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Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
jesteśmy w bardzo ważnym czasie związanym z dynamicznymi
zmianami dotyczącymi rozwoju naszej gminy. Trwają prace na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w północnej części gminy. Już wkrótce będziemy mogli cieszyć się z oczekiwanych od lat
zmian związanymi z gospodarką wodno-ściekową. Ekipy budowlane spotkamy również w Masłowie, gdzie trwa gruntowna przebudowa ulicy Modrzewiowej oraz w Mąchocicach Kapitulnych przy
ulicy św. Floriana. Pomiędzy Wolą Kopcową, a Domaszowicami
trwa budowa chodnika i wymiana nawierzchni w ramach inwestycji
realizowanej przez Powiat Kielecki z naszym wsparciem.

„Bitwa o wozy 2020” organizowanej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina Masłów z najwyższą frekwencją
zdobyła promesę na zakup średniego wozu
ratowniczo-gaśniczego, który zgodnie z decyzją Gminnego Związku OSP trafi do jednostki w Woli Kopcowej. Raz jeszcze serdecznie
dziękuję Państwu za wielkie zaangażowanie
w tę akcję i udowodnienie swojej patriotycznej postawy.

Minione tygodnie to również czas podsumowań, czego zwieńczeniem była sesja Rady Gminy Masłów, podczas której radni zagłosowali za przyznaniem mi wotum zaufania i absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok. Raz jeszcze dziękuję radnym za
wspólne działania podejmowane na rzecz pracy dla społeczności
naszej gminy.

Powoli wracamy do stanu sprzed pandemii koronawirusa, choć
zagrożenie jeszcze nie minęło. Odmrażanie rozpoczęło się w kulturze, czego przykładem jest nowy festiwal Otwarte Książki zorganizowany przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Był on bardzo dobrym rozpoczęciem wakacji, które w tym
roku będą miały nieco inny charakter niż w poprzednich latach.
Życzę Państwu odpoczynku na te letnie dni!

Za nami również wybory prezydenckie. Jak się okazało dla nas, bardzo ważne. To dzięki temu, że licznie poszliśmy do urn w pierwszej turze wyborów osiągnęliśmy sukces w ogólnopolskiej akcji

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
Wójt gminy Masłów

Trwają prace przy przebudowie ulicy św. Floriana
Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja doczekała się realizacji. Trwają prace drogowe w Mąchociach Kapitulnych, których kolejny etap po interwencji radych, sołtysa i Urzędu Gminy rozpoczyna się od nowa.
Prace remontowe na ulicy św. Floriana są prowadzone na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą powiatową. Jako pierwsze realizowano
roboty ziemne polegające na wykorytowaniu podłoża pod konstrukcję drogi, sfrezowaniu
istniejącej nawierzchni bitumicznej, przeprowadzono także skarpowanie i poszerzono pas

Prace weszły już w kolejny etap.

drogi pod chodnik. Inwestycja obejmuje
wymianę nawierzchni asfaltowej, a także
budowę jednostronnego chodnika z kostki na długości ok. 550 m i szerokości 2 m.
Ponadto powstanie rów odwadniający jednostronny, zjazdy na posesję, przejścia dla
pieszych. Zostaną również wyremontowane istniejące przepusty pod drogą. Wykonawcą jest firma Aglet z o. o. z Warszawy
wyłoniona w ramach przetargu.
W trakcie okazało się, że prace na
drodze trzeba będzie rozpocząć od nowa.
Po wątpliwościach Urzędu Gminy oraz
interwencji radnych i sołtysa stwierdzono,
że podbudowa drogi wykonana niezgodnie
z projektem. Firma rozpoczęła więc prace
polegające na ponownym położeniu podbudowy. Co ważna gmina nie ponosi z tego
tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych.. Koszt
przedsięwzięcia wynosi prawie 1,5 mln
złotych (dokładnie 1 480 013,01 zł) z czego 834 900 to środki z dofinansowania.
RED

Wydawca: Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, tel. 41 311 00 60, e-mail: gmina@maslow.pl
Zespół redakcyjny: Karolina Dudzik, tel. 41 311 00 74, e-mail: promocja@maslow.pl Wojciech Purtak - redaktor naczelny, e-mail: wpurtak@maslow.pl
Fotografie: Wojciech Purtak, Archiwum Urzędu Gminy Masłów
Skład i druk: Digital Art Studio
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów bez zgody Wydawcy jest zabronione.
WYDAWNICTWO BEZPŁATNE
Nakład: 2000 egz.

3

Kurier Masłowski

W Brzezinkach powstanie kanalizacja
Wodociągi podpisały umowę z wykonawcą opiewającą na 8,5 mln zł! Mieszkańcy otrzymają dofinansowanie do budowy przyłączy.
W ramach umowy zostanie wykonana sieć kanalizacji wraz
z odcinkami należącymi do sieci (ONS-y), której długość wyniesie łącznie 7,4 km. Powstanie także jedna pompownia ścieków.
Wykonawcą inwestycji została, wyłoniona w ramach przetargu
Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „TRAK-KOP” Mirosław
Cieplak z Kostomłotów Pierwszych w gm. Miedziana Góra.
Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Brzezinek jak i innych sołectw, w których realizowany jest projekt to fakt, że będą mogli otrzymać dofinansowanie do budowy przyłączy, dzięki któremu
koszty związane z przyłączem wyniosą jedynie 1500 zł podczas gdy
standardowo ceny mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. - To duża
pomoc dla mieszkańców naszej gminy. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, wydatki związane z podłączeniem się do sieci kanalizacji
znacznie się zmniejszą, a więc w efekcie koszt budowy przyłącza
będzie minimalny- mówi wójt Tomasz Lato.
Inwestycja jest realizowana w ramach unijnego projektu
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru
metropolitalnego”, który jest współfinansowany z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowa została podpisana.

i dotyczy kanalizowania Masłowa Drugiego-Nademłyn, Doliny
Marczakowej, Brzezinek, Barczy, Mąchocic-Scholasterii i Ciekot.
Całościowy koszt inwestycji to ponad 45 mln złotych.
Koszt budowy kanalizacji w Brzezinkach wyniesie
8 486 453, 62 zł brutto, a przewidywany termin zakończenia prac
to wrzesień tego roku.

Trwa przebudowa drogi za ponad 2 miliony złotych!
Jeszcze w tym roku mieszkańcy ulicy Modrzewiowej
będą mogli cieszyć się nową drogą. Trwają prace budowlane, których efektem będzie nowa nawierzchnia
asfaltowa, chodnik i odwodnienia.
Prace budowlane prowadzi firma Trakt S.A. z Górek Szczukowskich wyłoniona w drodze przetargu.
Za ekipą już rozbiórka istniejących rowów i przepustów oraz
odmulanie rowów. Ponadto trwają prace ziemne prowadzone
w obrębie jednego pasa jezdni, co ma przyczynić się do zminimalizowania utrudnień związanych z korzystaniem z drogi przez
kierowców.
Ulica Modrzewiowa zostanie przebudowana od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 za skrzyżowaniem z ulicą Zieloną, aż do ostatnich zabudowań. Powstanie kompletna, nowa
nawierzchnia asfaltowa, jednostronny chodnik z kostki o długości
530 m oraz odwodnienia w postaci rowu otwartego.
Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość inwestycji to koszt nie-

co ponad 2 miliony złotych (2 043 815,92 zł). Przewidziany koniec
prac to październik tego roku.
RED

Tak teraz przebiegają prace.

Zakończenie planowane jest na koniec października tego roku.

Początek prac.
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Mieszkańcy gminy Masłów dzięki największej
frekwencji wyborczej wygrali wóz strażacki!
Gmina Masłów z najwyższą wyborczą frekwencją w województwie świętokrzyskim wygrała w ogólnopolskiej akcji
„Bitwa o wozy 2020” zorganizowanej w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Dzięki temu do jednostki OSP
Wola Kopcowa trafi nowy wóz strażacki.
Mieszkańcy gminy Masłów swoim wielkim wyborczym zaangażowaniem sprawili, że to właśnie u nas była najwyższa wyborcza frekwencja podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich.
Frekwencja w Woli Kopcowej wyniosła 72,39 %, w Domaszowicach 72,32 %, a w Masłowie Pierwszym 70,84 %. Do urn w Gminie Masłów poszło aż 68,89 % uprawnionych do głosowania. Taki
wynik dał zwycięstwo w ogólnopolskiej akcji „Biwa o wozy 2020”
organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Jej zasady były
proste. W każdym województwie wygrywa gmina do 20 tysięcy
mieszkańców z najwyższą frekwencją.
Dobre wiadomości przekazano podczas konferencji prasowej, która odbyła się dzień po wyborach przed remizą OSP w Woli
Kopcowej. Mieszkańcom gminy gratulowali poseł Krzysztof Lipiec,
wojewoda Zbigniew Koniusz, starosta Mirosław Gębski. Panowie
podkreślali rolę wielkiego społecznego zaangażowania mieszkańców gminy Masłów, które w efekcie dało zwycięstwo w akcji.
Samorządowcy zachęcali też do licznego udziału w drugiej turze
wyborów, która odbędzie się 12 lipca.
Za ogromne zaangażowanie dziękowali wójt Tomasz Lato,
Piotr Zegadło, komendant gminny OSP i przewodniczący Rady
Gminy, Grzegorz Mazur, komendant OSP Wola Kopcowa i Maciej Janik, naczelnik OSP Wola Kopcowa. To właśnie do jednostki
w Woli Kopcowej trafi nowy wóz. Jak dotąd druhowie korzystają
z w pełni sprawnego samochodu bojowego z połowy lat 90-tych.

Odebranie promes odbyło się w Warszawie. Na zdjęciu od lewej:
burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński oraz wiceminister MSWiA
Paweł Szefernaker, wójt Tomasz Lato.

Uczestnicy konferencji prasowej przez budynkiem OSP Wola Kopcowa.

Szef MSWiA minister Mariusz Kamiński i nadbryg. Andrzej Bartkowiak,
komendant główny PSP gratulowali mieszkańcom gminy Masłów
za pośrednictwem wójta Tomasza Lato.

– Gratuluję mieszkańcom naszej gminy tego wyniku. To wyraz
odpowiedzialności i bardzo dużego zaangażowania druhów i ich
rodzin, które przyniosło nam frekwencyjne zwycięstwo w województwie świętokrzyskim. Dziękuję wszystkim mieszkańcom
to przykład możliwości budowania wspólnoty i osiągania celów
w których każdy z mieszkańców może mieć swój udział – mówi
wójt Tomasz Lato.
Kilka dni później wójt Tomasz Lato odebrał promesę na sfinansowanie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP podczas uroczystego spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie.
Promesy odebrali wójtowie i burmistrzowie 16 gmin w Polsce
(do 20 tysięcy mieszkańców), w których była najwyższa wyborcza
frekwencja. Gmina Masłów z wynikiem 68,89 % wygrała w województwie świętokrzyskim. Dzięki temu wójt Tomasz Lato odebrał
promesę na sfinansowanie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP z rąk Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na ręce wójta gratulacje dla mieszkańców
gminy składali również Paweł Szefernaker, Maciej Wąsik, wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.
Szef MSWiA minister Mariusz Kamiński zwracając się do wójtów i burmistrzów gmin o najwyższej frekwencji wyborczej mówił:
- Kierujecie świetnie zorganizowanymi lokalnymi społecznościami i wszyscy byśmy chcieli, by była to inspiracja aktywności obywatelskiej dla całej Polski. Wiceminister SWiA Paweł Szefernaker
wskazał z kolei, że mobilizacja gmin podczas akcji „Bitwa o wozy”
przerosła najśmielsze oczekiwania.
Rozdanie promes w Warszawie było również okazją do
spotkania samorządowców, ale też odnowienia samorządowych
kontaktów. – O możliwej współpracy naszych gmin i turystyce
rozmawialiśmy z Andrzejem Strzechmińskim, burmistrzem Łeby –
dodaje wójt. Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami Gminnego
Zarządu OSP wóz trafi do jednostki w OSP w Woli Kopcowej.
Podczas spotkania ogłoszono również zasady kolejnej edycji „Bitwy o wozy”. W drugiej turze wyborów prezydenckich wóz
strażacki otrzymały gminy do 20 tys. mieszkańców z największą
frekwencją w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic
województw na dzień 31 grudnia 1998 r.
RED
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Trwają prace przy budowie kanalizacji
Trwa realizacja projektu kanalizacji północnej części gminy Masłów w ramach projektu realizowanego przez Wodociągi Kieleckie. Sprawdźcie raport z miejsc budowy.
Kontrakt 1 - Budowa systemu kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Masłów (około
35 km sieci):
Zadania – nr 1 i nr 7 (7,11 km sieci, dwie
przepompownie):
- Zakończono realizację około 1,2 km sieci
kanalizacji tłocznej PE Ø160.
- Podpisana została umowa na wykonanie
robót sieciowych wzdłuż drogi powiatowej,
w tym: 1116 mb kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 i 770 mb kanału tłocznego
PE Ø160. Odebrano zakres części pierwszej umowy - 643 mb kanału grawitacyjnego PVC Ø200, realizacja części drugiej
jest obecnie zakończona. Obecnie trwają
roboty porządkowe i zgłoszenia do odbioru końcowego. Umowny termin realizacji
części drugiej do 25.07.2020 r.
- Podpisana została umowa na wykonanie robót sieciowych w miejscowości
Mąchocice-Scholasteria, z terminem realizacji do 28.08.2020 r. Wykonawca wykonał dotychczas 4121 mb sieci kanalizacyjnej, z całego zakresu obejmującego
4160 mb, co daje zaawansowanie robót na
poziomie 99,04%.
- Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych: pompownia PT3 i pompownia
PT4, z terminem realizacji do 31.08.2020 r.

