w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek,
wówczas w jednym momencie na jej terenie
może przebywać 10 osób.

gowe

Ograniczenie funkcjonowania sklepów
budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe
sklepy budowlane będą zamknięte.
Natomiast wszystkie sklepy będą się
musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
• od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci
będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
• w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy
i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale

Zamknięte hotele i inne miejsca nocle-

Hotele i inne miejsca noclegowe
(działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one
funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy
przebywają w nich osoby w kwarantannie
lub izolacji, a także gdy przebywa w nich
personel medyczny.
Ważne! Goście, którzy przebywają
w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Nie dotyczy to jednak osób, które są
w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków
służbowych. Dla tych osób hotele pozostają
otwarte.
Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
Rozszerzamy listę osób, która będzie
podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy
mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które
przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy
1 kwietnia 2020.
PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:
• powrotu z zagranicy,
• kontaktu z zarażonym.
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.
Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie
salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków
wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,
salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie
będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą
w grę.
Zawieszamy również wykonywanie
zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których
rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana
stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do
18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły
18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu
bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich
osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej
pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją
zawodową działalnością.
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19.
Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które
nie powinny wychodzić z domu, możesz się
przemieszczać w ramach tej działalności.
• załatwiania spraw niezbędnych do życia
codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić
lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się
bliskimi, wyprowadzić psa.
Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz
dotyczy więc parków, zieleńców, promenad,
bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to
miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia
szans na zakażenie.
Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.
2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania
co najmniej 2-metrowej odległości między
pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki
(do 13 roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XVII sesja Rady Gminy: Uchwalono statuty sołectw
Uchwalenie statutów wszystkich sołectw, zmiany budżetowe, ale również informacje na temat realizacji sieci kanalizacyjnej w północnej części Gminy Masłów
to najważniejsze punkty lutowej sesji Rady
Gminy Masłów.
Radni obradowali w sali samorządowej Gminy Masłów. Po przedstawieniu
sprawozdania z działalności wójta Tomasza Lato między sesjami głos zabrali
przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach i X Świętokrzyskiej Brygady Terytorialnej mjr Mirosław Wąchocki
i por. Marcin Kowal. Panowie opowiadali
m.in. o kryteriach naboru do wojska oraz
wszystkich szczegółach dotyczących rekrutacji.

Informacje na temat zadań inwestycyjnych
związanych z budową sieci kanalizacyjnej
w północnej części gminy Masłów
omówił Henryk Milcarz, prezes spółki
Wodociągi Kieleckie.

W kolejnym punkcie informacje na
temat zadań inwestycyjnych związanych
z budową sieci kanalizacyjnej w północnej części gminy Masłów omówili: Henryk
Milcarz, prezes spółki Wodociągi Kieleckie oraz Robert Kaszuba, przewodniczący
Międzygminnego Związku Wodociągów
Kieleckich. Przedstawili szczegóły dotyczące zarówno budowy sieci jak i przyłączy,
przypomnieli zakres inwestycji oraz opowiedzieli o obecnym stanie prac. Prezes
omówił realizację IV projektu, który przewiduje budowę 35 km sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace budowlane trwają
w Przełomie Lubrzanki gdzie powstaną
również pompownie PT3 i PT4, a także
w Mąchocicach- Scholasterii. Po przetargu
są miejscowości: Barcza, gdzie została już
podpisana umowa z wykonawcą, a także
Dolina Marczakowa i Masłów Drugi Na-

demłyn, tutaj trwa weryfikacja ofert i ich
ocena. Dla sołectwa Brzezinki postępowanie przetargowe zostało już rozpoczęte,
podobnie jest też w sprawie dotyczącej sołectwa Ciekoty wraz z ul. Radostową.
Ponadto trwają prace przy budowie
sieci wodociągowej w Mąchocicach Kapitulnych- Enklawa Ameliówka oraz w Dąbrowie na granicy sołectw. Lada dzień ruszą także prace w Wiśniówce.
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji jest na etapie przygotowywania umów z mieszkańcami, dla których
obecnie są realizowane sieci kanalizacji
sanitarnej. W kwietniu zostaną zorganizowane zebrania z mieszkańcami sołectw
północnej części gminy, na których zostaną
omówione szczegóły realizacji przyłączy
kanalizacyjnych. Kwota jaką mieszkańcy
będą płacić za budowę przyłączy będzie
dla wszystkich taka sama. O szczegółach
mieszkańcy będą informowani na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach.
Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019
przedstawiła Anna Kowalczyk z Centrum
Usług Wspólnych w Woli Kopcowej. Ze
szczegółami można zapoznać się w portalu
samorządowych www.maslow.esesja.pl
W bloku uchwał w pierwszej kolejności głosowano nad zmianą uchwały Nr XII/141/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020. Dotyczyło to aktualizacji kwot
w związku z wpływami z koncesji alkoho-

O zmianach budżetowych mówiła
skarbnik Małgorzata Kumór.

lowych i rozdysponowaniem pieniędzy na
konkretne zadania.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją
utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma to związek
z niedawnymi problemami gmin powiatu kieleckiego w kwestii odbioru śmieci
od mieszkańców gmin przez składowisko
w Promniku. Nowy związek miałby przejąć
od gmin zadanie dotyczące odbierania odpadów komunalnych.
Jak na każdej sesji radni decydowali
o zmianach budżetowych. Dotyczyły one
zmniejszenia planu dochodów i wydatków wynikających z przesunięcia terminów realizacji zadań inwestycyjnych na
lata kolejne. Są to: projekt budowlany drogi
ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym

Radni uchwalili m.in. statuty wszystkich sołectw.
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Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach i X Świętokrzyskiej Brygady
Terytorialnej mjr Mirosław Wąchocki i por. Marcin Kowal. Panowie opowiadali
m.in. o kryteriach naboru do wojska oraz wszystkich szczegółach dotyczących rekrutacji.

(przesunięte na 2021 rok), projekt „Nowe
oblicze Szklanego Domu”, który realizowany będzie po otrzymaniu dofinansowania
z funduszy norweskich na poziomie 85 procent (przesunięte na 2022 rok).

Wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne. Są to: regulacja pasa
drogowego z pozyskaniem gruntów ulicy
Lawendowej w Masłowie Pierwszym, opracowanie projektów na przebudowę dróg

gminnych wewnętrznych, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na
drogach gminnych i wewnętrznych w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla
pieszych”, wykonanie projektu i montaż
siedzisk przy boisku w Woli Kopcowej.
Radni podjęli uchwały w sprawie statutu wszystkich sołectw na terenie gminy
Masłów. Statuty określają m.in. zadania sołectwa, szczegóły zebrania wiejskiego, zasady i tryb wyborów organu sołectwa oraz
współpracy z gminą.
Rada Gminy zajęła się również dwoma petycjami, które trafiły do samorządów
w wielu gminach i województwach. Pierwsza z nich dotyczyła bezpłatnego korzystania z parkingów przed kościołami, cmentarzami i szpitalami oraz ujednolicenia cen
produktów sprzedawanych w szpitalach
w zgodzie z cenami detalicznymi w innych
sklepach. Przedmiotem drugiej była kwestia
bezpłatnych parkingów oraz poparcie petycji skierowanej do konferencji Episkopatu
Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Obie petycje
zostały odrzucone.
WP

 XVIII sesja Rady Gminy: Obrady ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa
Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2020 rok” oraz zmiany budżetowe
były głównymi tematami sesji Rady Gminy Masłów, którą przeprowadzono ze wszystkim
środkami bezpieczeństwa mając na uwadze epidemię koronawirusa.
Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w sali samorządowej Urzędu Gminy Masłowie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w związku
z trwającą w Polsce epidemią koronawirusa. Liczbę osób przebywających na sali
obrad ograniczono do koniecznego minimum. Sołtysi zostali zaproszeni do oglądania sesji w trybie online trasmitowanej
na żywo na portalu You Tube na kanale
Gminy Masłów. Uczestnicy sesji zasiedli
za stołami w wymaganej odległości. Każda
wchodząca na salę osoba została podda-

na mierzeniu temperatury, dezynfencji rąk
oraz otrzymała konieczne do założenia maseczkę i jednorazowe rękawiczki.
Przedstawiono informację o stanie
mienia komunalnego gminy. Dotyczyła ona
wiadomości z zakresu sposobu gospodarowania zasobami gminnymi: dzierżawy, użytkowania wieczystego, komunalizacji i sprzedaży. Szczegłówe informacje znajdują się w
Biuletnie Informacji Publicznej Gminy Masłów oraz w portalu maslow.esesja.pl.
Radni zdecydowali o wprowadzeniu
zmian do budżetu oraz Wieloletniej Pro-

Obrady trwały pół godziny.