Mąchocice-Scholasteria

Wykonano dla pompowni
PT3 montaże podziemne,
trwa szykowanie podłoża
pod nawierzchnie. Pompownia PT4 zamontowano
zbiorniki pompowni. Zaawansowanie prac szacuje
się na 50%.
- Zadanie nr 2 kanalizacja
w Ciekotach i Radostowej (około 6,7 km sieci
i 5 pompowni). Podpisano umowę JRP/9/2020,
z terminem realizacji do
30.10.2020 r. Trwa składanie dokumentów kontraktowych, wydano polecenie
rozpoczęcia robót z dniem
03/07/2020 r.
Kanalizacja w Barczy
(Około 2,5 km sieci i 1
pompownia). Podpisano
umowę z terminem realizacji do 31.08.2020 r. Wykonawca wykonał 2561 mb
sieci, z 2607 mb, co stanowi 98,25% zakresu.
Kanalizacja w Brzezinkach
(Około 7,5 km sieci i 1 pompownia).
Podpisano umowę z terminem realiza-

Brzezinki

cji do 31.08.2020 r. Wykonawca wykonał sieci grawitacyjnej 434 mb sieci,
z 7007 mb, co stanowi 6,19% zakresu
i z kanalizacji tłocznej 0mb z 355 mb,
co stanowi 0%.

Dolina Marczakowa
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Kanalizacja w Dolinie Marczakowej
(Około 3,7 km sieci i 2 pompownie).
Podpisano umowę z terminem realizacji
do 31.08.2020 r. Wykonawca wykonał
2945 mb sieci, z 4740 mb, co stanowi
62,14% zakresu, zaawansowanie robót na
pompowniach PL7.2 i PL7.3 szacowane
jest na 5%.

Kanalizacja w Nademłynie
(Około 3,4 km sieci i 1 pompownia). Podpisano Umowę JRP/5/2020, z terminem
realizacji do 31.08.2020 r. Wykonawca
wykonał 1655 mb sieci z 4140,50 mb, co
stanowi 39,85% zakresu.
Kontrakt 2 – Budowa sieci wodociągowej
na terenie gminy Masłów. Zakres rzeczowy, to budowa około 2,7 km sieci. Dnia 10.10.2019r., podpisano
Umowę nr JRP/11/2019 na realizację tego zakresu, z terminem
realizacji do 30.06.2019 r. Ogólne
zaawansowanie robót 97%
Zadanie nr 1 – Wiśniówka zasilanie
budynków 71A-72A - wykonane, trwa
oczekiwanie na wyniki badań wody,
celem włączenia odcinka do sieci.
Zadanie nr 2 – Dąbrowa - wykonano, trwa kompletowanie dokumentacji odbiorowej .

Zadanie nr 3 – Mąchocice Kapitulne
Ameliówka wykonano całość sieci
2099 mb/2099 mb, oczekujemy na montaż
licznika energii na pompowni wody i wykonywane jest zagospodarowanie terenu
pompowni.
W Mąchocicach Scholasterii jako
pierwszym sołectwie zakończono już
budowę głównego kanału kanalizacji.
W związku z koniecznością rozkopania połowy pasa drogowego otworzono asfalt na całej jezdni. Powiat kielecki
pokrył koszty warstwy wyrównawczej
ok.70.000 zł. Pozostałe koszty zabezpieczyły Wodociągi Kieleckie. Kruszywem
uzupełnienie będą również pobocza jezdni. Powstały też pierwsze dwie z dwunastu przepompowni pierwsza na parkingu
w przełomie Lubrzanki, a druga przy moście pomiędzy Mąchocicami-Scholasterią,
a Ciekotami.

Ciekoty

Gmina pozyskała dofinansowanie, za które zakupiono
komputery dla uczniów i nauczycieli
Do gminy Masłów trafiły laptopy przeznaczone do zdalnego nauczania dla szkół. Było to możliwe dzięki wsparciu
finansowemu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, do którego nasza gmina złożyła wniosek w pierwszej połowie kwietnia.
W drodze zapytania ofertowego wyłoniono firmę Perfectus Plus Sp. z o.o. z Kielc.
Prezes firmy Jarosław Grabka dostarczył
sprzęt komputerowy, który został rozdysponowany pomiędzy szkoły z terenu naszej
gminy według zapotrzebowania.
Z pozyskanego dofinansowania udało się kupić 47 laptopów poleasingowych
spełniających wymagania do pracy zdalnej.
Komputery marki Tinkpad Lenovo L 450
posiadają system Windows 10 Prof, dysk
twardy 120 GB SSD oraz wbudowaną kamerę. Ponadto są lekkie i działają bardzo
sprawnie. Wszystkie zostały sprawdzone
i przygotowane do pracy zdalnej przez
informatyka Centrum Usług Wspólnych
Michała Paliborka, który zainstalował niezbędne oprogramowanie.
Koszt jednego laptopa to 1259,52 zł.
Całe zamówienie wyniosło 59 197,44 zł
brutto.

Lato. Warto pamiętać, że sprzęt wspomaga pracę około 30 nauczycieli oraz około
17 uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem
dyrektorów szkół. Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
RED

Komputery trafiły do uczniów i nauczycieli
w ramach wsparcia zdalnego nauczania.

- Dzięki złożonemu przez gminę
wnioskowi pozyskaliśmy sprzęty, które posłużą zarówno nauczycielom jak i uczniom
w ramach zdalnego nauczania. Cieszymy
się, że podjęte przez nas działania ułatwią naukę, która w czasie epidemii jest
znacznie utrudniona- mówi wójt Tomasz

Koszt jednego laptopa to 1259,52 zł.
Całe zamówienie wyniosło 59 197,44 zł brutto.
Laptopy trafiły do dyrektorów szkół w następującej ilości:
• SP Masłów – 19 laptopów;
• SP Mąchocice-Scholasteria
– 10 laptopów;
• SP Mąchocice Kapitulne – 7 laptopów;
• SP Brzezinki – 6 laptopów;
• SP Wola Kopcowa – 5 laptopów.
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Parking przy Gminnej Bibliotece Publicznej
i jednostce OSP z nową nawierzchnią
Z parkingu korzystają zarówno druhowie, czytelnicy
jak i uczestnicy zajęć prowadzonych przez świetlicę.
Od kilku tygodni ma on nową nawierzchnię zapewniającą duże udogodnienie, ale też bezpieczeństwo.
Prace polegały na utwardzeniu już istniejącego parkingu
kostką brukową oraz utworzeniu opornika betonowego. Materiał
wykorzystany do budowy placu pochodził z rozebranego parkingu
przed Urzędem Gminy, którego dobry stan pozwolił na ponowne
wykorzystanie. Dzięki temu koszty inwestycji ograniczono do niezbędnego minimum.
Inwestycję zrealizowała firma Transport i Usługi Koparką,
Bogusław Kułak z Masłowa Pierwszego wyłoniona w drodze przetargu. W wyniku przeprowadzonej przebudowy powstał parking
o powierzchni ok. 700 m2.
- Przebudowa parkingu to poprawa bezpieczeństwa i estetyki, ale także duże udogodnienie dla druhów z sąsiadującej remizy,
oraz osób przyjeżdżających do Instytucji Kultury i biblioteki, które
od teraz będą mogły komfortowo parkować swoje pojazdy. Budynek GOK to miejsce uczęszczane nie tylko przez czytelników znajdującej się w środku Gminnej Biblioteki Publicznej, ale także dzieci i młodzież, które oprócz z zasobów książkowych będą korzystać
w przyszłości także z zajęć świetlicy środowiskowej. Dzięki nowe-

Parking został utwardzony kostką brukową.

mu parkingowi rodzice przywożący swoje pociechy będą mogli
bezpiecznie parkować swoje auta. Poza tym w niedzielę parking
będzie mógł być także wykorzystywany przez uczestników mszy
świętej, odprawianej w pobliskim kościele.- mówi wójt Tomasz
Lato.
Całkowity koszt prac wyniósł nieco ponad 53 tys. zł.
KD

Wsparcie dla jednostek OSP z naszej gminy
Ważną rolę w życiu lokalnych społeczności pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Ochrona zdrowia i życia oraz ludzkiego mienia to zadania, z którymi na co dzień mierzą się strażacy. Jednostki ochotniczych straży pożarnych mogą
korzystać z przewidzianych prawem form pomocy między innymi ze środków z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; środków ujętych w budżecie Komendanta Głównego PSP oraz ze środków z budżetu Gminy Masłów.
Strażacy Ochotnicy pełnią bardzo
ważna rolę w życiu społeczności lokalnych. Jednostki OSP działają nawet w najmniejszych miejscowościach, a strażacy
ochotnicy najczęściej jako pierwsza służba
niosą pomoc potrzebującym. Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków drogowych,
przychodzą z pomocą podczas   powodzi,
nawałnic i innych klęsk żywiołowych.
Środki z budżetu MSWiA przeznaczane są głównie na realizację zadań, obejmujących między innymi przygotowanie

Dzięki działaniom podejmowanym przez
druhów ochotników czujemy się bezpieczni.

jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki
z pożarami oraz likwidacji miejscowych
zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz
strażackich. Środki finansowe przyznane
z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na realizację zadań ochrony
przeciwpożarowych zostały przekazane do
OSP w Brzezinkach w kwocie - 2 636,00 zł.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy wsparł dofinansowaniem takie jednostki jak: OSP w Masłowie w kwocie
- 4 900,00 zł, jednostka przeznaczy te pieniądze na zakup sprzętu; OSP w Mąchocicach Kapitulnych otrzymało - 9 700,00 zł,
które przeznaczy na remont remizy; OSP
w Woli Kopcowej zostało wsparte kwotą
- 4 900,00 zł, za które zostanie zakupiony
sprzęt.
Jednostki OSP otrzymały również
dofinansowanie z budżetu Komendanta
Głównego PSP: OSP Ciekoty - 5 000,00 zł;
OSP Mąchocice Kapitulne - 5 000,00 zł;
OSP Wola Kopcowa - 5 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie będzie wydatkowane na odtworzenie sprzętu zniszczonego

podczas gaszenia pożaru składowiska odpadów w Nowinach.
OSP mogą także liczyć na wsparcie
z budżetu Gminy Masłów. OSP w Brzezinkach z budżetu gminy otrzymała
- 2 644,00 zł; OSP Ciekoty - 3 857,00 zł;
OSP Masłów - 5 068,00 zł; OSP Mąchocice
Kapitulne - 5 598,00 zł; OSP Wola Kopcowa
- 2 833,00 zł. Pieniądze z dofinansowania
udzielonego przez gminę będą wydatkowane na zakup sprzętu i umundurowania.
Jednostka OSP Ciekoty otrzymała 360 000 zł ze wsparcia udzielanego w   związku z wirusem COVID19,
100 000 zł z firmy ubezpieczeniowej, a także 300 000 zł z budżetu gminy. Uzyskane
wsparcie druhowie jednostki przeznaczą na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Co ważne dzięki mobilizacji mieszkańców i najwyższej frekwencji wyborczej
w I turze wyborów prezydenckich, Gmina
Masłów zwyciężyła w „Bitwie o Wozy”.
Wóz strażacki zgodnie z decyzją Wójta
i Zarządu Gminnego OSP trafi do jednostki
w Woli Kopcowej.
MŁ
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Tak głosowaliśmy w wyborach prezydenckich
Andrzej Duda został wybrany prezydentem RP na kolejną, pięcioletnią kadencję. Przedstawiamy wyniki wyborów
w każdej z komisji działających na terenie gminy Masłów. Co ważne w pierwszej turze wyborów frekwencja w naszej
gminie była najwyższa w województwie świętokrzyskim.
Organizacja wyborów w czasie pandemii była wzywaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa głosującym oraz członkom
komisji. O to, by wybory przebiegły sprawnie i bezpiecznie dbali przewodniczący poszczególnych komisji wyborczych, Izabela Dziewięcka - urzędnik wyborczy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Joanna Radek - kierownik zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia głosowania oraz Tomasz Haba - pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Kielcach.

M. Piotrowski

20

S. Żółtek

W. Kosiniak-Kamysz

K. Bosak
28

P. Tanajno

51

M. Jakubiak

68

S. Hołownia

R. Trzaskowski

A. Duda
299

R. Biedroń

Komisja nr 1 Szkoła PodstaElżbieta
wowa w Brzezinkach, BrzeMoskal
zinki 43, 26-001 Masłów

Głosy na kandydata
Frekwencja%

Przewodniczący komisji

Numer i siedziba komisji
obwodowej

I Tura

7

1

3

0

0

64,99
62,68% 14,26% 10,69% 5,87% 4,19% 1,47% 0,21% 0,63% 0,00% 0,00%

310
103
63
52
14
10
2
0
1
0
Komisja nr 2 Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Cie- Małgorzata
68,60
kotach, Ciekoty 76, 26-001 Domagała
55,86% 18,56% 11,35% 9,37% 2,52% 1,80% 0,36% 0,00% 0,18% 0,00%
Masłów
Komisja nr 3 Świetlica SamoWiesława
rządowa w Dąbrowie, DąbroBrzoza
wa 55A, 26-001 Masłów
Komisja nr 4 Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka” w Do- Michał
maszowicach, Domaszowice Wypych
205A, 25-351 Kielce
Komisja nr 5 Była Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim, Agnieszka
Masłów Drugi ul. Krajobrazo- Pisarczyk
wa 55, 26-001 Masłów
Komisja nr 6 Hala Sportowa
przy Szkole Podstawowej
Agnieszka
w Masłowie Pierwszym, MaTurek
słów Pierwszy ul. Jana Pawła
II 1, 26-001 Masłów

304

73

59

28

7

0

0

0

1

70,26
47,95% 25,39% 11,57% 9,31% 4,42% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16%
352
72,32

68,24

65,04

Komisja nr 8 Świetlica SamoTadeusz
rządowa w Wiśniówce, WiKumański
śniówka 17, 26-050 Zagnańsk

63,11

103

61

13

7

2

3

1

1

123

89

97

21

13

0

0

2

0

54,66% 16,16% 11,70% 12,75% 2,76% 1,71% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00%
473

70,84

171

49,30% 23,95% 14,43% 8,54% 1,82% 0,98% 0,28% 0,42% 0,14% 0,14%
416

Komisja nr 7 Szkoła Podstawowa w Mąchocicach KapiMarzena
tulnych, Mąchocice Kapitulne
Biskupska
ul. Szkolna 27, 26-001 Masłów

Komisja nr 9 Dom Ludowy
w Woli Kopcowej, Wola Kop- Marian
cowa ul. Świętokrzyska 86, Dudzik
26-001 Masłów

161

262

153

95

30

10

4

1

2

0

45,83% 25,39% 14,83% 9,21% 2,91% 0,97% 0,39% 0,10% 0,19% 0,00%
405

123

76

63

32

14

3

0

0

2

56,41% 17,13% 10,58% 8,77% 4,46% 1,95% 0,42% 0,00% 0,00% 0,28%

152

67

41

10

15

4

2

0

1

2

51,53% 22,71% 13,90% 3,39% 5,08% 1,36% 0,68% 0,00% 0,34% 0,68%
353
72,38

291

98

59

21

11

4

2

1

0

41,97% 34,60% 11,65% 7,02% 2,50% 1,31% 0,48% 0,24% 0,12% 0,00%
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II Tura
Numer i siedziba komisji obwodowej

Przewodniczący
komisji

Frekwencja
%

Komisja nr 1 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach,
Brzezinki 43, 26-001 Masłów

Elżbieta Moskal

69,23

Komisja nr 2 Centrum Edukacyjne Szklany Dom w
Małgorzata Domagała
Ciekotach, Ciekoty 76, 26-001 Masłów

70,79

Komisja nr 3 Świetlica Samorządowa w Dąbrowie,
Dąbrowa 55A, 26-001 Masłów

Wiesława Brzoza

74,75

Komisja nr 4 Żłobek Samorządowy “Raj Maluszka” w
Domaszowicach, Domaszowice 205A, 25-351 Kielce

Michał Wypych

75,31

Komisja nr 5 Była Szkoła Podstawowa w Masłowie
Drugim, Masłów Drugi ul. Krajobrazowa 55, 26-001
Masłów

Agnieszka Pisarczyk

70,66

Komisja nr 6 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej
w Masłowie Pierwszym, Masłów Pierwszy ul. Jana
Pawła II 1, 26-001 Masłów

Agnieszka Turek

74,15

Komisja nr 7 Szkoła Podstawowa w Mąchocicach
Kapitulnych, Mąchocice Kapitulne ul. Szkolna 27, 26001 Masłów

Marzena Biskupska

68,57

Komisja nr 8 Świetlica Samorządowa w Wiśniówce,
Wiśniówka 17, 26-050 Zagnańsk

Tadeusz Kumański

67,59

Komisja nr 9 Dom Ludowy w Woli Kopcowej, Wola
Kopcowa ul. Świętokrzyska 86, 26-001 Masłów

Marian Dudzik

74,48

•
•
•
•
•
•

Głosy na kandydata
Andrzej Duda

Rafał Trzaskowski

363

145

71,46 %

28,54 %

387

192

66,84 %

33,16 %

382

282

57,53 %

42,47 %

420

315

57,14 %

42,86 %

540

238

69,41 %

30,59 %

623

450

58,06 %

41,94 %

486

248

66,21 %

33,79 %

193

119

61,86 %

38,14 %

425

421

50,24 %

49,76 %

I TURA
WYNIKI ZE WSZYSTKICH KOMISJI W GMINIE MASŁÓW:
• JAKUBIAK Marek: 18 / 0,30%
DUDA Andrzej Sebastian: 3 064 / 50,84%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 1 369 / 22,71%
• TANAJNO Paweł Jan: 9 / 0,15%
• ŻÓŁTEK Stanisław Józef: 8 / 0,13%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek: 747 / 12,39%
• PIOTROWSKI Mirosław Mariusz: 6 / 0,10%
BOSAK Krzysztof: 524 / 8,69%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin: 194 / 3,22%
• WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz: 5 / 0,08 %
BIEDROŃ Robert: 83 / 1,38%
Frekwencja: 68,98%
II TURA
WYNIKI ZE WSZYSTKICH KOMISJI W GMINIE MASŁÓW:
• DUDA Andrzej Sebastian: 3 819 / 61,31%
• TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 2 410 / 38,69%
Frekwencja: 72,15 %

Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XIX sesja Rady Gminy Masłów: O sprawozdaniach i sprawach bieżących
Majowa sesja Rady Gminy odbyła się
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Masłowie przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa
związanych z trwającą pandemią.
Pierwszą część sesji zdominowały
sprawozdania. Działania między sesjami
przedstawił wójt Tomasz Lato. Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów za 2019 rok
przygotowaną przez Komisariat I Policji
w Kielcach przedstawił komendant gminny
ppoż Paweł Górniak. Dokument zawiera
szczegółowe analizy dotyczące zdarzeń

i działań podejmowanych na terenie gminy w minionym roku. Warto zaznaczyć, że
policjanci w ramach działalności prewencyjnej zrealizowali łącznie 1033 służby (to
o 181 więcej do roku poprzedniego).
O działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Masłów za
2019 rok mówił Paweł Górniak. W sprawozdaniu zawarte są wiadomości dotyczące działalności pięciu jednostek OSP,
z których cztery włączone są do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Ocenę zasobów pomocy społecznej
referowała Aneta Kułak, kierownik Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. W obszernym dokumencie zawarto najważniejsze punkty dotyczące pracy
GOPS-u z wyszczególnieniem doświadczeń, finansów, kadry, sytuacji demograficznej i społecznej.
Sprawozdanie z działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Masłowie za rok
2019 przedstawiła kierownik Anna Obara,
skupiając się na realizowanych projektach
angażujących młodych czytelników i ich
rodziny. Z danych przedstawionych wynika, że w minionym roku na terenie gminy
wzrosło czytelnictwo i systematycznie po-
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większone są biblioteczne zasoby.
O sprawozdaniu z działalności Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” za
rok 2019 omówił dyrektor Wojciech Purtak
skupiając się na nowych inicjatywach oraz
stałej działalności związanej z funkcjonowaniem „Szklanego Domu”, dworku Stefana Żeromskiego, świetlic, zespołów śpiewaczych oraz inicjatyw sportowych. Co
ciekawe w minionym roku Żeromszczyznę
odwiedziło 17 tysięcy gości i turystów.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2019
omówił sekretarz Zbigniew Zagdański.
Sprawozdanie zawiera szczegółowe dane
dotyczące pomocy rodzinom, w których
występuje problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Przedstawiono tematy
dotyczące prewencji m.in. kolonie profilaktyczne (skorzystało z nich 61 dzieci) jak
konkretnych działań zmierzających do rozwiązania problemów (m.in. leczenie odwykowe).
Ostatnim w bloku sprawozdań było
to dotyczące współpracy Gminy Masłów
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2019 r. Dokładnie
opisano w nich podjęte działania ze wskazaniem kwot i celów. Wszystkie sprawozdania można przeczytać w portalu www.
maslow.esesja.pl
W kolejnej części sesji radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Masłów oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy
Masłów dają zielone światło do podjęcia
działań, których celem jest wzbogacenie
oferty inwestycyjnej gminy Masłów.
Radni zdecydowali o zwolnieniu
z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych

Sesja odbyła się w sali gimnastycznej szkoły w Masłowie.

konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
Przy ustaleniu pogorszenia płynności
finansowej,przedsiębiorca
zobowiązany
jest przyjąć dane finansowe z dowolnego
miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020
roku do końca miesiąca poprzedzającego
dzień złożenia oświadczenia i porównać je
z analogicznym miesiącem 2019 roku.
Zwolnienie stosuje się za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku,
a Uchwała obowiązuje do 30 lipca 2020 r.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości, stanowi pomoc publiczną, mającą na
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce państwa członkowskiego.
Pomoc ta jest udzielana zgodnie z Sekcją
3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa
w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE
C91I z 20.03.2020, str. 1)
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy (zwolnienia z podatku) zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
następujące dokumenty:
1) deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informację
o nieruchomościach i obiektach budowlanych w której wykazuje zwolnienie;
2) oświadczenie o poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych w wyniku COVID-19 stanowiące załącznik nr 1
do uchwały;
3) formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc rekompensują-

Podczas obrad zachowano wszelkie środki bezpieczeństwa.