Przed wejściem na salę obrad każdy wchodzący
miał zmierzoną temperaturę.

gnozy Finansowej Gminy Masłów na lata
2020 – 2029. Omówiła je skarbnik Małgorzata Kumór łacząca się online z salą obrad.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000 zł i plan wydatków o kwotę
291 000 zł. Zmiany te spowodowane zostały koniecznością wprowadzenia nowych
zadań do budżetu. Są to m.in.: moderniacja
oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej
i Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym, budowa oświatlenia ulicznego na ul. Foliowej
i Granicznej, opracowanie projektów zadaszonej altany w centrum Masłowa Pierwszego oraz kręgu ogniskowego na terenie
Żeromszczyzny. Dokumenty są niezbędne
do pozyskania środków poprzez Lokalną
Grupę Działania „Wokół Łysej Góry” na
zadania dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W budżecie pojawiło się zadanie ułożenia kostki
brukowej na parkingu przy budynku GOK
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w Masłowie. Kostka pochodzi z rozbiórki
parkingu przy Urzędzie Gminy.
Jak na każdej sesji nie zabrakło porządkowania bieżących spraw związanych
z budżetem.
Ważnym punktem porządku obrad
było przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Masłów na 2020 rok”, który według przepisów musiał zostań uchwalony do końca
marca tego roku. Określa on szczegółowo
zadania gminy w związku z postępowaniem w przypadku bezdomnych zwierząt

i zapobiegania ich bezdomności. Program
zapewnia m.in. gminne dofinansowanie na
poziomie 50 procent do sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psy, koty) we
wskazanym gabinecie weterynaryjnym. Ze
szczegółami można zapoznać się w Biuletnie Informacji Publicznej Gminy Masłów
oraz w portalu maslow.esesja.pl.
Istotną częścią sesji był blok uchwał
dotyczący nieodpłatnego przekazania sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów
na rzecz Gminy Masłów w celu dalszego
przekazania dla Miedzygminnego Związ-

Skarbnik Małgorzata Kumór omawiała zmiany budżetowe w czasie łączenia online.  

ku Wodociągów i Kanalizacji. Uchwały
dotyczyły odcinków sieci wodociągowych
w sołectwach: Masłów Drugi (ul. Krajobrazowa), Wola Kopcowa (ul. Sosnowa,
ul. Wspólna) i sieci kanalizacyjnych w Woli
Kopcowej (ul. Wspólna) i Masłowie Pierwszym (ul. Świerczyńska).
Ostatnia uchwała w tym bloku dotyczyła sieci wodociągowej w Dolinie
Marczakowej od strony Kajetanowa, wybudowanej przez Gminę Masłów celem
przekazania jej dla Miedzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uczestnikom obrad rozdano maseczki i rękawiczki.

Powstanie kanalizacja
w Dolinie Marczakowej i Masłowie Drugim
Kolejna oczekiwana przez mieszkańców inwestycja doczeka się realizacji. Wodociągi Kieleckie podpisały umowy
z wykonawcami na budowę kanalizacji w Masłowie Drugim i Dolinie Marczakowej.
Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach
Wodociągi Kieleckie podpisały stosowne dokumenty
Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na
dotyczące budowy kanalizacji. Sieć powstanie w dwóch
sołectwach w północnej części gminy: Dolinie Marterenie kieleckiego obszaru metropolitalczakowej i Masłowie Drugim-Nademłynie. Warto
nego” współfinansowanego z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operazaznaczyć, że podpisanie umów odbyło się z zacyjnego Infrastruktura i Środowisko
chowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
2014-2020.
w związku z epidemią koronawirusa.
W Dolinie Marczakowej powstanie
To bardzo dobra wiadomość w tym
2,78 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych,
trudnym czasie. Budowa sieci kanalizacji w północnej części naszej
1,22 km rurociągów tłocznych, a także dwie
gminy to bardzo istotna inwestycja.
pompownie ścieków oraz odcinki przyłąIdą za nią zarówno udogodnienie dla
czy należących do sieci (ONS-y) o długości
mieszkańców jak i ochrona środowi0,74 km. Wykonawca, który wygrał przetarg
i będzie realizował tą inwestycję to Mariusz Koska. Zwłaszcza teraz kiedy mamy syKarol Jacewicz,
tuację kryzysową związaną z epidemią,
zera Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowdyrektor ekonomiczny
doceniamy wartość niekłopotliwego dla
lanych „HYDROCOMPLEX” z Buska- Zdroju. Koszt
Wodociągów Kieleckich
mieszkańców i przyjaznego dla środowyniesie 4 297 675,35 zł. Całość prac zostanie wykonaprezentuje podpisaną
wiska, a w tym nas samych pozbywania
na do końca sierpnia tego roku.
umowę.
Drugą umowę podpisano z firmą KBM SIECI S.C. w Kielsię ścieków. Musimy zadbać o to, aby nasi
cach, wyłonioną w drodze przetargu, która jeszcze latem tego roku
mieszkańcy mieli dostęp do bieżącej wody,
zbuduje w Nademłynie 3,09 km kanałów sanitarnych grawitacyj- a ścieki były odprowadzone bez zakłóceń. Dziękuję Wodociągom
nych, 240 m rurociągu tłocznego, jedną przepompownię ścieków Kieleckim za zapewnienie takiego komfortu naszym mieszkańcom
i 850 m odcinków przyłączy należących do sieci (ONS-y). Koszt - mówi wójt Tomasz Lato.
Oprac. KD
realizacji to 4 200 450,00 zł.
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 Złóż wniosek o dopłaty z ARiMR
Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian
w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Termin upływa 15 kwietnia 2020 r.
W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego
typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się
o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz,płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie
dostępny na stronie internetowej ARiMR.
Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia.
RED

Będzie nowy wodociąg
Trwają prace przy budowie wodociągów na terenie naszej gminy. Wodociągi Kieleckie przy współpracy z Gminą
Masłów realizują inwestycje w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Sprawdzamy, co już zostało wykonane.
Wodociągi Kieleckie realizują na terenie naszej gminy trzy zadania związane
z budową sieci wodociągowej. Prace obejmują Mąchocice Kapitulne i Ameliówkę,
Wiśniówkę oraz Dąbrowę przy drodze
na granicy sołectwa Masłów Pierwszy do
zbiorników III strefy ciśnień.
W ramach zadania powstaną trzy kilometry wodociągu, który służyć będzie
zarówno mieszkańcom naszej gminy jak i
gościom hoteli. Budową zajmuje się firma
KANRYD, która została wyłoniona w przetargu.
Na chwilę obecną w Dąbrowie wykonano 394 m wodociągu co stanowi 100
% inwestycji, wykonano próbę szczelności
i badania wody. W Mąchocicach Kapitulnych (enklawa Ameliówka) zrealizowano
odcinek o długości 1 680 m, w trakcie wykonywania jest również pompownia wody
wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem,
której zaawansowanie wynosi 40 %. Lada
dzień ruszą także prace w Wiśniówce. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac w I połowie kwietnia.

Prace na Ameliówce to jeden z etapów inwestycji.

- Realizacja projektu to istotne przedsięwzięcie, które pozwoli na uzupełnienie części
sieci wodociągowej w tym obszarze. Skorzystają z niej zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy prowadzący hotele, a co za tym idzie i turyści odwiedzający naszą gminę. Inwestycja ma znaczący wpływ na poprawę warunków życia i ochronę środowiska- mówi wójt
Tomasz Lato.
Budowa sieci wodociągowej ma zostać zakończona w czerwcu tego roku.
Koszt inwestycji wyniesie 1 835 226,42 zł. złotych, w tym planowana kwota dofinansowania to 1 204 833,61 zł.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaplanowane na dzień 25.03.2020 włączenie do wodociągu magistralnego fi 500 zostało odwołane przez Wodociagi Kieleckie.

Realizacja projektu to istotne przedsięwzięcie, które pozwoli na uzupełnienie części sieci wodociągowej w tym obszarze.
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Ulica św. Floriana zostanie gruntownie przebudowana
Rozpoczęła się kompletna przebudowa ulicy św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych. Podpisana umowa opiewa na prawie 1,5 mln złotych, z czego niemal
840 tys. zł to rządowe dofinansowanie.
Umowę na realizację inwestycji podpisali w Urzędzie Gminy Masłów wójt Tomasz Lato, skarbnik gminy Małgorzata Kumór
wraz z wykonawcą z firmą Aglet z o. o. z Warszawy reprezentowaną przez dyrektora zarządzającego Dariusza Mazura. - Ulica św. Floriana zostanie gruntownie przebudowana. W ramach
prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o długości
720m wraz z odwodnieniami, zjazdami na posesję oraz przejściami dla pieszych. Co ważne dla mieszkańców powstanie także chodnik jednostronny o długości ok. 550 m - mówi wójt Lato
Należy dodać, że jest to kolejna planowana inwestycja, na którą
czekali mieszkańcy. Jej realizacja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość inwestycji to
koszt prawie 1,5 mln złotych (dokładnie 1 480 013,01 zł) z czego
834 900 to środki z dofinansowania. Prace budowlane właśnie ruszyły. Planowane zakończenie to koniec października tego roku.
KD

Pierwsze prace ruszyły w ostatnim tygodniu marca.