cą negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
Przyjęto dwie uchwały dotyczące
gospodarowanie odpadami. Wynikało to
z konieczności uaktualnieniu obowiązującego regulaminu o utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Masłów. Wiąże się to z faktem, że 30.06.2020 kończy
się obowiązująca umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W następnym punkcie przyjęto uchwałę
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie zbycia
działki nr 287/8 położonej w Dąbrowie,
stanowiącej własność Gminy Masłów. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na realizację działań inwestycyjnych,
a w przyszłości zagwarantuje wpływy z podatków.
Jak na każdej sesji wprowadzono
zmiany do budżetu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Masłów na lata 2020
– 2029, Wśród najważniejszych znalazły
się: wprowadzenie zadań inwestycyjnych:
budowa drogi dojazdowej do pól (ul. Lawendowa w Masłowie Pierwszym), modernizacja budynku w świetlicy w Wiśniówce
oraz ułożenie kostki brukowej przy budynku GOK-u w Masłowie.
Ostatnia uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020-2022 w sprawie
przebudowy drogi powiatowej na odcinku
Mąchocice Kapitulne – Święta Katarzyna.
To zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020 – 2022. W bieżącym roku gmina na ten cel przeznaczy dofinansowanie
w wysokości 263,895 zł.
W punkcie informacje i ogłoszenia
głos zabrał Mirosław Kuzka, sołtys Mąchocic Kapitulnych, który zaprosił uczestników
sesji i mieszkańców gminy na zbiórkę krwi,
która odbyła się kilka dni później w budynku strażnicy w Mąchocicach Kapitulnych.
WP
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 XX Sesja Rady Gminy Masłów: Przyjęto nowe stawki za odbiór odpadów
Radni zdecydowali o przyjęciu nowych stawek za odbiór odpadów. Wszystko to w związku z wejściem w życie nowej ustawy
o odpadach i rozstrzygnięciu przetargów. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.
Sesja odbywała się w trybie nadzwyczajnym. Obrady w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
zorganizowano z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Najważniejszym punktem było przyjęcie uchwały określającej
nowe stawki za odbiór odpadów.
Po zmianie ustawy o odpadach gmina będzie podnosiła koszty wywozu odpadów nie w rozliczeniu ryczałtowym, jak to było
dotychczas (bez względu na ilość ton, koszt usługi był ten sam).
Według nowych, ustawowych zasad opłaty będą naliczane zgodnie z ilością ton faktycznie dostarczonych do instalacji w Promniku. Również ich transport, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
będzie rozliczany od tony. W związku z tymi zmianami do pierwszego przetargu gmina Masłów przystąpiła wspólnie z czterema
gminami ( Bodzentyn, Morawica, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk).
Aby uzyskać jak najniższe ceny samorządy zdecydowały się na
podnoszenie kosztów przez poszczególne gminy bez pośrednictwa.
Ostatecznie przetarg wygrała instalacja w Promniku, dając
jedne z najniższych cen na rynku. Drugi przetarg organizowany indywidualnie przez każdą gminę wyłonił firmę Eneris, która zajmie
się odbiorem odpadów oraz poniesie koszty odpadów z PSZOK.
Ilość ton wskazanych w obu przetargach skalkulowano na podstawie statystyk wywozu odpadów w 2019 roku. Co w gminie
Masłów stanowiło 2300 ton odbieranych od mieszkańców i 434
ton z PSZOK. Najważniejsze jest to, że ilość ton ma podstawowy
wpływ na wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów. Analizując
statystyki z 2019 roku z gminy Masłów ciągu całego roku odebrano 2734 ton odpadów (2300 tony z gospodarstw domowych i 434
tony z PSZOKu). Porównując to z sąsiednimi gminami Bodzentyn
1774 ton, a Zagnańsk 966 ton widzimy znaczącą różnicę podnoszącą koszty systemu odbioru odpadów.

Radni zaproponowali nowe stawki za odbiór odpadów.

Podczas sesji wójt Tomasz Lato przedstawił wspomniane
kalkulacje nowych cen. Ostatecznie na ich wprowadzenie radni nie zdecydowali się. Uchwała w pierwotnej wersji nie została
więc podjęta. Po dyskusji grupa radnych: Janusz Obara, Stanisław
Doleziński, Andrzej Kułak, Piotr Zegadło, Marek Dudzik, Andrzej
Pedrycz, Artur Lis, Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska,
Małgorzata Kozubek, Ryszard Szymczuch przestawiła wniosek zawierający swoje poprawki do uchwały. Podstawowa opłata była
w niej niższa od 2 zł (od 1 mieszkańca) od pierwotnie proponowanej. W głosowaniu większością głosów poprawka do uchwały
została przyjęta.
Uchwalone stawki przedstawiają się następująco: w przypadku nieruchomości zamieszkałych w liczbie mieszkańców 1-5
– 17,00 zł od mieszkańca; w przypadku nieruchomości zamieszkałych w liczbie mieszkańców 6-8 – 17,00 zł od mieszkańca dla

Skarbnik Małgorzata Kumór przedstawiła informacje dotyczące kwestii
finansowych w związku z przyjmowanymi uchwałami.

pierwszych 5 osób i po 15,00 zł dla kolejnych osób; w przypadku
nieruchomości zamieszkałych w liczbie mieszkańców 9 i powyżej
– 17,00 zł od mieszkańca dla pierwszych 5 osób, po 15,00 zł dla
kolejnych 3 osób i po 12,00 zł od każdej następnej osoby.
Podjęta uchwała przewiduje zniżkę w wysokości 1 zł od każdej osoby dla tych mieszkańców, którzy będą posiadali w swoich
gospodarstwach domowych kompostowniki i zadeklarują samodzielne ich zagospodarowanie, tracąc możliwość ich oddawania. W takim rozwiązaniu stawka wynosić będzie nie 17,00 zł,
a 16,00 zł.
Istotne jest to, że nie ma już możliwości oddawania odpadów
niesegregowalnych oraz, że przewidziano kary za niesegregowanie
odpadów. W takim przypadku właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany zapłacić podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty od każdego mieszkańca.
- Merytoryczna dyskusja doprowadziła do
wspólnej woli sprawdzenia działania takiego rozwiązania przez pierwsze miesiące. Jeśli uda nam
się zmniejszyć ilość opadów, wtedy zmniejszą
nam się koszty. To krok w kierunku oczekiwań
mieszkańców – wyjaśniał wójt Tomasz Lato tuż
po głosowaniu.
Warto zauważyć, że wraz z wejściem w życie nowych stawek wprowadzone będą nowe
rozwiązania związane z gospodarką odpadami.
Zaplanowano szereg działań zmierzających do
kontroli obioru opadów. Aby uszczelnić system
odbioru odpadów samochody będą ważone, na
wskazanych przez gminę wagach, przed rozpoczęciem odbioru odpadów i tuż przed rozładunkiem. Samochody będą wyposażone w GPSy monitorujące ich trasę przejazdu, miejsca i czas postoju. Zapis będzie
na bieżąco kontrolowany i archiwizowany. Czujniki skontrolują
klapę wrzutową na odpady jak i również odwłok czyli główne
drzwi otwierane przy rozładunku samochodu.
Gmina wraz z firmą Eneris przeprowadzi kolejne akcje edukacyjne dotyczące sposobu segregacji. Będzie kontrolowany rodzaj
i skład odpadów, tak aby uniknąć odbioru śmieci pochodzących
spoza systemu gospodarstw, których właściciele złożyli deklarację.
Przypominamy, że obowiązkiem każdej osoby zamieszkałej na
terenie gminy jest złożenie deklaracji i opłaty, co ma również znaczący wpływ na późniejsze koszty wywozu odpadów dla każdego
z mieszkańców. Firma Eneris do końca czerwca zaopatrzy mieszkańców w kosze i worki. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.
WP
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 XXI sesja Rady Gminy Masłów: Wójt z jednogłośnym absolutorium
Za nami sesja podsumowująca działalność gminy w minionym roku. Radni zapoznali się z Raportem o Stanie Gminy Masłów za 2019
rok oraz zagłosowali za wotum zaufania i absolutorium dla wójta Tomasza Lato.
Obrady odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Masłowie przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. Sesję rozpoczęły sprawozdania z działalności wójta pomiędzy sesjami oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za
2019 roku.
Ważnym punktem sesji było przedstawienie Raportu o Stanie
Gminy Masłów za 2019 rok. To dokument przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące działalności gminy w minionym roku.
Znajdziemy w nim dane dotyczące: informacji o realizacji polityk,
programów i strategii, ładu przestrzennego, inwestycji, gospodarki komunalnej, polityki społecznej, promocji gminy, współpracy z innymi
społecznościami samorządowymi, realizacji uchwał Rady Gminy, funduszu sołeckiego. Z obszernym raportem można zapoznać się online
w portalu www.maslow.esesja.pl Raport przedstawił wójt Tomasz Lato
wyszczególniając najważniejsze punkty.
Budżet gminy w 2019 roku zamknął się kwotą planowanych dochodów w kwocie 53 935 488,03 zł, a po stronie wydatków kwotą 60
659 934, 71 zł. Utrzymał się na rekordowym poziomie. Zrealizowano szereg inwestycji ważnych dla mieszkańców gminy. Były to m.in.
termomodernizacje szkoły w Brzezinkach i hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii, wykonanie sieci wodociągowej w Dolinie Marczakowej, opracowanie szeregu projektów dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy
w Masłowie, budowa placu zabaw przy szkole w Masłowie, budowa
kilku odcinków oświetlenia ulicznego m.in. w Woli Kopcowej przy ul.
Wspólnej i Kieleckiej, w Domaszowicach przy ul. Wichrowej i Walerego Przyborowskiego. Zmodernizowano szereg dróg m.in. w Woli
Kopcowej, Brzezinkach, przebudowano część chodników. Wśród inwestycji drogowych były również te realizowane wspólnie z powiatem
kieleckim m.in. przebudowa ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim
oraz ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki.
Pomocą społeczną w minionym roku objęto ok. 350 rodzin z terenu gminy Masłów. W porównaniu z 2018 r. utrzymuje się liczba
osób w domach pomocy społecznej (16 osób). Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych widocznie zmalała z 515 do 473
w 2019 roku.
W roku szkolnym 2018/2019 do uczęszczało do szkół na terenie
gminy 1021 osób, w tym oddziałach przedszkolnych 179 dzieci. Na
zadania oświatowej objęte subwencją w 2019 roku przeznaczono 12
475 201,93 zł, czego subwencja wyniosła 7 494,803 zł.
W 2019 roku podejmowano szereg działań kulturalnych w ramach
prowadzenia Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Masłowie. Sztandarowymi wydarzeniami były Biesiada Masłowska, Dożynki Gminne, Noworoczny Tort Kultury, Imieniny Stefana, które cieszyły
się powodzeniem wśród mieszkańców gminy oraz turystów. W 2019
roku Żeromszczyznę wraz z dworkiem Stefana Żeromskiego odwiedziło
17 000 turystów.
W działaniach sportowych skupiono się na wspieraniu lokalnych
sportowców przeznaczając na to środki finansowe w wysokości 122

753,91 zł. Organizowano turnieje sportowe m.in. Masłowska Liga
Futasalu, Mikołajkowy Turniej o Puchar Wójta, Marton Bocci, Maraton Pieszy Przedwiośnie, Turniej Pięciu Strażanic. W 2019 roku gmina
Masłów organizatorem wojewódzkiej inauguracji obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu, którego organizatorem jest Minister Edukacji
Narodowej.
Po omówieniu raportu odbyła się debata z nim związana. Zgodnie z ustawą o samorządzie w debacie mógł wziąć udział każdy
mieszkaniec gminy, który zgłosił swój akces poparty 20 podpisami.
Do udziału w debacie wpłynęło jedno zgłoszenie. Podczas sesji głos
zabrał mieszkaniec, który w swoim wystąpieniu mówił głównie o Strategii Rozwoju Gminy oraz ochronie środowiska. Głos zabrali również
Przewodniczący Rady Piotr Zegadło oraz Radni.
Tuż po debacie radni zagłosowali za udzieleniem wójtowi wotum zaufania, zgodnie z procedurami ustawowymi. Za było 14 radnych przy jednym wstrzymującym się.
Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium
za wykonanie budżetu za 2019 rok. Zostało ono poprzedzone rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Skarbnik Małgorzata Kumór odczytała pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok. Swoje stanowisko przedstawiała Komisja
Rewizyjna Rady Gminy, która w oparciu o stosowną dokumentację
wnioskowała o udzielenie wójtowi absolutorium.
W kolejnym punkcie przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Chwilę później przedstawiono opinię komisji stałych Rady Gminy. Podsumowaniem tych działań był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Masłów za 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok.

Skarbnik Małgorzata Kumór odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok.

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

To był trudny rok. Dzięki państwa zaangażowaniu i decyzjom
mogliśmy realizować ważne zadania- mówił wójt.