Drogowa inwestycja ruszyła!
Ruszyły prace przy przebudowie drogi powiatowej
na trasie Wola Kopcowa- Domaszowice. Powstanie
chodnik, nowa nawierzchnia, zjazdy na posesję i odwodnienia.

wykonanie odwodnień oraz zjazdów na posesję. W ramach prac
powstanie także przejście dla pieszych ze znakami aktywnymi i panelem słonecznym.
- Jest to inwestycja, która ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Prace przeprowadzane są
Powiat Kielecki wraz z Gminą Masłów przy wsparciu finan- od skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z ul. Kielecką w kierunku Dosowym z Funduszu Dróg Samorządowych realizują inwestycję na maszowic o długości ok 1300 m. Jest to odcinek, gdzie zarówno
drodze powiatowej w Woli Kopcowej w kierunku Domaszowic. piesi jak i kierowcy muszą szczególnie uważać, dlatego realizacja
Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T po- tego zadania jest niezbędna i może być realizowana dzięki dobrej
legająca na budowie chodnika w miejscowości Wola Kopcowa do współpracy z Radą Powiatu Kieleckiego i starostą kieleckim - mówi
wójt Tomasz Lato.
Domaszowic” obejmie przede wszystkim budoPrace są wykonywane przez
wę chodnika jednostronnego, położenie nowej
Inwestycja w liczbach
firmę PRD Starachowice Adrian
nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni do
Cieśla. Ich zakończenie przewiCałość inwestycji wyniesie prawie 2 mln
szerokości 5,50 m, wykonanie przepustów pod
dywane jest na koniec kwietnia
zjazdami na posesje, utwardzenie pobocza,
złotych (dokładnie 1 943 557,08 zł z czeprzyszłego roku. Całość inwestygo dofinansowanie z Funduszu Dróg Sacji wyniesie prawie 2 mln złotych
morządowych stanowi 971 278,00 zł,
(dokładnie 1 943 557,08 zł z czekoszty powiatu i gminy stanowią 25%
go dofinansowanie z Funduszu
inwestycji, czyli po 485 639,54 zł z obu
Dróg Samorządowych stanowi
samorządów).
971 278,00 zł, koszty powiatu
i gminy stanowią 25% inwestycji,
czyli po 485 639,54 zł z obu samorządów).
RED

Budowa chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo.

To inwestycja oczekiwana i co ważne bardzo potrzebna.
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Rusza kompletna przebudowa Modrzewiowej
Nowa nawierzchnia asfaltowa i jednostronny chodnik wraz z odwodnieniami. Tak już wkrótce wyglądać będzie ulica
Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym. Podpisana umowa opiewa na ponad dwa miliony złotych. Realizacja będzie
możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Lokalnych.
Ruszają prace związane z gruntowną przebudową ulicy Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym. Stosowną umowę dającą zielone światło do jej realizacji podpisano w masłowskim Urzędzie
Gminy. Podpisali ją z wykonawcą firmą Trakt S.A. z Górek Szczukowskich reprezentowaną przez wiceprezesa zarządu Przemysława
Pypcia, wójt Tomasz Lato oraz skarbnik gminy Małgorzata Kumór.
Ulica Modrzewiowa zostanie przebudowana od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 za skrzyżowaniem z ulicą Zieloną,
aż do ostatnich zabudowań - informuje wójt Tomasz Lato. - Zakres
prac obejmuje wykonanie kompletnej, nowej nawierzchni asfaltowej o długości ok. 1000 m wraz z chodnikiem zlokalizowanym po

jednej stronie, o długości 530 m. Powstaną również odwodnienia
w postaci rowu otwartego – dodaje wójt.
Co istotne przebudowa ulicy Modrzewiowej to realizacja
kolejnych planowanych działań oczekiwanych przez mieszkańców. Jej przebudowa będzie możliwa dzięki dofinansowaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość inwestycji to koszt nieco ponad 2 miliony złotych (dokładnie 2 043 815,92 zł) z czego
1 048 200,00 zł to pieniądze z dofinansowania.
Ekipa budowlana na przebudowywanej ulicy pojawi się już
maju. Planowane zakończenie prac to październik tego roku.
WP

Umowę z wykonawcą firmą Trakt S.A. z Górek Szczukowskich reprezentowaną przez wiceprezesa zarządu Przemysława Pypcia podpisali
wójt Tomasz Lato oraz skarbnik gminy Małgorzata Kumór w towarzystwie kierownika Dariusza Korczyńskiego.

Druhowie z gminy Masłów podsumowali swoje działania
Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Masłów. Podczas spotkań podsumowano działalność druhów ochotników w 2019 roku.

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące każdej
z naszych jednostek.

Zebrania odbyły się w poszczególnych jednostkach OSP z terenu naszej gminy: Masłowie, Mąchocicach Kapitulnych, Ciekotach, Brzezinkach oraz Woli Kopcowej.
Głównym tematem spotkań było podsumowanie działań podejmowanych przez jednostki OSP w ubiegłym roku i przedstawienie sprawozdań finansowych, komisji rewizyjnych, ale również
plany na rok obecny. Oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej
druhowie doskonalili swoje umiejętności oraz gotowość bojową
poprzez ćwiczenia i kursy. Ponadto angażowali się w organizacje
wydarzeń integrujących mieszkańców. Jednostki pozyskiwały także sprzęty i wyposażenie bojowe, oraz brały udział we wszystkich
zawodach strażackich. Przeprowadzano także prace porządkowe
w strażnicach i na terenie wokół nich. Podczas zebrań wszystkim
zarządom udzielono absolutorium.

Jednostka w Masłowie liczy 39 członków, a przy jednostce funkcjonuje 22 osobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza - chłopców
i dziewcząt. W 2019 roku OSP uczestniczyła 84 razy w akcjach
ratowniczych.

MASŁÓW PIERWSZY
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MĄCHOCICE KAPITULNE
W OSP w Mąchocicach Kapitulnych działa obecnie 97 czynnych członków, w ciągu ostatniego roku przybyło 12, ubyło 4. Jednostka w roku 2019 uczestniczyła 97 razy w akcjach ratowniczych,
w tym: pożary: 57, miejscowe zagrożenia: 27, alarmy fałszywe
4 razy, oraz zabezpieczenia sektora JRG1 9 razy. Poza teren gminy
wyjeżdżała 18 razy. Co bardzo ważne nie odnotowano przypadku
nie wyjazdu do działań ratowniczo gaśniczych. Warto także dodać,
że OSP Mąchocice Kapitulne posiada w swych zastępach m.in. Kobiecą Drużynę Pożarniczą liczącą 10 pań, a także MDP chłopięcą
z 12 osobami oraz MDP dziewczęcą również z 12 osobami.

BRZEZINKI
OSP Brzezinki w ubiegłym roku uczestniczyła w 30 akcjach, w tym
w 19 wyjazdach do zdarzeń i 11 gospodarczych. W jednostce OSP
Brzezinki działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która
liczy 13 członków. Młodzi ochotnicy brali udział we wszystkich
zawodach strażackich na terenie gminy Masłów, zajęli także
4 miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych, oraz
pomagali w organizacji licznych inicjatyw.

WOLA KOPCOWA
OSP Wola Kopcowa uczestniczyła w 22 zdarzeniach, oraz 18 wyjazdach gospodarczych. Swoją działalność rozpoczęła również
w szeregach jednostki OSP Wola Kopcowa nowa drużyna – KDP
Wola Kopcowa. Panie z nowej drużyny wykazały się podczas
gminnych zawodów pożarniczych gdzie zdobyły 1 miejsce i uzyskały tym samym awans do zawodów na szczeblu powiatowym.
W jednostce OSP Wola Kopcwa działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która brała udział we wszystkich zawodach strażackich na terenie gminy Masłów oraz pomagała w organizacji
licznych inicjatyw.

CIEKOTY
OSP Ciekoty liczą 32 członków, w tym 7 kobiet. Ponadto przy jednostce funkcjonują jeszcze dwie grupy: Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 7 członkiń oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do
której szeregów zalicza się 5 dziewcząt oraz 7 chłopców, w sumie
12 członków. W ubiegłym roku druhowie z Ciekot interweniowali
54 razy, z czego 46 to wyjazdy do gaszenia pożarów, 7 likwidacja
miejscowych zagrożeń, a jedna interwencja była fałszywym alarmem.