13

Kurier Masłowski
Wójt Tomasz Lato uzyskał jednogłośne absolutorium, za którym
głosowało wszystkich 15 radnych. - Bardzo serdecznie dziękuję za
udzielenie absolutorium. To był trudny rok. Dzięki państwa zaangażowaniu i decyzjom mogliśmy realizować ważne zadania- mówił wójt.
Słowa podziękowania kierując do pani skarbnik, sekretarza, pracowników Urzędu Gminy, kierowników referatów i kierowników jednostek
organizacyjnych, sołtysów - Każdy rok to nowe wyzwania. Jesteśmy już
w połowie kolejnego i jeszcze raz chcę zadeklarować wszelkie działania idące w kierunku realizowania oczekiwań mieszkańców – dodał.
Kolejny punkt dotyczył projektu uchwały zmieniającej uchwałę
XLV/448/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 25 stycznia 2018r. w spra-

wie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022”. Związane było z koniecznością wprowadzenia aktualizacji dotyczącej wielkości zasobu
mieszkaniowego i poszczególnych adresów.
Ostatni blok uchwał związany był z budżetem. Radni wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej oraz uchwale w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020 – 2029.
Większość z nich miała związek z kontynuacją zadań inwestycyjnych
przechodzących do realizacji na kolejne półrocze w ramach wydatków niewygasających.
WP

 XXII sesja Rady Gminy: O połączeniu autobusowym
Nowa trasa i duże dofinansowanie do linii autobusowej przebiegającej przez Gminę Masłów.
Sesja odbyła się w trybie nadzwyczajnym miało to związek z ogłoszonym przez wojewodę świętokrzyskiego rozstrzygnięciem naboru
wniosków na dofinansowanie nowych połączeń autobusowych. Jako
pierwszą głosowano uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, które stanowić będą wkład własny na realizację przewozów
autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
Podjęcie uchwały było niezbędnym załącznikiem do podpisania umowy o dofinansowanie nowej linii od 1 lipca 2020 r. Trasa nowej linii
autobusowej przebiegającej przez gminę Masłów poprowadzi przez
Mąchocice Kapitulne (ul. Szkolna, Łysogórska, Górna), Masłów Pierwszy
(ul. Podklonówka) i Masłów Drugi (ul. Krajobrazowa), Dąbrowę.
Niezbędną uchwałą do uruchomienia linii było wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
Umowę dającą zielone światło na uruchomienie nowej linii
komunikacyjnej wójt Tomasz Lato podpisał z wojewodą Zbigniewem
Koniuszem podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Gmina Masłów z rządowej dotacji otrzymała dokładnie 88.704,00 zł, a ze środków własnych na ten cel przeznaczono
11.704,00 zł.

Sesja odbyła się w trybie nadzwyczajnym miało to związek z ogłoszonym
przez wojewodę świętokrzyskiego rozstrzygnięciem naboru wniosków na
dofinansowanie nowych połączeń autobusowych.

W następnym punkcie obrad radni wyrazili zgodę na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mąchocicach
Kapitulnych. Dzięki temu mieszkańcy Domu Nauczyciela będą mieli
możliwość korzystania z garaży położonych na dzierżawionej działce.
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020 – 2029. Miały
one związek z otrzymanym dofinansowaniem na uruchomienie nowej
linii autobusowej.
WP

Mieszkańcy otrzymają dofinansowanie do budowy przyłączy
Dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Masłów, czekających na podłączenie kanalizacji.
Sprawnie budowane są nowe odcinki, a mieszkańcy dostaną dofinansowanie do budowy przyłączy
wartości kilku tysięcy złotych.
Umowy na wykonanie przyłącza nowej
kanalizacji trafiły na początku maja do mieszkańców sześciu sołectw w gminie Masłów.
Za przyłącze właściciel nieruchomości zapłaci ryczałt 1500 zł, resztę kosztów, wartości
nawet kilku tysięcy złotych, pokryją MZWiK
i Wodociągi Kieleckie.
Ze względu na stan epidemii dokumenty
dostarczyli mieszkańcom pracownicy Urzędu
Gminy w Masłowie, nie trzeba było ich odbierać osobiście. Dokumenty trafiły do sołectw
Masłów Drugi-Nademłyn, Dolina Marczakowa, Barcza, Brzezinki, Mąchocice-Scholasteria
i Ciekoty.
Nowa kanalizacja powstaje w ramach
projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitarnego”, współfinansowanego

z Funduszu Spójności, Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W pakietach dokumentów mieszkańcy otrzymali informacje dotyczące dalszych
niezbędnych procedur. Właściciele nieruchomości, którzy są w trakcie realizacji inwestycji ujętej w projekcie (budowy domu),
ale nie posiadają skrzynki pocztowej, mogą
kontaktować się w sprawie zawarcia umów
na przyłącza telefonicznie z Urzędem Gminy
(tel. 41 311 00 94).
Dofinansowanie przyłączy jest wspólną
inicjatywą Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, Wodociągów Kieleckich i gminy Masłów.
- Kanalizowanie północnej części naszej
gminy przebiega sprawnie. Budowlańcom pomaga pogoda, a my, gospodarze gminy, pomagamy mieszkańcom. Dlatego zabiegałem
o dofinansowanie przyłączy, potem zdecydowałem o roznoszeniu dokumentów od domu
do domu i uczuliłem pracowników urzędu,
żeby w tych wyjątkowych czasach zrobili
wszystko, aby ułatwić mieszkańcom spełnienie formalności – mówi Tomasz Lato, wójt
gminy Masłów.
Prezes Wodociągów Kieleckich Hen-

ryk Milcarz podkreśla, że nowa kanalizacja
to przede wszystkim poprawa komfortu życia
oraz ochrona środowiska. - Budowa przyłączy
do kanalizacji to nieodzowna część każdego
takiego projektu. Przecież nie po to budujemy
kanalizację, aby rury leżały pod ziemią, ale
żeby podłączono do nich domy, żeby ludzie
uzyskali dostęp do komfortowej sieci, a środowisko naturalne najlepszy sposób zagospodarowania ścieków. Dofinansowanie przyłączy
z pewnością pomoże mieszkańcom – mówi
prezes Milcarz.
- Wszystkim zależy na ochronie środowiska, ale niestety wiążą się z tym koszty, jak na
przykład opłaty za projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Normalnie koszty te pokrywa właściciel nieruchomości, ale MZWiK
zdecydował się pomóc finansowo. Przecież
z czystego środowiska korzystają mieszkańcy
całego regionu, a nie tylko właściciel domu
podłączonego do kanalizacji- mówi Robert
Kaszuba, przewodniczący MZWiK.
Inwestycja jest realizowana etapami.
W niektórych miejscowościach roboty są zaawansowane, w innych dopiero się zaczynają
lub zaczną.
RED
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Otwarte Książki – Festiwal Sztuki i Mediów
z gwiazdami i świetną, wakacyjną atmosferą
Beata Tadla opowiadała o swoich książkach i zajadała się pierogami lepionymi w gminie Masłów. Dorota Miśkiewicz
była pod wrażeniem dworku Stefana Żeromskiego, a Iwona Zasuwa i Renata Piątkowska zachwycały się Żeromszczyzną. Tak było podczas Otwartych Książek – Festiwalu Sztuki i Mediów, który w weekend odbył się w plenerze
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Wspaniała atmosfera, gwiazdy na wyciągnięcie dłoni,
uśmiech, życzliwość, piękne słońce i zachwycające plenery Żeromszczyzny. Otwarte Książki zadebiutowały na kulturalnej mapie
regionu świętokrzyskiego bardzo mocnym akcentem. - Festiwal doskonale pokazuje, że w Ciekotach mamy nie tylko otwarte książki
wiszące pod dachem „Szklanego Domu”, ale również otwarte serce na literaturę i muzykę. Atmosfera, jaką udało się nam stworzyć
wspólnie z artystami i publicznością doskonale to pokazała – mówi
Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.
Wydarzenie odbyło się w plenerze „Szklanego Domu”
i dworku Stefana Żeromskiego. Tuż obok dworskiego ogrodu stanął
namiot, pod którym ustawiono scenę, gdzie odbywały się spotkania
z autorami książek. Publiczność zajęła miejsca na łące w wymaganych odstępach, a festiwal zorganizowano zgodnie w wytycznymi
GIS.
W sobotę o książkach opowiadali: prezenterka radiowa i telewizyjna Beata Tadla, pisarka literatury dziecięcej Renata Piątkowska, pisarz literatury historycznej Jacek Komuda. O powstaniu
ostatniej książki Barbary Wachowicz mówiła jej agentka Danuta
Hanna Jakubowska. Goście festiwalu byli pod wielkim wraże-

Publiczność dopisała zarówno na spotkaniach autorskich jak i koncertach.

Beata Tadla

Dorota Miśkiewicz
Marek Napiórkowski

Beata Tadla w Ciekotach czuła się znakomicie.

niem Żeromszczyzny i gościnności i życzliwości, jaka spotkała
ich w Ciekotach. Wszyscy autorzy zostali oprowadzeni po dworku
przez kustosz honorową Kazimierę Zapałową, która opowiadała
nie tylko o Stefanie Żeromskich, ale również zdradzała tajemnice
dworu. Nikogo specjalnie nie trzeba namawiać na wspólne zdjęcie
przy ławeczce Żeromskich.
Podczas spotkań padło ze sceny wiele ciekawych opowieści.
Beata Tadla mówiła o inspiracjach, trudnych i zabawnych sytuacjach przed kamerą, ale również o...uciążliwej fance z Kielc! Po
spotkaniu ze smakiem zajadała się pierogami lepionymi w gminie
Masłów. Jacek Komuda opowiadał m.in. o legendzie mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” i zaciekawieniem dopytywał o eksponaty
w dworku. Renata Piątkowska podbiła serca dzieci opowieściami
o stworzonych przez siebie książkowych bohaterach. Z sentymentem na Żeromszczyznę powróciła Danuta Hanna Jakubowska, która opowiedziała o dokończeniu ostatniej książki Barbary Wachowicz. Co ciekawe dwa spotkania poprowadziła Agnieszka Kopacz,
prezenterka Telewizji WP, która pochodzi z podkieleckich Bielin.
Na finał odbył się koncert duetu Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem pu-

Renata Piątkowska
i Malwina Kożurno

Agnieszka Kopacz
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bliczności, która szybko łączyła się w śpiewanie i pogwizdywanie
z artystami. Wokalistka świetnie czuła się w Ciekotach i zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniach autorskich!
Letnia atmosfera panowała również w niedzielę. Ceniona
reportażystka Hanna Bogoryja-Zakrzewska opowiadała o książce
„Zdarzyło się naprawdę” będącej zbiorem radiowych reportaży.
Do Ciekot przyjechała razem z mężem Adamem Bogoryja-Zakrzewskim, również reportażystą, który towarzyszył jej na scenie.
Publiczność z zaciekawieniem przysłuchiwała się spotkaniu z Iwoną Zasuwą, która zdradzała tajniki zdrowego odżywania i opowiadała o swojej trylogii „Smakoterapia”. Nic więc dziwnego, że za
zainteresowaniem przyglądała się dworskiemu ogrodowi pełnemu
ziół i kwiatów.
Festiwal zakończył koncert Kasi Lisowskiej, która zaśpiewała
przedpremierowo piosenki ze swojej płyty „Silna”. Na scenie towarzyszyli jej na instrumentach perkusyjnych Łukasz Szafrański
i na klawiszach Łukasz Kowalski, kierownik artystyczny zespołu
Andrzeja Piasecznego.
Festiwalowi towarzyszyły również warsztaty plastyczne dla
dzieci. W sobotę zadbał o nie „Szklany Dom”, a w niedzielę Gmin-

Jacek Komuda opowiadał m.in. o historii majora Hubala.

na Biblioteka Publiczna w Masłowie. Można było też dobrze zjeść.
Regionalne specjały zapewniły panie z Dąbrowianek i Brzezinianek.

Festiwal odbył się w plenerze przed dworem Stefana Żeromskiego.

Goście zwiedzili dworek i oczywiście zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie
na ławeczce Żeromskich.

Na finał festiwalu odbył się koncert Kasi Lisowskiej.

To był pierwszy koncert Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego
po pandemicznej przerwie.