W spotkaniu wzięli udział goście
wspierający działalność naszych druhów
Tomasz Lato, Krzysztof Słoń – Senator RP, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach kpt. Michał Świąder,
prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, mł.bryg.
Mariusz Góra – zastępca Komendanta Miejskiego PSP Kielce, Tomasz Zbróg – Dyrektor oddziału Totalizatora Sportowego w Kielcach, Grzegorz Piwko – Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy a zarazem druh OSP Wola Kopcowa, sekretarz gminy Zbigniew Zagdański, Prezes gminnego związku
OSP RP i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Zegadło, Komendant Gminny Sylwester Dudzik, Komendant Gminny
Ochrony ppoż Paweł Górniak, dyrektor szkoły w Brzezinkach Zbigniew Długosz,wójt Gminy Masłów kadencji 19901994 Stanisław Stachura, Prezes Stowarzyszenia Św. Jacek
Wiesława Stelmaszczyk wraz z wiceprezesem Tomaszem
Pastuszko, przedstawiciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy z Kielc Mariusz Deląg, prezes zarządu powiatowego ZOSP RP Ireneusz Żak, oraz radni - Zenon Pedrycz,
Andrzej Kułak, Mateusz Fąfara, Ryszard Szymczuch, Wojciech Haba, Andrzej Pedrycz,Marek Dudzik, Tomasz Ksel
i sołtysi: Mirosław Piwko - Brzezinki oraz były sołtys Ryszard
Januchta, Edward Mazur – Wola Kopcowa, sołtys Mąchocic
Kapitulnych Mirosław Kuzka, Roman Kołomański - Ciekoty.
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Chór Masłowianie zaśpiewał na Świętym Krzyżu
Chór Masłowianie odpowiadał
za oprawienie muzyczne mszy
świętej w klasztorze na Świętym
Krzyżu. W repertuarze chórzyści
zaprezentowali piękne wielkopostne pieśni. Chórzyści zachęcają
do włączenia w ich szeregi.
Liturgii przewodniczył biskup kielecki
Jan Piotrowski. Została ona odprawiona na
zakończenie drogi krzyżowej prowadzącej
z centrum Nowej Słupi na Święty Krzyż, organizowanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 200 osób.
Przypomnijmy, że Masłowianie to
jeden z najstarszych chórów działających
w naszym regionie. W 2021 roku obchodzić
będzie stulecie swojej działalności. Chór,
którego dyrygentem jest Michał Kopeć,
a kierownikiem Marianna Samiczak czeka
na chętne osoby chcące dołączyć do składu.
Nie liczy się wiek, ale chęć do wspólnego
śpiewania i uczestniczenia w wielu wydarzeniach,w tym oczywiście konkursowych
przeglądach, w których Masłowianie zdobywali mnóstwo nagród i wyróżnień.

Pamiątkowe zdjęcie Chóru Masłowianie przed ołtarzem z biskupem Janem Piotrowskim.

Próby zespołu odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19.00 w budynku GOK-u
w Masłowie. Zostaną wznowione, kiedy tylko zostanie ogłoszony koniec epidemii koronawirusa w Polsce. Już teraz chórzyści zapraszają do dołączenia w ich szeregi.
Warto również pamiętać, że Chór Masłowianie ma swój kanał w serwisie You Tube.
Umieszczane są w nim występy z różnych koncertów. Wystarczy wejść, odszukać go
w wyszukiwarce i subskrybować kanał, by nie przeoczyć żadnego nowego wideo.
WP

Kolejna bardzo udana zbiórka krwi
w Mąchocicach Kapitulnych!
18 litrów krwi oddali mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych i ościennych miejscowości, którzy odpowiedzieli
na apel szpitali i przybyli na kolejną zorganizowaną
przez sołtysa Mirosława Kuzkę, radnego Mateusza
Fąfarę i jednostkę OSP akcję zbiórki krwi.

Krwiodawcom
dopisywał dobry humor.

To pierwsza w tym roku, a ogólnie już trzecia akcja zbiórki krwi,
która odbyła się w Centrum MDP
w Mąchocicach Kapitulnych.
- Podczas pierwszej tegorocznej
akcji padł rekord. Zgłosiło się do
nas 50 osób z czego, aż 40 mogło oddać krew. To jak do tej pory
najwięcej, podczas wszystkich naszych zbiórek – mówi sołtys Mirosław Kuzka.
- W sumie podczas dotychczasowych trzech akcji udało nam się
wspólnie z naszymi mieszkańcami
zebrać 46,5 litra krwi. Już planujemy kolejne zbiórki, które odbędą
się 24 maja oraz 23 sierpnia – dodaje radny Mateusz Fąfara.
Organizatorzy mają nadzieję,
że zbiórki krwi w Mąchocicach
Kapitulnych wpiszą się na stałe
w kalendarz wydarzeń w ich sołectwie. Jest to świetna okazja do

Chętnych nie brakowało.

integracji naszych mieszkańców oraz osób z sąsiednich sołectw.
Coraz więcej osób pojawia się w jednostce OSP, aby oddać krew,
porozmawiać, spędzić wspólnie trochę czasu i skosztować domowych wypieków, które specjalnie na tę okazję przygotowują panie
z Rady Sołeckiej oraz żony organizatorów.
Druhowie z jednostki OSP Mąchocice Kapitulne zapewniają
odpowiednie zaplecze dla lekarza i pielęgniarek i co najważniejsze
bardzo chętnie oddają krew. Szczególne podziękowania należą się
jednak wszystkim, którzy przychodzą, by podzielić się częścią siebie. To oni są tu najważniejsi.
- Ta inicjatywa pokazuje jak wiele możemy zrobić dla innych
jeżeli tylko chcemy. Dziękuję organizatorom i krwiodawcom za
podjęcie tak ważnej inicjatywy, dzięki której ratujemy nie tylko
zdrowie, ale także życie- mówi wójt Tomasz Lato.
Zapraszamy na kolejne nasze akcje i mamy nadzieję, że na
każdej będziemy poprawiać ustanowiony rekord – wspólnie dodają sołtys Mirosława Kuzka i radny Mateusz Fąfara.
RED
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Dzień Sołtysa z parlamentarzystami i wojewodą
Sołtysi z gminy Masłów uroczyście obchodzili Dzień Sołtysa. Była wspólna modlitwa, złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II i okolicznościowe spotkanie. Z życzeniami przyjechali m.in. senator Krzysztof Słoń, poseł
Krzysztof Lipiec, wojewoda Zbigniew Koniusz.

Sołtysi wraz z zaproszonymi gośćmi pozowali do tradycyjnej już pamiątkowej fotki.

Na co dzień poświęcają mnóstwo
czasu na pracę społeczną. Są najbliżej
mieszkańców każdej z gminy. Tak wygląda praca sołtysów. W niedzielę dziękowano szczególnie sołtysom z gminy Masłów.
Uroczystości z okazji ich święta rozpoczęła
okolicznościowa msza święta odprawiona
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Masłowie przez ks. proboszcza Piotra

Motykę. Homilię mówiącą o znaczeniu
Wielkiego Postu, ale też trudzie pracy i poświęceniu sołtysów wygłosił ks. Adrian
Buczkowski. Po wspólnej modlitwie sołtysi
przenieśli się przed pomnik św. Jana Pawła
II do centrum Masłowa. Tam wspólnie z gośćmi złożyli wiązanki kwiatów.
Oficjalna część uroczystości odbyła
się w masłowskim dworku. Jej gospoda-

Uroczystości rozpoczęła msza święta.

rzem był wójt Tomasz Lato. W swoim przemówieniu nie tylko dziękował sołtysom,
ale zwracał szczególną uwagę na ogromne
zaangażowanie w sprawy swoich sołectw
i gminy w trudnych i wymagających czasach. Słów pochwał i dobrych życzeń nie
szczędził również Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy oraz goście wydarzenia: senator Krzysztof Słoń, poseł Krzysztof

Modlitwie przewodniczył
ks. proboszcz Piotr Motyka.
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Lipiec, wojewoda Zbigniew Koniusz, Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku,
prezes Wodociągów Kieleckich, Leszek
Walczyk, wiceprezes zarządu Odlewni
Polskich S.A. Panowie podkreślali rolę sołtysów w budowaniu społecznej tożsamości i ich kontaktów z samorządami. Miłym
akcentem było wręczenie podziękowań
dla sołtysów oraz szczególne pożegnanie.
Z powodów osobistych po wielu latach
ze swojej funkcji zrezygnował Jan Koza,
sołtys Mąchocic-Scholasterii. Za ogrom
pracy na rzecz sołectwa i gminy dziękowali
mu zarówno samorządowcy jak i koleżanki
i koledzy sołtysi.
Po części oficjalnej wszyscy zostali
zaproszeni na obiad. Warto podkreślić, że
sołtyskom i sołtysom towarzyszyli ich małżonkowie. Na finał wszyscy podziękowali
wójtowi oraz szczególnie Leszkowi Walczykowie za wsparcie w organizacji spotkania.
WP

Jan Koza, sołtys Mąchocic-Scholasterii, który zrezygnował ze swojej funkcji, otrzymał
podziękowania za swoją pracę m.in. od posła Krzysztofa Lipca i wojewody Zbigniewa Koniusza.