Iwona Zasuwa i Wojciech Purtak

Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Magdalena Smożewska-Wójcikiewicz,
Danuta Hanna Jakubowska

Kasia Lisowska, Łukasz Kowalski,
Łukasz Szafrański

Beata Tadla i Tomasz Lato.
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Konkurs Wspomnień:
„Historia z mojej pamięci”
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zaprasza do udziału w Konkursie Wspomnień. Zachęcamy wszystkich do
spisania „Historii z mojej pamięci” (mojej czyli każdego z nas), licząc, że w ten sposób uda nam się ocalić od zapomnienia naszych
przodków, miejsca, wydarzenia albo przedmioty w domu lub w otoczeniu, które były świadkami minionych zdarzeń…
W naszej pamięci przechowujemy historie własne i zasłyszane
z opowieści dziadków, czasem pradziadków, rodziców lub innych
członków rodziny. Dotyczą ważnych i mniej ważnych wydarzeń,
które składają się na naszą wspólną pamięć dziejów Kielc, regionu,
Polski.
To nie jest konkurs literacki. I nie walory literackie będą w nim
oceniane. Chodzi o zapis wspomnień dotyczących historii oraz tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że w ten
sposób rozwiniemy wiedzę o dziejach naszego miasta i regionu, poznamy nieznanych dotąd uczestników przeszłych wydarzeń, dowiemy się, kim byli, co robili, co było dla nich ważne. Takie małe historie
składają się na historię wielką. One je tworzą, choć nie znajdziecie
ich w podręcznikach czy encyklopediach. Podzielcie się swoją pamięcią z nami. Autorzy najlepszych wspomnień otrzymają nagrody
pieniężne. Regulamin i ważne informacje na stronie: www.ompio.pl.
Pytania prosimy kierować do p. Jolanty Białek – jolanta.bialek@zamkowa3.pl lub 41 367 68 01.

Zabawa plastyczna
„Pocztówka z wakacji”
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie zachęca
do wzięcia udziału w zabawie plastycznej. Tematem
konkursu wakacyjnego jest “Pocztówka z wakacji”.
Uczestnikami mogą być dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym (do 18 roku życia). Należy wykonać własnoręcznie pocztówkę z miejscem, które się
już odwiedziło, które zamierzamy zwiedzić lub które
chcielibyśmy zobaczyć.
Pocztówkę należy wykonać: własnoręcznie, formatu 10,5 cm x 15 cm, kredkami, mazakami, farbami,
kolorowymi długopisami, z oryginalnymi pozdrowieniami.
Następnie należy wysłać drogą pocztową na adres
biblioteki (ul. Ks. J. Marszałka 30) lub dostarczyć osobiście. Każda widokówka powinna zawierać: imię,
adres poczty elektronicznej i wiek. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
zamieszczenie zdjęcia pocztówki na stronie internetowej biblioteki.
Najciekawsze kartki zostaną nagrodzone. Konkurs
zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2020 r. wszyscy
uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian.

Projekt „Szklanego Domu” z ministerialnym
dofinansowaniem z programu „Kultura w sieci”
Wirtualny spacer po dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz nowa strona internetowa z katalogiem online
zbiorów powstaną dzięki pozyskanej dotacji z ramach programu „Kultura w sieci” z środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach znalazł się w gronie 1 182 zwycięskich projektów spośród
5 948 nadesłanych do Narodowego Centrum Kultury. Program

Już jesienią będzie można pospacerować wirtualnie
po dworku Stefana Żeromskiego.

Kultura w sieci spotkał się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem. Zgłoszono
wnioski na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny
formalnej i merytorycznej wyłoniono te najlepsze.
Zwycięski wniosek skupiony był wokół dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Powstanie wirtualny spacer po dworku
z wykorzystaniem technologii Google Street View, elementami
interaktywnymi i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,
z menu do szybkiego poruszania się po prezentacji – opowiada
Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, pomysłodawca projektu. To jednak nie
wszystko. Powstanie również nowa strona internetowa, na której
prezentowany będzie spacer oraz pełen katalog online wszystkich
zbiorów z dworku z podziałem na poszczególne pokoje.
- Bardzo cieszy mnie to, że znaleźliśmy się w gronie beneficjentów programu wspierającego kulturę, na której odmrażanie
ciągle czekamy. To sukces całego mojego zespołu, który bardzo
uwierzył w ten projekt. Przed nami teraz sporo pracy przy tworzeniu katalogu - zaznacza dyrektor.Efekt projektu poznamy więc na
przełomie lata i jesieni. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
w ramach projektu „Spacer po dworze Stefana Żeromskiego” otrzyma 23 000 zł.
RED
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54 najzdolniejszych uczniów ze stypendiami wójta
54 najzdolniejszych uczniów otrzymało stypendia wójta gminy Masłów za wyniki w nauce roku 2019/2020. Z racji
trwającej pandemii nie odbyła się coroczna uroczystość połączona z wręczeniem stypendiów.
Tradycyjnie już na zakończenie roku
szkolnego wójt Tomasz Lato przyznaje
stypendia dla najzdolniejszych uczniów
z terenu gminy. W tym roku szkolnym
2019/2020 w zaszczytnym gronie znalazło
się 54 osób. Stypendia są realizacją Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Masłów,
który został przyjęty uchwałą Rady Gminy
Masłów w dniu 27 lutego 2014 roku. Aby
otrzymać stypendium należało spełnić
określone warunki. Od klasy IV do VI szkoły podstawowej – minimum 5,6 ze średniej
z ocen; - dla klas VII i VIII szkoły podstawowej - minimum 5,3; oraz ocenę wzorową
z zachowania, lub b/ zdobycie tytułu laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego organizowanego przez
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Jednorazowe stypendium za wyniki
w nauce, tak jak w roku ubiegłym, wynosi
600 zł, a dla dwóch laureatów konkursów
przedmiotowych 700 zł. Łącznie na stypendia przeznaczono, dokładnie 32 600,00 zł.  
W tym roku przyznano stypendia dla
uczniów szkół w Brzezinkach, Masłowie,
Mąchocicach Kapitulnych, Mąchocicach
-Scholasterii oraz szkoły Nr 4 w Kielcach.
Wszystkie wnioski dyrektorów szkół zostały pozytywnie rozpatrzone.
- Gratuluję wszystkim stypendystom,
ich rodzicom oraz nauczycielom. To wspólna praca przyniosła efekty będące motywacją do dalszych działań i zapewne jeszcze
większą ciekawość do zdobywania wiedzy
– mówi wójt Tomasz Lato. – To przykład,
że nawet trudności związane ze zdalnym
nauczaniem w czasie pandemii nie prze-

szkodziły w osiągnięciu bardzo dobrych
wyników – dodaje. Z racji na panującą epidemię dyplomy stypendystom przekazali
dyrektorzy szkół podczas zakończenia roku
szkolnego.

Przedstawiamy wszystkich uczniów
z najwyższymi wynikami, laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w roku
2019/2020, czyli tegorocznych stypendystów.

LAUREACI STYPENDIÓW WÓJTA GMINY MASŁÓW
ZA ROK SZKOLNY 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii:
Jan Kmieć, Jakub Gawroński, Kornelia Krzciuk, Akadiusz Rubak, Karol Kołomański,
Patryk Przeździecki, Alan Bogdan – laureat konkursu
przedmiotowego z matematyki oraz finalista konkursu przedmiotowego z
chemii i geografii, Julia Przydatek, Seweryn Stachura - finalista konkursu
przedmiotowego z matematyki, Maja Gawrońska
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych:
Ilona Adwent, Daria Pedrycz, Gabriela Janecka, Maja Radek, Maja Barbara Kuzka,
Natalia Grzejszczyk, Alicja Ryś, Konrad Nowak, Krzysztof Andrzej
Chrzan - finalista konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, Wiktor Kacper Janecki - laureat konkursu przedmiotowego z informatyki oraz finalista konkursu przedmiotowego z matematyki i fizyki
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie:
Piotr Michał Gała, Daria Karyś, Dawid Jamrożek, Paulina Michalak, Zuzanna Bandrowska, Alicja Bednarska, Adam Felcman, Aleksander Tutaj, Zuzanna Bartosik, Natalia Brożyna, Antonina Muczko, Natalia Stokowiec, Krystian Niebudek, Julia Chałacińska, Weronika Kotas, Weronika Radek, Julia Kasperek, Konrad Niebudek, Aleksanrdra
Nizińska, Dominika Rzadkowska, Michał Terela
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach:
Maja Matuszko, Małgorzata Jaros, Mikołaj Harabin, Oliwia Błachut, Michalina Rojek,
Nina Pawelec, Julita Januchta
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kielcach
Karol Salwa, Marcin Sobura, Milena Gil, Bartosz Zemsta, Mateusz Borkowski, Agata
Kumór

Gotowanie na antenie Radia Kielce
Ewa Papież z zespołu Domaszowianki gościła w wakacyjnym programie Radia Kielce, gdzie na żywo ugotowała zupę fasolową z zacierką.
Gospodarze z gminy Masłów gościli w programie „Stacja
Wakacje”, która nadawana jest na żywo z ogrodów Radia Kielce.
Letnia kuchnia Radia Kielce gościła Ewę Papież z zespołu Domaszowianki. Pani Ewa wraz z mężem Edwardem przygotowali przepyszną zupę fasolową na zacierce według przepisu swojej mamy
oraz babci. Relację na żywo z kuchni prowadziła redaktor Magdalena Sitek-Majewska. Podczas radiowych wakacyjnych audycji
słuchacze poznają przepisy na regionalne dania.
RED
Ewa i Edward Papieżowie w radiowej i plenerowej kuchni.
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Powstał film o gminie Masłów z okazji 30-lecia samorządu
30-lecie samorządu terytorialnego to szczególny czas na wspomnienia i przypomnienie istotnych chwil w historii
gminy Masłów. Opowiada o tym specjalny film przygotowany z tej okazji. Można go obejrzeć na kanale Gminy Masłów w serwisie You Tube. WP
Mija 30 lat od pierwszych wolnych wyborów, które okazały
się dla Polaków ogromną szansę na budowę nowej rzeczywistości.
Pierwsza kadencja Rady Gminy Masłów była czasem powstania
prawa gminnego i organizację pracy samorządu, okres związany
z entuzjazmem tworzenia praworządności w wolnej Polsce.
30 lat samorządu w gminie Masłów to ogrom działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców. To entuzjazm,
chęć działania i wielkie zaangażowanie we wspólne działania, które przełożyły się na osiągnięcie wyczekiwanych efektów – mówi
wójt Tomasz Lato. - To również miejsca, które powstawały z sercem, z oddaniem i ciężką pracą ludzi – dodaje.
W minionych 30 latach takich działań było wiele. Warto
wspomnieć kilka. Powołanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji dało gminie Masłów szansę na wzrost tempa
i rozbudowy wodociągów i kanalizacji gminy. W tym czasie z kilku
procent do prawie 100 procent wzrósł wskaźnik wodociągów i kanalizacji w gminie. Powstawały oczekiwane drogi, chodniki i parkingi. Inwestowano w oświatę. Od podstaw wybudowano szkoły
w Brzezinkach i Woli Kopcowej, pozostałe zostały kompleksowo
wyremontowane.
Wielką szansę przyspieszającą rozwój samorządu była dostępność unijnych środków. Pozwoliło to na budowę hal sportowych w Masłowie, Mąchocicach-Scholasterii, świetlic wiejskich
w poszczególnych sołectwach, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Przez
lata samorząd dążył do działań związanych z ochroną środowiska,
które wiązały się z dużymi oszczędnościami. Tak było z wymianą
oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz termomodernizacją
wielu obiektów.
Dbano o bezpieczeństwo m.in. przez rozwój ochotniczych
straży pożarnych. Powstawały strażnice, wymieniono wozy bojowe, dbano o zakup sprzętu. Podejmowano wiele działań związanych z pomocą społeczną oraz usprawnieniem samorządowej

W ciągu ostatnich 30 lat wybudowano szkołę w Brzezinkach.
Ostatnio przeszła gruntowną termomodernizację.

pracy, czego wynikiem było powstanie Centrum Usług Wspólnych
w Woli Kopcowej.
Ważną gałęzią było budowanie tożsamości kulturowej wokół wybitnych postaci związanych z gminą: Jana Pawła II, Stefana
Żeromskiego. Dbano o pamięć bohaterów II wojny światowej: powstał pomnik na Białej Górze, zadbano o nagrobki na cmentarzu
w Brzezinkach.
O tym wszystkim opowiada specjalny film dokumentalny
przygotowany z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w gminie Masłów. O ważnych momentach z jej historii opowiadają:
Stanisław Stachura - wójt w latach 1990 – 2002, Czesław Słabiak
– przewodniczący Rady Gminy w latach 1990 – 1994, Wiesława
Brzoza – przewodnicząca Rady Gminy w latach 1994 – 1998, Marek Kmieć - przewodniczący Rady Gminy w latach 1998 – 2002,
Genowefa Jaros – przewodnicząca Rady Gminy w latach 2002 –
2014 oraz wójt Tomasz Lato. Film można obejrzeć na kanale Gminy Masłów w serwisie You Tube.