Rekompensata
za codzienną pracę sołtysa

Obowiązki sołtysa
- zwoływanie zebrań wiejskich,
- zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
- działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
- wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie
gospodarki i warunków życia w sołectwie,
- reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
- uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
- pobieranie podatków i opłat lokalnych,
- utrzymanie stałego przepływu informacji między urzędem a mieszkańcami.

Miesięcznie dieta wynosi 339,99 zł.
W czterech ratach w roku wypłacane
są prowizje po zainkasowaniu i dostarczeniu decyzji podatkowej oraz
dokumentów związanych z gospodarką odpadami. Dostarczenie decyzji podatkowej przez sołtysa wynosi
1,70 zł od gospodarstwa (dostarczenie
decyzji przez operatora pocztowego
jest znacznie droższe).

Po mszy świętej zlożono kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
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Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej
To już piąty raz kiedy samorząd Masłowa uhonoruje najlepszych przedsiębiorców działających na terenie gminy. Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Nagrody Gospodarczej. Wnioski można składać do końca
kwietnia.
Nagroda Gospodarcza jest okazją do nagrodzenia i wyróżnienia
przedsiębiorców z gminy Masłów. Jej celem jest propagowanie przedsiębiorczości przez pokazywanie przykładów wzorcowej polityki i praktyk
gospodarczych, zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców, promowanie najlepszych firm, a także zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Nagradzani są ci właściciele firm, którzy
mają trwały wkład w rozwój społeczny i gospodarczy gminy Masłów.
Kandydaci do Nagrody powinni cieszyć się uznaniem klientów, stosować
technologie produkcji oraz metody zarządzania, marketingu zapewniające sukces rynkowy, mieć dobrą sytuację finansową, inwestować w rozwój
firmy, zapewniać dobre warunki pracy i płacy pracownikom, współpraco-

wać ze społecznością lokalną i prowadzić działalność w okresie minimum
ostatnich 3 lat w gminie Masłów.
Zgłoszenia kandydatów należy
dostarczyć pocztą lub ze względu na
epidemię koronawirusa - wrzucić do
urny znajdującej się przy wejściu nr 2
do Urzędu do 30 kwietnia. Wszystkie
niezbędne informacje, regulamin i formularze można znaleźć na stronie internetowej Gminy Masłów. Wszystkie
pytania związane z konkursem proszę
kierować pod numerem telefonu Urzędu Gminy Masłów: 41 311 00 73. Gala
wręczenia Nagrody Gospodarczej
Gminy Masłów zostanie zaplanowana
po ustabilizowaniu się sytuacji.
RED

Do laureata trafi
wyjątkowa statuetka.

Koncertowy prezent na Dzień Kobiet
Panie z gminy Masłów świętowały Dzień Kobiet podczas koncertu w „Szklanym Domu”. Pomysł na ten wieczór był
prosty. Po pierwsze na scenie wystąpili panowie – instruktorzy naszych zespołów. Być może trudno w to uwierzyć,
ale do tej pory nigdy nie koncertowali wspólnie!
Na zaproszenie Wojciecha Purtaka, dyrektora „Szklanego Domu” odpowiedzieli instruktorzy Michał Kopeć (pracujący
z Chórem Masłowianie, zespołem Lubrzanka, Brzeziniankami),
Wojciech Mazurczak (pracujący z Dąbrowiankami i Kopcowiankami), Rafał Żebrowski (pracujący z Barczankami i Nowymi Masłowiankami), Arkadiusz Kasperek (kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej), Andrzej Wilkos ((prowadzący sekcje gitary), ) którzy
pod okiem Grzegorza Michty, kierownika artystycznego stworzyli
niepowtarzalny program. Taka kooperacja musiała zakończyć się
sukcesem. Część artystyczną poprowadził Andrzej Wilkos z zespołu Andrzej i Przyjaciele, który również zagrał i zaśpiewał.
Jak przystało na wieczór pełen niespodzianek publiczność
po raz pierwszy mogła posłuchać tria: Grzegorz Michta, Michał
Kopeć, Arkadiusz Kasperek czy tria: Andrzej Wilkos, Michał Kopeć, Grzegorz Michta, zaśpiewać karaoke z Wojciechem Mazurczakiem, czy nucić znane przeboje z Rafałem Żebrowskim. Na
finał do głosu doszły panie, które zostały zachęcone do wspólnego
występu. Atmosfera świętowania była wyjątkowa, co podkreślali
wszyscy jego uczestnicy. Ze sceny rozbrzmiewała zarówno klasyka
muzyki instrumentalnej jak i nieśmiertelne przeboje muzyki popularnej.
Zgodnie z tradycją życzenia wszystkim paniom złożył wójt
Tomasz Lato w towarzystwie wszystkich mężczyzn obecnych

w „Szklanym Domu” na czele z przedstawicielami Rady Gminy: przewodniczącym Piotrem Zegadło i wiceprzewodniczącym
Andrzejem Pedryczem. Nie zabrakło chóralnie odśpiewanego
„100 lat”, po którym każda z pań otrzymała symbolicznego żółtego
tulipana. Niespodzianką były okolicznościowe wiersze odczytane
przez poetów z Wiśniówki: Jadwigę i Stanisława Wasików.
WP

Zespół instuktorów z wójtem Tomaszem Lato
i dyrektorem Wojciechem Purtakiem.

Panie były pod wrażeniem koncertu.

Z koszami tulipanów życzenia paniom składali panowie na czele z Piotrem Zegadło, przewodniczącym Rady Gminy.
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Ogólnopolska promocja naszych aktywnych zespołów
Widzowie z całego kraju mogli obejrzeć specjalne wejście z centrum Masłowa. W programie «Głos regionów» na
ogólnopolskiej antenie TVP3 prezentowano aktywne koła gospodyń wiejskich. Zaproszenie z telewizji przyjęły panie
z Dąbrowianek i Brzezinianek.
Centrum dowodzenia programem „Głos regionów” była Warszawa, gdzie trwał piknik z udziałem gospodyń. Relacje terenowe
nadawano z dwóch regionów: z Lubelszczyzny oraz Gór Świę-

Program nagrywano z piękną panoramą w tle.

Dąbrowianki opowiadały m.in. o tradycyjnych potrawach.

Brzezinianki promowały swój teledysk „Gaiczek zielony”.

tokrzyskich. TVP 3 wybrało realizację swoich antenowych wejść
z łąki w centrum Masłowa, tuż przy kościele, skąd rozpościera się
piękny widok na Domaniówkę i panoramę Kielc.
Tu redaktor Monika Gałązka rozmawiała z paniami z Dąbrowianek i Brzezinianek o ich nietuzinkowej działalności. Widzowie
mogli zobaczyć teledysk do piosenki „Gaiczek zielony” nagrany
przez Brzezinianki, a też przyjrzeć się wspaniałym potrawom postnym przygotowanym przez nasze gospodynie. Na stołach prezentowano m.in. prazoki, śledzie, pieczone ziemniaki, kapustę z grochem, kulebiaki. Widzowie z całego kraju zobaczyli więc nie tylko
piękne krajobrazy, ale również wspaniale przygotowane stoły, na
których królowało jedzenie przygotowane przez panie z Dąbrowianek i Brzezinianek oraz wielkanocne rękodzieło.
To jednak nie wszystko, bo do wspólnego śpiewania zachęcił
instruktor muzyczny Michał Kopeć, a życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył paniom Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
Za pomoc w organizacji nagrania dziękujemy ks. Piotrowi
Motyce, proboszczowi masłowskiej parafii.

Alan i Seweryn wśród najlepszych
w wojewódzkim konkursie
Wojewódzki Konkurs Matematyczny zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbył się w Kielcach na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. W gronie prawie 100 uczestników znaleźli się nasi uczniowie, którzy
znakomicie poradzili sobie z zagadnieniami z zakresu „Królowej Nauk”.
W finale konkursu matematycznego wzięło udział 98 uczestników.
Wśród nich znaleźli się także uczniowie
ze szkoły podstawowej w MąchocicachScholasterii, którzy wykazali się nie tylko
ogromną wiedzą, ale także umiejętnością
logicznego myślenia oraz radzenia sobie
ze stresem. I tak Alan Bogdan z VII klasy
SP Mąchocice-Scholasteria zajął 11 miejsce jako jedyny siódmoklasista wśród
33 laureatów. Drugi uczeń - Seweryn Stachura z klasy VIII zajął 87 miejsce i tym
samym zdobył tytuł finalisty oraz dodatkowe punkty rekrutacyjne, które niewąt-

pliwie przydadzą się podczas naboru
do szkoły średniej. Należy podkreślić,
ze osiągnięty sukces obydwóch chłopców
to efekt ciężkiej pracy, oraz wielu godzin
spędzonych na dodatkowych zajęciach
prowadzonych przez nauczyciela matematyki Dariusza Borowca. Warto także
wspomnieć, że Alan Bogdan uczestniczy
także w zajęciach matematycznych odbywających się na Politechnice Świętokrzyskiej. Serdeczne gratulacje dla uczniów,
ale także nauczycieli i rodziców. Oby
więcej takich sukcesów w przyszłości.
KD

Alan Bogdan i Seweryn Stachura
z nauczycielem Dariuszem Borowcem.
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
W bieżącym roku 27 V będziemy obchodzić 30 rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych i na to wydarzenie przygotowywane jest przez Urząd Gminy Masłów wydanie książki Z dziejów samorządu i administracji w gminie Dąbrowa – Masłów. Na jej podstawie prześledzimy na łamach kolejnych wydań Kuriera kształtowanie
tego podstawowego ogniwa administracji terytorialnej jaką była gmina na przestrzeni ponad 150 lat.
Stosunki własnościowe i ustrój gminny na wsi zaboru rosyjskiego realne zmienił
dokument uwłaszczeniowy cara Aleksandra
II z 2 III 1864 roku O urządzeniu gmin wiejskich. Celem zasadniczym władz było pozyskanie sobie przychylności chłopów, którzy
od tej chwili stali się faktycznymi posiadaczami ziemi, na której gospodarowali wraz
z budynkami i inwentarzem.
Obok reformy agrarnej w Królestwie
Polskim naglącą była zmiana ustroju gminnego. Dokument carski ostatecznie zlikwidował zależność feudalną chłopa od dziedzica czy dzierżawcy. Szlachtę odsunięto
od władzy administracyjnej, nawet przy
mianowaniu na urząd wójtowski. Oznaczało to ostateczny koniec mającej złą tradycję
gminy dominialnej (szlacheckiej), a początek samorządu gminnego. Władze rosyjskie
oczekiwały za to od chłopów pełnej lojalności i powiązania z systemem carskim.
Na podstawie ukazu gmina miała dwustopniową strukturę. Najniższym jej szczeblem była wieś czyli gromada z sołtysem
na czele. Z gromady wyłączono właścicieli
folwarków lub ich dzierżawców wraz z robotnikami, służbą i administracją. Do gromady należeli wyłącznie chłopi posiadający
gospodarstwo rolne na prawie własności lub
jaką bądź nieruchomość. Natomiast prawo
udziału w decyzyjnych zebraniach wiejskich np. w wyborze sołtysa, mieli gospodarze mieszkający we własnych domach
i posiadający ponad półtorej morgi ziemi ornej. Pełnie tych praw miały również kobiety,
na ogół wdowy, o ile spełniały powyższe
warunki. Sołtysem mógł zostać gospodarz,
który ukończył 25 lat.
Wyższym szczeblem gminy były
wszystkie wsie wchodzące w jej skład. Na
tym poziomie pełnie praw mieli chłopi posiadający gospodarstwo i 3 morgi gruntu
oraz właściciele lub dzierżawcy folwarków,
bez względu na jego obszar. To oni wszyscy jako zebranie gminne wybierali dwóch
kandydatów, z których pierwszy zostawał
wójtem, a drugi jego zastępcą. Zebranie
gminne wybierało również 2 ławników do
sądu gminnego. Tak ukonstytuowany zarząd gminy miał 3-letnią kadencję. Od sołtysa, jak i od wójta i ławników, nie wymagano żadnego wykształcenia. Wójt gminy
do trzech nie umie liczyć, a na zebraniu stoi
i nie wie co rzeknąć, informowała w 1882
roku Gazeta Świąteczna. Jedynie pisarz
gminny musiał czytać i pisać, a nadzór nad
jego wyborem miały władze powiatowe. Po
1868 roku miał również obowiązek posługiwania się językiem rosyjskim. Zebranie
gminne miało teoretyczne prawo kontrolować wójta, pisarza i ławników sądu gmin-

nego, ale w praktyce bardzo rzadko z niego
korzystano.
Zebrania gminne jak i gromadzkie
odbywały się 4 razy w roku i były obowiązkowe. Obok nich była też dowolna ilość
spotkań nadzwyczajnych w przypadkach
nagłych i nie cierpiących zwłoki. Zebranie
gminne obowiązkowe wójt musiał zwoływać w drugiej połowie marca, czerwca,
września i grudnia. Według opinii władz w
tym czasie nie było ważniejszych prac polowych. Zebranie gminne, które wybierało wójta i ławników, decydowało również
o środkach na utrzymanie szkół i kontrolowało stan finansów i pracę urzędników.
Wójtowie gminy podlegali naczelnikowi powiatu. Natomiast tym pierwszym
podporządkowane były sołectwa. Wójt
w gminie i sołtys na wsi stanowili w zasadzie
jednoosobowe organy wykonawcze. Przy
ich wyborze potrzebna była pełna akceptacja władz rosyjskich i wójt był całkowicie
od niej zależny. Zakres problemów, którymi się on zajmował był bardzo obszerny.
Miał prawo zwoływania zebrań gminnych,
którymi przewodniczył, dysponował funduszami gminy i sprawował pieczę nad drogami i mostami. Czuwał nad wykonaniem
wszystkich powinności rządowych, jak podatki czy pobór do wojska. Wszystkie osoby
przebywające na obszarze gminy były jemu
podległe. W każdej gminie działał przy urzędzie gminnym areszt. Na dwudniowy pobyt
w nim mógł wójt skazać każdego.
Z czasem wójt, jako reprezentant gminy, zatracał poczucie jej reprezentacji i stawał się piewcą kancelaryjnych mądrości,
których znaczenia na ogół nie był w stanie
pojąć. Jeżeli wójt swoją władzę przez dwie
kadencje wykonywał należycie, władze mogły zwolnić jego syna lub kogoś z krewnych
z 25-letniej służby w armii carskiej.
Z gminą związane były od 1864 roku
do 1875 sądy prowadzone przez wójta
i wybieranych na okres 3 lat ławników. Musieli mieć ukończone 25 lat, być nie karani
i posiadać w obrębie gminy 6-morgowe
gospodarstwo. Sądy zbierały się na ogół
raz w tygodniu, w ściśle określony dzień
i o stałej godzinie. W ich kompetencji były
drobne sprawy karne przeciwko mieniu,
porządkowi publicznemu, moralności i bezpieczeństwu. Karą na ogół była grzywna do
3 rubli, z możliwością zamiany na areszt do
7 dni. Orzeczone wyroki podlegały natychmiastowemu wykonaniu. Obwiniony miał
również obowiązek naprawienia szkody lub
wyrządzonej krzywdy, w ściśle określonym
terminie. Sam wójt przewodniczenie sądowi
traktował jako uciążliwość, stąd posiedzenia
były krótkie i powierzchowne.

Istotny wpływ na wyrok sądowy miał
pisarz. Tylko on umiał czytać i pisać, dlatego
tłumaczył sądowi zawiłości przepisów prawa. Brał udział w posiedzeniach sądu, ale nie
przysługiwało mu prawo głosu. Miał obowiązek protokołowania i czuwania nad samym
przebiegiem procesu, w czym pomocna była
mu instrukcja. Procesujący się chłopi zabiegali o przychylność pisarza, stąd łapówkarstwo. Do mieszkań pisarzy, które z reguły
znajdowały się przy urzędzie gminnym (…)
przynoszono wódkę i urządzano pijatyki,
dlatego w sądach bardzo często miało miejsce pijaństwo, szum i wyzwiska. Sądy te nie
spełniły pokładanych w nich nadziei i chłopi
skarżyli się na niesprawiedliwość wyroków,
od których nie było odwołania.
Z początkiem lat 70-tych XIX wieku
rozpoczął się proces ujednolicenia administracji i prawa na terenie całej Rosji. Władze zaborcze na terenie byłego Królestwa
Polskiego uznały, że kiedy w kraju panuje
spokój, odsunięcie wójta od sądu nie będzie
miało niekorzystnych następstw. Na mocy
dokumentu z 3 III 1875 roku utworzono
okręgi sądów gminnych, obejmujące od
2 do 4 gmin. Z sądów gminnych wykluczono wójta, oddzielając tym samym władzę
administracyjną od sądowej, a ławników
skierowano odpłatnie do stałego uczestnictwa w pracy nowo utworzonych jednostek.
Funkcje sędziowską spełniał w nich przeszkolony pracownik. Reforma ta była krokiem naprzód w tworzeniu podstaw samorządowych. Ograniczyła nadużycia zarządu
gminy i co istotne, na miejsce dotychczasowych ławników, zebranie ogólne gminy wybierało na okres roku 2 swoich pełnomocników. Głównym zadaniem pełnomocników
było pilnowanie realizacji uchwał zebrań
gminnych i gromadzkich, pomaganie wójtowi w sprawach dotyczących gospodarstwa
gminnego i innych podejmowanych dla pożytku gminy. Pełnomocnicy starali się zapobiegać pożarom, powodziom, epidemiom
czy klęskom głodu. Mieli też nadzór nad
szkołami czy gminnymi szpitalami epidemicznymi.
W 1864 roku na obszarze zaboru rosyjskiego były 3083 gminy. Władze uznały, że
jest ich za dużo i administrowanie nimi jest
zbyt kosztowne. Małe gminy nie mogły zebrać środków na budowę urzędu gminnego
i utrzymanie w nim administracji, powołanie
szkoły czy wyłonienie osób do sprawowania
urzędów. Przez kilka lat trwał proces łączenia
gmin i w 1871 roku było ich 1340. W ten sposób uległa szybko likwidacji gmina Mąchocice
z Michałem Wędlichowskim jako jej wójtem.
c.d.n.
Piotr Olszewski
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Z Dworku Żeromskich (24)