Nauczyciele przejdą bezpłatne testy na koronawirusa
Regionalne Centrum Naukowo
-Technologiczne w Podzamczu
przekazało testy na obecność
koronawirusa dla nauczycieli z placówek samorządowych
w gminie Masłów. Gmina otrzymała z RCNT 110 zestawów do
pobierania wymazów.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów
oraz nauczycieli wszyscy pedagodzy
z Gminy Masłów przejdą obowiązkowe
testy na obecność koronowirusa przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Testy
maja potwierdzić bądź wykluczyć obecność koronawirusa. Wymazy pobrane zostaną w samorządowych placówkach medycznych Zdrowie w Maslowie Pierwszym
oraz Mąchocicach Kapitulnych.
Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego podkreśla, że to
bardzo ważne działanie podejmowane dla

bezpieczeństwa mieszkańców
Zestaw pobraniowy zawiera
regionu. Gmina Masłów
tzw. wymazówkę czyli padbając o uczniów i natyczek do pobrania próbuczycieli potwierdziła
ki z noso-gardła wraz
zapotrzebowanie na
probówką z płynem
testy, które dadzą
neutralizującym wiuczniom szansę na
rusa; torebki foliobezpieczny powrót
we, samokopiujące
do szkół.
druki
skierowań
Badania będą
na test oraz naklejmiały
charakter
ki z kodami, które
kontrolny i obejmą
pozwolą potem na
osoby mające konidentyfikację próbki
takt z dziećmi i ich roi przypisanie jej właściTesty odebrał
dzicami. Szacujemy, że
wej osobie. Wynik będzie
wójt Tomasz Lato.
przebadanych zostanie 110
gotowy do odebrania w ciąosób. Chcemy mieć pewność,
gu 24 godzin.
że zrobiliśmy wszystko, aby zapewBezpłatne testy dla nauczycieli
nić bezpieczeństwo dzieciom i ich rodzi- z gminy Masłów wykonywane będą w ranom oraz naszym nauczycielom. Jestem mach projektu pod nazwą „Stop Wirusowdzięczny za przekazane testy oraz za wi”, który jest finansowany z Europejskiego
możliwość wzięcia udziału w takim pro- Funduszu Społecznego.
jekcie – mówi wójt Tomasz Lato.
RED
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Dezynfekowali przystanki
Na terenie całej gminy Masłów od połowy kwietnia
regularnie przeprowadzono akcję dezyfencji przystanków.
Druhowie z OSP Mąchocice Kapitulne przeprowadzili gruntowną dezynfekcję wszystkich przystanków komunikacyjnych
znajdujących się na terenie naszej gminy. Akcja przeprowadzona
została metodą opryskową, z użyciem sprzętu rozprowadzającego
środek biobójczy, bezpieczny dla zwierząt i ludzi. Odkażane były
wszystkie te miejsca, które są szczególnie wystawione na kontakt
z ludźmi, czyli wiaty przystankowe, ławki, rozkłady jazdy autobusów, ale także tablice ogłoszeniowe.
W drugim etapie oprócz wiat przystankowych strażacy zdezynfekowali także wejścia do Urzędu Gminy, poczty oraz sklepów. Akcja przeprowadzona została metodą opryskową, z użyciem sprzętu rozprowadzającego środek biobójczy, bezpieczny dla
zwierząt i ludzi. Dezynfekcji podlegały wszystkie miejsca szczególnie wystawione na kontakt z ludźmi, czyli wejścia do budynków,
wiaty przystankowe, ławki, rozkłady jazdy autobusów, a także tablice ogłoszeniowe.
- Podejmujemy wszelkie możliwe działania profilaktyczne,
które mają na celu uniknięcie potencjalnego zagrożenia związane-

Strażacy z OSP Mąchcocice Kapitulne
odkazili wszystkie wiaty przystankowe na terenie gminy Masłów.

go z epidemią. W obecnej sytuacji musimy zdawać sobie sprawę
z realnego niebezpieczeństwa związanego z COVID- 19, dlatego
też akcja taka jak dezynfekcja przystanków komunikacji publicznej jest niezbędna. Jednocześnie pragnę podziękować druhom za
wszelkie działania wspierające samorząd w walce z epidemią mówi wójt Tomasz Lato.
KD

Maseczki trafiły do seniorów i druhów
Wraz z obowiązkiem noszenia maseczek ruszyła akcja rozdawania ich osobom najbardziej potrzebującym oraz druhom z jednostek OSP.
Z GOPS-u
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie przeznaczył maseczki dla osób najbardziej tego potrzebujących.Mogą się
po nie zgłaszać mieszkańcy będący w trudnej sytuacji życiowej
oraz seniorzy. Maseczki są wielokrotnego użytku, wykonane z bawełny i posiadają certyfikat. Nadają się zarówno do prania jak
i prasowania. Każda rodzina może otrzymać maksymalnie 2 takie
maseczki.
Z Urzędu Marszałkowskiego
400 maseczek ochronnych przekazała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik. Otrzymali je seniorzy
objęci opieką GOPSU, członkowie Klubu Seniora oraz jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.
Maseczki ochronne przekazała na ręce wójta Tomasza Lato, dyrektora CEiK „Szklany Dom”, Wojciecha Purtaka oraz Komendanta
Gminnego ppoż Pawła Górniaka, wicemarszałek województwa
świętokrzyskiego Renata Janik.

Bożena i Marek Kozubkowie przekazali maseczki.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik
przekazała 400 maseczek.

Otrzymane maseczki w ilości 200 sztuk trafią do osób starszych objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz członków „Klubu Seniora” działającego na terenie Gminy
Masłów, a 200 do jednostek OSP, po 40 sztuk na każdą z nich.
Środki ochronne wielokrotnego użytku zostały wykonane
przez podmioty ekonomii społecznej działające na terenie naszego
województwa i sfinansowane z projektu „Świętokrzyska Ekonomia
Społeczna”.
Od przedsiębiorców
Bożena i Marek Kozubkowie, prowadzący firmę PPHU Remi
w Mąchocicach Kapitulnych przekazali maseczki ochronne na potrzeby Urzędu Gminy Masłów oraz jednostek OSP wspierających
walkę z koronawirusem.
Firma przekazała 200 sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Będą one służyć do poprawy bezpieczeństwa osób
pracujących na co dzień zarówno w urzędzie jak i w straży. Maski
wykonane z bawełny i posiadające certyfikat nadają się do prania
i prasowania, zatem mogą być używane wiele razy. Przypominamy, że od 16 kwietnia wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania
ust i nosa. Obecnie dotyczy on pomieszczeń zamkniętych.
KD
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Czepki ochronne szyto w „Szklanym Domu”
W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach uszyto blisko 200 czepków ochronnych, które
trafiły do świętokrzyskich placówek medycznych.
Akcja w „Szklanym Domu” to odpowiedź na apel Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, gdzie szyto maseczki, czepki i fartuchy, których zadaniem było posłużyć personelowi medycznemu
oraz pacjentom w walce z koronawirusem. Z materiałów otrzymanych z WDK-u w Ciekotach szyto czepki ochronne. Trafiły one według potrzeb do świętokrzyskich placówek medycznych. W akcję
zaangażowane były instruktorki na co dzień pracujące w świetlicach na terenie gminy Masłów: Wioletta Domagała i Anna Karyś.
Co ciekawe w ofercie świetlic znajdują się również zajęcia z podstaw szycia. Teraz panie swoje umiejętności mogły wykorzystać
dołączając się do ogólnopolskiej akcji walki z koronawirusem.
RED

Wioletta Domagała podczas akcji szycia czepków ochronnych.

Kultura online: Zagrali ze swoich domów
W okresie pandemii koronawirusa Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach proponował swojej publiczności muzyczne spotkania online. Dużym powodzeniem cieszył się cykl mini i mikro koncertów wprost z domów instruktorów pod hasłem #szklanadomówka.
-#szklanadomówka to nasza propozycja na czas pandemii.
Postanowiliśmy zaprosić publiczność na muzyczne spotkania online pamiętając, że instruktorzy pracujący z zespołami gminy Masłów to cenieni muzycy, którzy aktywnie koncertują i biorą udział
w wielu muzycznych projektach. Tym razem zapraszamy nie do
Ciekot, ale do ich domów – mówi Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
Na profilu „Szklanego Domu” na Facebooku oraz kanale na
You Tube pojawiała się regularnie #szklanadomówka. Pierwsze
spotkanie otworzył Michał Kopeć (piano) pracujący z Chórem Masłowianie, Lubrzanką i Brzeziniankami, pianista i akompaniator.
W listopadzie 2019 roku premierę miała piosenka „Gaiczek zielony” grupy Brzezininaki, którą zaaranżował Michał. Teledysk w serwisie You Tube otworzono go już blisko 12 000 razy! Do wspólnego koncertowania zaprosił Emilię Głobińską (skrzypce) znaną m.in.
z Trio Mosso, ale również wspólnych duetowych występów Ennio
Morricone
W kolejnym tygodniu zagrał Grzegorz Michta, który jako kierownik artystyczny czuwa nad poziomem i repertuarem zespołów
ludowych działających na terenie gminy Masłów. Jest instruktorem
utytułowanego Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty oraz działającego
od kilku miesięcy świetnie rokującego Zespołu Pieśni i Tańca Żeromszczyzna. Gra też w Kapeli Ciekoty, promującej folkor świętokrzyski w całym kraju. Do wspólnego występu Grzegorz zaprosił
swoją córkę Nadię, utalentowaną skrzypaczkę, uczennicę III klasy
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach
-Scholasterii. Wspólnie w domowym salonie zagrali w specjalnym
duecie macedońską ludową pieśń „Jovane, Jovanke”. Ich wspólna
domówka zbliża się już do granicy tysiąca odtworzeń.
W kolejnej szklanejdomówce posłuchaliśmy Arkadiusza Kasperka, kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej, instrumentalistę, ale też wokalistę śpiewającego w chórach Fermata i Cathedral
Voices. W czasie pandemii warsztaty muzyczne Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Masłowa odbywają się online. Przypomnijmy, że
w ramach projektu „Kulturalnie w Gminie Górno i Masłów - cykl
warsztatów” dla muzyków zostaną zakupione instrumenty i nowe

Młodzieżowa Orkiestra Dęta nagrała hit „Happy” w swoich domach.

stroje. W ramach domowych prób powstało specjalne nagranie.
- Pomysł pojawił się szybko i był naturalny. Wróciliśmy do
naszych prób, które odbywają się online i postanowiliśmy zrobić
coś wspólnie w takich warunkach, jakie teraz są możliwe – opowiada kapelmistrz Arkadiusz Kasperek. Każdy z muzyków nagrał
utwór w swoim domu, a później dzięki montażowi wszystko zostało połączone w całość. Efekt jest zaskakujący! Swoją premierę miał
w niedzielę 10 maja na orkiestrowym kanale w serwisie You Yube.
W nagraniach wzięło udział 21 muzyków. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w składzie: Klaudia Błaszczyk, Sylwia Błaszczyk – flet
poprzeczny, Sylwia Bartkiewicz – klarnet, Wiktoria Kozubek –
saksofon altowy, Diana Samiczak, Faustyna Grzegolec – saksofon
tenorowy, Marta Bartkiewicz, Katarzyna Zegadło, Patrycja Pabis –
trąbka, Łucja Wrona – sakshorn tenorowy, Gabriel Grzegolec, Franek Grzegolec – puzon, Bernardetta Grzegolec – zestaw perkusyjny, Jan Grzegolec – tony. Młodych muzyków wsparli instruktorzy:
Oliwia Szelągiewicz – flet poprzeczny, Adrian Makuch – saksofon
altowy, Aleksandra Szymkiewicz – puzon, Jakub Nowak – cowbell,
Mateusz Radomski - tuba / bas oraz Arkadiusz Kasperek – trąbka,
który objął kierownictwo artystyczne nad projektem. Za montaż całości odpowiadał Jan Padusiński.
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
W bieżącym roku 27 V obchodziliśmy 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 prześledźmy
na łamach kolejnych wydań Kuriera kształtowanie tego podstawowego ogniwa administracji terytorialnej jaką była gmina na przestrzeni ponad 150 lat. Zachęcamy do przeczytanie kolejnej części.