SKRZYNIE, KUFRY,
WALIZY i KOMODY
W dziewiętnastowiecznych dworach ziemiańskich były różnorodne meble do przechowywania odzieży, bielizny, obuwia,
a także – gdy zachodziła potrzeba – do ich przewożenia.
Najstarsze to drewniane skrzynie prostego kształtu, o dwu ścianach dłuższych, dwu krótszych, z drewnianym dnem i podnoszonym na zawiasach wiekiem. Zamykane od frontu na metalowe skoble i kłódki lub klucze, miały
na bokach masywne, najczęściej
kowalskiej roboty uchwyty zwane
antabami – pomocne przy przenoszeniu. Wnętrza wyposażano w tzw.
przyskrzynki, czyli półeczki boczne
na drobniejsze przedmioty. Skrzynie od frontu i na bokach zdobiono
ornamentami o tematyce florystycznej lub zoomorficznej. Dla wygody
użytkowników wieka robiono płaskie,
by można było nań przysiąść. Większość skrzyń posiadała lekko wystające niskie nóżki w kształcie łap lwa.
W ciekockim dworze mamy trzy
piękne skrzynie, jakie – według mojego wyobrażenia – mogła wnieść w posagu (oczywiście wypełnione) panna Józefa Katerlanka. Stoją w sieni, izbie jadalno-gościnnej i pokoiku Stefana. Dwie dziewiętnastowieczne dębowe
o bogatym florystycznym ornamencie, z okazałymi antabami,
wyszukałam w jednym z salonów z antykami w 2015 i 2018
roku i niezwłocznie kupiłam. Trzecią,
na wymiar konieczny do miejsca,
gdzie chcieliśmy ją postawić, wykonał na mą prośbę Zbigniew Szustak w oparciu o dawne małopolskie
wzornictwo.
Nieco inne są kufry. Zwężające się ku
dołowi, nakryte wypukłym wiekiem,
okute żelaznymi taśmami z ozdobnymi gwoździami, na bokach mają
mocne antaby, z frontu skoble,
a wnętrza wyścielone grubym suknem lub pluszem. Produkowali je
specjalizujący się w tej dziedzinie
rzemiosła kufernicy, czasem prowincjonalni stolarze. Dwa (bardzo
zniszczone, ale z pietyzmem odrestaurowane przez Zbigniewa
Szustaka) podarował do dworku w 2012 roku Jan Chmielewski.
Później otrzymaliśmy trzeci (wspomniany we wcześniej publikowanym tekście o dworkowej kuchni).
Zawartość kufrów i skrzyń oraz same kufry i skrzynie należało
wietrzyć. Robiono to zwykle w Ciekotach wiosną i złotą polską
jesienią. Stefan Żeromski zapamiętał niebezpieczne zdarzenie
związane z owym wietrzeniem i swoją dziecięcą ciekawością:
„Gdy miałem lat ośm i byłem jeszcze w domu – pisał w „Dziennikach” 22 października 1882 roku – na wiosnę suszono raz
w ogrodzie i przewietrzano meble. Między innymi stał tam i stary duży kufer ojca. Przyszło mi do głowy dziwne pytanie: Jak też
tam musi być w środku kufra tego, gdy go się zamknie? Włażę
więc w kufer i spuszczam pomalutku wieko; na koniec układam
się zupełnie, tak, że wieko spada, zatrzaska się zamek i jestem

rzeczywiście w środku kufra! Próbuję podnieść wieko – ani rusz!
Zaczyna mi być duszno, gorąco! ... Wiercę się na wszystkie strony, krzyczę nareszcie i krzyczeć już nie mogę – duszę się prawie!
… Wtem nadbiega mały chłopiec, syn mej mamki, Antek, i uwalnia mię”.
Myślę, że nie z tym dużym, w którym mieścił się rosły ośmiolatek, ale z mniejszym ojcowskim
kuferkiem Stefan pojechał do Warszawy na studia. Miał go na zmieniających się, coraz uboższych stancjach – jedyną pamiątkę z domu.
5 czerwca 1887 roku w izdebce przy
ul. Chmielnej pisał w „Dziennikach”:
„Pod stolikiem stoi kuferek. Stary
kuferek… Pamięta lepsze czasy, gdy
przymocowywano go za karetą mojego ojca”.
Masywne, szerokie kufry, które
nadawały się jedynie do podróży
własnym ekwipażem, zastępowano
stopniowo węższymi, łatwiejszymi
do transportu. Tak powstały walizy
wyrabiane z drewna i skóry, a także z lżejszych materiałów jak
pilśnie i tektury, powlekane skórą lub impregnowanymi tkaninami. Mniemam, że właśnie z walizkami zawierającymi rzeczy
osobiste sprowadziła się do Ciekot z Kielc druga żona pana Wincentego – Antonina Zeitheim w końcu listopada 1880 roku.
Zmieniały się też skrzynie, które
konstruowano na wyższych tzw.
koźlich nóżkach i wyposażano
w trzy, cztery szuflady, rezygnując
z górnego otwierania. Zwano je komodami, a w Polsce praskami, bo
służyły głównie do przechowywania
uprasowanej bielizny. Niekiedy komody pozbawione były szuflad a posiadały z frontu drzwiczki zdobione
snycerskimi ornamentami, metalowymi uchwytami i zameczkami.
W ciekockim dworku mamy dwie
dziewiętnastowieczne komody i dwie
walizki. Tzw. praska stoi w pokoju
pani Żeromskiej, druga z drzwiczkami, wewnętrznymi półkami oraz dolną szufladą – w pokoju
jadalno-gościnnym. Wyszukałam je w jednym z salonów antykwarycznych i kupiłam w 2014 roku. A walizki postawiłam na
strychowych schodach. Pochodzą z domu moich pradziadków
i dziadków; pamiętają podróże kurierskimi powozikami czy
bryczkami z prowincji do Kielc, później pociągiem do Warszawy.
W ziemiańskich siedzibach były także w użytku różne skrzyneczki, sepeciki, kasetki, puszeczki, szkatuły na biżuterię, medykamenty, przyprawy, używki, pieniądze, korespondencję. Takie drobiazgi z epoki są nadal przedmiotem naszego zainteresowania,
zdobywamy je, konserwujemy i umieszczamy we wnętrzu, by
jak najpełniej pokazać zwiedzającym ukochany Stefanowy rodzinny dom.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Ponad 23 tys. zł dla Ady i Pawełka.
W „Szklanym Domu” pomagały całe rodziny!
W „Szklanym Domu” zebrano aż 23 228,85 zł na leczenie Ady i Pawełka Gilów z Masłowa, zmagających się z chorobą genetyczną. Było mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a na finał koncertu zaśpiewał Michał Steciak, tenor znany
z „The Voice of Poland”.
Historia Ady i Pawełka Gilów porusza serca. Rodzeństwo
z Masłowa choruje na encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. To bardzo rzadka i ciężka choroba genetyczna, na którą nie
ma lekarstwa. W większości przypadków u chorujących dochodzi
do dystonii (na skutek wzmożonego napięcia mięśniowego), zaniku mowy, ślepoty. Dzieci w wyniku dyzartrii i dysfagii przestają samodzielnie przełykać. Wózek inwalidzki jest nieunikniony co i tak
nie jest najgorszym scenariuszem, gdyż niektóre dzieci w krótkim
czasie nie są w stanie nawet na nim usiąść.

Na scenie MY 5

Koncert otworzyli wspólnie: wójt Tomasz Lato wraz z dyrektor
Janiną Dymanetowską, prezesem Grzegorzem Mazurem
i dyrektorem Wojciechem Purtakiem.

Inicjatywa pomocy dzieciakom wzięła się oczywiście z dobrego serca. Jej pomysłodawcą był Mateusz Banasik, masłowski
przedsiębiorca, który na charytatywnej akcji dla Hani Terleckiej,
dziewczynki walczącej z nowotworem, wylicytował koncerty Nikoli
Heromińskiej i Michała Steciaka. Postanowił więc zaprosić artystów
do Ciekot, by tym samym pomagać innym potrzebującym. W akcję
włączyła się społeczność szkoły Woli Kopcowej na czele z dyrektor
Janiną Dyamentowską oraz niezawodni druhowie OSP Wola Kopcowa z prezesem Grzegorzem Mazurem. W szkole przygotowywano piękne wielkanocne rękodzieła i specjalny program artystyczny.

Na finał zaśpiewał tenor Michał Steciak.

Naturalnym miejscem koncertu stało się Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, gdzie dyrektor Wojciech
Purtak wraz z ekipą przyjęli inicjatorów wydarzenia z otwartymi
ramionami i wszelką pomocą w organizacji akcji.
Koncert odbył się 29 lutego, w wyjątkowy dzień, który zdarza
się raz na cztery lata! Było to bardzo familijne wydarzenie. W holu
„Szklanego Domu” serwowano pyszne ciasta upieczone zarówno
przez rodziców dzieci z Woli Kopcowej, jak i wspaniałych darczyńców. Każde dziecko za datek do puszki mogło wybrać sobie
coś z ogromnej oferty zabawek, gier i książek. Wielkim powodzeniem cieszyły się również wielkanocne rękodzieła wykonane przez
najmłodszych. W sali wystawowej instruktorki „Szklanego Domu”
plotły warkoczyki, malowały twarze i zapraszały do zabawy w strefie animacji. Nie brakowało chętnych do zapoznania się z pracą
strażaków. Druhowie z OSP Wola Kopcowa prezentowali swój
sprzęt, opowiadali jak udzielać pierwszej pomocy, a każdy chętny
mógł sfotografować się w strażackim hełmie! Tego dnia nie było
biletów do dworku Stefana Żeromskiego, bo zwiedzanie odbywało
się za dowolny datek do puszki.

Ada z Pawełkiem dziękowali uczestnikom
koncertu wraz ze swoimi rodzicami
Martą I Grzegorzem.

Nikola Heromińska cieszyła się,
że mogła zaśpiewać w Ciekotach.
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Wiele działo się na scenie. Koncert otworzyli wspólnie wójt
Tomasz Lato, dyrektor Janina Dymanetowska, prezes Grzegorz
Mazur oraz dyrektor Wojciech Purtak. Wszyscy podkreślali ogromne zaangażowanie mieszkanców gminy Masłów w chęć niesienia
pomocy. Dla publiczności wystąpili grupa My 5, Michalina Cedro
oraz przedszkolaki i uczniowie z Woli Kopcowej. Gośćmi koncertu
byli Nikola Heromińska oraz tenor Michał Steciak. Nikola wystąpiła zarówno solo jak i specjalnym programem dla najmłodszych.
Michał zachwycił swoim recitalem za co publiczność nagrodziła
go brawami na stojąco.
Wzruszeń nie brakowało również wtedy, kiedy na scenie pojawili sie Ada i Pawełek z rodzicami Martą i Grzegorzem Gilami.
Pani Marta dziękowała uczestnikom koncertu za wielkie serca,
wsparcie i tak liczną obecność. Co ciekawe zarówno Ada i Pawełek poruszyli uczestników koncertu swoimi podziękowaniami wypowiedzanymi do mikrofonu.
Akcję można było wesprzeć wrzucając datki do puszek przy
wielu stoiskach z atrakcjami, ale również kupując mnóstwo fantów,

Ze specjalnym programem wystąpili uczniowie szkoły w Woli Kopcowej.

jakie sprzedawano na scenie. W dobre ręce i za dobrą cenę trafiły
m.in. vouchery i fanty od przedsiębiorców z gminy Masłów. Najwięcej, bo 800 zł trzeba było zapłacić za koszulkę z autografami
zawodników Korony Kielce.
Łącznie ze wszystkich puszek udało uzbierać się
aż 23 228,85 zł. Zbiórka została przeprowadzona wspólnie z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
WP

Stoisko druhów z OSP Wola Kopcowa
było chętnie odwiedzane przez dzieci.

Przedszkolaki z Woli Kopcowej zaprezentowały m.in. muzyczne talenty.

Kolejki chętnych ustawiały się do animatorek
robiących warkoczyki i tatuaże.

Sala była wypełniona do ostatniego miejsca.

Rodzina Gilów dziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację koncertu.
Na zdjęciu tylko część organizatorów.

Można było wybierać spośród mnóstwa
rodzajów domowych ciast.
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Wiedza pożarnicza jest ich atutem!
W Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych odbyła się
kolejna edycja gminnych eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych
z terenu gminy Masłów. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na
2 grupy. Pierwsza to uczniowie szkół podstawowych klas I-VI. Drugą grupę konkursową stanowili uczniowie klas VII-VIII. „Młodzi pożarnicy” zostali odpowiednio wcześniej zakwalifikowani do turnieju

Laureaci, uczestnicy i goście konkursu.

Laureaci gminnych eliminacji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

gminnego z eliminaKlasy I - VI
cji szkolnych. Głów1. Maria Dudzik- szkoła w Mąchocicach Kanym zadaniem biopitulnych
rących udział w kon2. Aleksandra- Łakomiec szkoła w Mąchocikursie było wykacach-Scholasterii
3. Kornelia Krzciuk szkoła w Mąchocicachzanie się wysokim
-Scholasterii
poziomem wiedzy
z zakresu ochrony
Klasy VII - VIII
przeciwpożarowej
1. Seweryn Stachura– szkoła w Mąchocicachpoprzez udzielenie
-Scholasterii
poprawnych odpo2. Małgorzata Jaros - szkoła w Brzezinkach
wiedzi na pytania za3. Jakub Karyś – szkoła w Brzezinkach.
warte w teście przygotowanym przez Państwową Straż Pożarną.
Jury konkursowe w składzie mł. kpt.. Adam Kotaś z Komendy
PSP w Kielcach, asp. Karol Sito z KomendyPSP w Kielcach, oraz
Komendant Gminny OSP Sylwester Dudzik wyłoniło po troje najlepszych uczniów w dwóch grupach. Zadanie nie było łatwe, bo
w obu grupach uczestniczy wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulował wręczając pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki wójt Tomasz Lato oraz
Komendant Gminny Ochrony Ppoż. Paweł Górniak.
RED

Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka:
Zdrowa rywalizacja w Masłowie
W hali sportowej w Masłowie Pierwszym odbył się gminny etap I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Wzięły
w nim udział dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy. Organizatorem wydarzenia jest
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.
Wydarzenie otworzyli wspólnie wójt Tomasz Lato wraz
z wizytatorem ze Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Piotrem
Gajkiem, dyrektorami szkół z terenu naszej gminy: Janiną Dy-

amentowską, Anetą Januchtą, Marcinem Gawronem, Zbigniewem Długoszem, kierownikiem Centrum Usług Wspólnych Ireną
Kunderą i dyrektorem CEiK „Szklany Dom” Wojciechem Purtakiem. Wójt przywitał wszystkie dzieci, życzył im powodzenia oraz
przede wszystkim udanej zabawy. Podkreślił jak ważna jest aktywność fizyczna i zdrowa rywalizacja.
W szranki stanęły przedszkolaki ze wszystkich oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy, które rywalizowały
Olimpiada
jest
w dwóch przedziałach wiekowych
wydarzeniem, które zainicjował Świętokrzyski Kuradziewczynki i chłopcy 5- i 6- lattor Oświaty, Kazimierz Mądzik.
ki. W sumie udział w zawodach
Zawody mają na celu propagowawzięło 65 dzieci. Mali olimpijnie zdrowego stylu życia wśród dzieci
czycy konkurowali w pięciu
oraz rozwijanie ich sprawności fizyczdyscyplinach: biegu sztafetonej i psychicznej, a także umiejętności
Konkurencje były bardzo emocjonujące.
wym, toczeniu piłek slalomem,
współpracy w zespole i zdrowej rywarzucie woreczkiem do celu,
lizacji. Takie działania mają pomóc
skoku obunóż w dal oraz bierozbudzać sportowe pasje od
gu z przeszkodami. Emocje były
jak najmłodszych lat.
ogromne. Licznie zebrana publiczność zagrzewała do walki i głośno dopingowała zawodników. W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono miejsca na podium i wręczono nagrody.
Drużyny otrzymały dyplomy, a każdy przedszkolak medal co było
bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem. I tak pierwsze miejsce trafiło
do przedszkolaków z Masłowa Pierwszego, srebro przypadło Mąchocicom-Scholasterii, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna
z Woli Kopcowej.
Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i gości zrobiono tuż przed
KD
startem pierwszej konkurencji.

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