Wójt Jan Kozubek (1864 – 1889)
Pierwszym wójtem gminy Dąbrowa
wybranym 3 V 1864 roku na podstawie
carskiego dokumentu był Jan Kozubek.
Wybrano go w I turze, umiał pisać i czytać po polsku i rosyjsku i był wyznania
rzymsko-katolickiego. Jego zastępcą był
piszący Maciej Kumór i podobnie jak wójt
pochodził z Dąbrowy. Pierwszymi ławnikami sądu gminnego byli niepiśmienni Jan
Gola, Jan Zagniński i piszący Józef Kruszczak. Natomiast ich zastępcami w latach
1864-1867 byli pochodzący z Szydłówka
Jan Sylmur, który umiał czytać i pisać po
polsku i niepiśmienni Józef Wotliński, Jan
Gajda i Józef Strząbała. Rada gminna liczyła 25 osób i jej członkowie dostawali
za udział w posiedzeniach 30 kopiejek
miesięcznie, a przykładowo w 1871 roku
gęś kosztowała 25 kopiejek, natomiast
kura 20.
W 1867 roku wygasała 3-letnia kadencja wójtów, rad gminnych i sołtysów
i wybory zgodnie z ustalonym terminem
odbyły się 21 X 1867 roku. Wójtem na
kolejne 3 lata ponownie został Jan Kozubek, a jego zastępcą Maciej Kumór.
Funkcję ławników sprawowali Jan Sylmur
i pochodzący z Masłowa niepiśmienny
Maciej Bandrowski. Natomiast ich zastępcami byli w latach 1867-1870 niepiśmienni Józef Wotliński, Maciej Pabis, sołtys
Masłowa Franciszek Borek i pochodzący
z Brzezinek Karol Majewski. Wszyscy wybrani mieli obowiązek razem w ustalonym
terminie, przybyć do Naczelnika Powiatu
Kieleckiego i złożyć przysięgę … na wierność w służbie.
W czasie wyborów gminnych ustalił
się również na 3 lata skład sołtysów i ich
zastępców. Uprawnionych do głosowania
mieszkańców gromady urzędnik rosyjski
pytał, sugerując jednocześnie kandydatury, kogo chcą na sołtysa i jego zastępcę.
Pod wpływem takich nacisków chłopi
wybrali, na ogół jednogłośnie, wskazane
poniżej kandydatury.
- Brzezinki, Wojciech Piorun, zastępca
niepiśmienny Paweł Łakomiec
- Dąbrowa, Józef Kundera, zastępca niepiśmienny Franciszek Radek
- Masłów, niepiśmienny Franciszek Borek,

I zastępca niepiśmienny Franciszek Zegadło, II zastępca niepiśmienny Piotr Olszak
- Wola Kopcowa, umiejący pisać i czytać
po polsku i rosyjsku Franciszek Konat, zastępca niepiśmienny Jan Gajda
- Cedzyna, niepiśmienny Kazimierz Szczypała, zastępca niepiśmienny Józef Kmieć
- Domaszowice, niepiśmienny Jan Cedro
- Szydłówek, niepiśmienny Jan Zacharski
- Mąchocice, Wojciech Gołąbek, I zastępca Józef Kaleta i II zastępca Józef Grzegorczyk.
Wybrani sołtysi składali przysięgę na wierność w służbie przed wójtem, a dokument
carski z 2 III 1864 roku nie uregulował
sprawy wynagrodzenia sołtysów za pełnioną funkcję. W Gminie Snochowice sołtysi dostawali rocznie 5 rubli 40 kopiejek,
a w gminie Krajno nie otrzymywali żadnej
zapłaty.
W 1867 roku w gminie Dąbrowa zamieszkiwało narodowości polskiej 2791
mężczyzn i 2492 kobiety, narodowości
żydowskiej 168 mężczyzn i 183 kobiety
oraz 2 osoby prawosławne.
Od 1867 roku jako obowiązkowy
w administracji gminnej był język rosyjski i w nim sporządzona jest cała dokumentacja gminna. Dotychczasowy pisarz
Leopold Fijałkowski posługiwał się tylko
językiem polskim, przysłano więc Jacka
Sobolewskiego, nauczyciela z Kielc, który ukończył gimnazjum w Radomiu, jako
pierwszego pisarza, natomiast dotychczasowy pozostał jako jego pomocnik.
Sąd gminny w Dąbrowie po przewodnictwem piśmiennego wójta Jana
Kozubka i dwóch ławników zbierał się
na ogół dwa razy w miesiącu w izbie
gminnej. W rozprawie musieli uczestniczyć sołtysi wsi, której sprawa dotyczyła, w praktyce jednak bardzo rzadko byli
obecni. Sprawy miały charakter wykroczeń natychmiast wykonywanych, a karą
było do 1,5 rubla srebrem (krowa kosztowała 25-30 rubli, a dorodny wieprz 30-45)
lub 3 dni aresztu w kozie gminnej albo do
10 razów chłosty. Ta ostatnia kara nie dotyczyła osób chorych, uprzywilejowanych
i kobiet. W 1868 roku naczelnik powiatu
kieleckiego przekazał wójtom zarządze-

nie zabraniające stosowania wobec kobiet
kar cielesnych, ponieważ w jednej z gmin
wójt z ławnikami ukarał kobietę rózgami.
Przestępstwa na ogół dotyczyły
takich spraw jak pobicia, zabicie gęsi
w szkodzie, kradzież zboża w polu, zabicie kury, zajęcie krowy, oszustwa na jarmarku, szkodę w sadzie wyrządzoną czy
obelgi słowne na rynku publicznie w mieście Kielcach.
Pierwsza rozprawa przed sądem gminnym w Dąbrowie odbyła się
30 V 1864 roku. Sądził wójt Jan Kozubek,
a ławnikami byli Jan Gola i Jan Zagnański. Mieszkańcy Masłowa, Walenty Ksel
skarżył Macieja Pabisa o pobicie i obelgi
słowne. Świadkiem był mieszkaniec tej
samej wsi Paweł Doleziński. Po przesłuchaniu skargi popartej zeznaniami świadków i wedle żądania skarżącego Walentego Ksela oskarżony Maciej Pabis wedle
ugody skazany został na wynagrodzenie
Walentego Ksela rubel jeden, a ponieważ
w sprawie tej … Pabis uderzył kijem Walentego Ksela, na dzień jeden pracy na
drodze publicznej skazany.
Przed wójtem i ławnikami zawierano
istotne dla poszczególnych wsi umowy
i wpisano je w latach 1867-1868, oprócz
zwykłych spraw sądowych, do Księgi
spraw sądowo-policyjnych i sądowo-cywilnych w gminie Dąbrowa. Pod datą
15 III 1868 roku istnieje ważny dla historii
Brzezinek wpis: Jan Kondera dla kapliczki
w Brzezinkach jako sołtysowi wsi Brzezinki i całej gromadzie przekazuję część
ziemi pod budowę kapliczki. Oprócz
gruntu przekazano również pieniądze.
Mamy więc uściśloną datę powstania
z inicjatywy ks. Józefa Ćwiklińskiego kaplicy w Brzezinkach. Miała ona wymiary
5,5 x 10 metrów i była skromna w formie,
w przeciwieństwie do kaplic w Dąbrowie
i Woli Kopcowej. Wszystkie kaplice budował ks. Józef Ćwikliński za pozwoleniem
ustnem Wysokiej Władzy Diecezjalnej
i stąd brak jest jakiejkolwiek dokumentacji
związanej z powstaniem 10 kaplic w okolicy Kielc.
c.d.n.
Piotr Olszewski
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Dzieje samorządu i administracji
wkrótce w jednej książce
O masłowskim samorządzie i jego tworzeniu od 1864 roku do czasów współczesnych opowiada nowa książka
dr. Piotra Olszewskiego „Z dziejów samorządu i administracji w Gminie Dąbrowa-Masłów”. Jeszcze przed jej premierą rozmawiamy o jej powstawaniu i najważniejszych faktach.
Kurier Masłowski: Epidemia koronawirusa nieco
roku, a szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii
opóźniła prace na wydaniem publikacji poświęconej
Europejskiej w 2004 roku, czytelnik znajdzie
samorządowi gminy Masłów na przestrzeni lat. Jakie
tu obraz zmian, a zarazem życia wiejskiego,
materiały okazały się dla pana najbardziej przydatne
którego już nie ma. U starszych wywoła to
w jej tworzeniu?
nostalgię za czasami żniw, sianokosów, wyPiotr Olszewski: Książka „Z dziejów samorządu
pasu bydła, „załatwiania cementu i węgla”.
i administracji w Gminie Dąbrowa-Masłów” ma forMłodzi z kolei zadadzą pytanie, jak można
mę kalendarza wydarzeń. Począwszy od Jana Kozubbyło żyć w czasach gdy nie było telefonów
ka- pierwszego wójta wybranego w maju 1864 roku
komórkowych i supermarketów. WspółczeJuż wkrótce Piotr Olszewski
na podstawie carskiego dokumentu uwłaszczeniowego
sność za to przyniosła do gminy inne problemy
zaprezentuje kolejną
z tegoż samego roku, który uczynił gminę podstawowym
jak ochrona środowiska, segregacja śmieci czy
książkę.
ogniwem administracji. Monografię kończą wybory samoz wodociągowanie, gazyfikacja czy budową dróg.
rządowe z listopada 2018 roku i ponowny wybór Tomasza
Nowa książka to już kolejne wydawnictwo pana
Lato na urząd wójta. Książka to w zasadzie dzieje poszczególnych
autorstwa poświęcone historii gminy Masłów. Pewnie myśli
wsi z ich gospodarką, obyczajami, funkcjonowaniem szkół, straży po- pan już o następnych historiach wartych spisania?
żarnej czy służby zdrowia. Niejednokrotnie da się w niej prześledzić
Cieszy mnie, że jest w gminie duże zainteresowanie historią
dzieje jednej rodziny na przestrzeni kilku pokoleń. Podstawą opraco- swojej „małej ojczyzny”. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy, osobiście
wania niniejszego tekstu do roku 1990 były zasoby Archiwum Pań- wójta Tomasza Lato oraz masłowskiej parafii i ks. proboszcza Piotra
stwowego w Kielcach. Nie zachowała się z przyczyn obiektywnych Motyki, powstały już monografie Woli Kopcowej i Parafii w 100-ledokumentacja Gminy Dąbrowa z czasów II wojny światowej, a i ta za- cie jej istnienia. Kolejnymi ważnymi tematami są opracowanie monochowana ma wyraźne ubytki. Dopiero zasoby zgromadzone po 1990 grafii szkolnictwa w gminie, bowiem szkoły w Masłowie i Dąbrowie
roku w Archiwum Gminnym uporządkowane są wręcz wzorcowo, ale zaistniały 200 lat temu, jak i również wkrótce obchodzący stulecie
tu z kolei przeraża ich ilość i mnogość podejmowane tematyki na po- istnienia Chór Masłowianie, tworzony przez ludzi budujących gminną
szczególnych sesjach Rady Gminy.
tradycję. Oj piękną historię ma Gmina Dąbrowa- Masłów i dużo by
Która część historii samorządu gminy w pana ocenie jest najcie- o niej pisać!
kawsza?
WP
Mam swojego rodzaju niedosyt badawczy do części książki omawiającej lata okupacji hitlerowskiej. Zachowało się niewiele
dokumentów z tamtych lat, a świadkowie wydarzeń w większości
Gminna Biblioteka
nie żyją. Dzięki uprzejmości Marcina Gawrona, dyrektora SzkoPubliczna w Masłowie
ły Podstawowej w Masłowie uzyskałem kilka dokumentów z czajuż po raz drugi
sów wojny, przekazanych szereg lat temu przez dzieci, zapewne na
zakwalifikowała się do akcji
szkolną wystawę.. Potwierdziły one moje przypuszczenie, że przez
„MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK”.
okres okupacji wójtem w Dąbrowie był Władysław Świerczyński
Zapraszamy do udziału w akcji dzieci z roczników 2013 – 2016.
z Brzezinek, który ten urząd pełnił od 1937 roku. Znalazł się on
w ciężkim położeniu, gdyż za wszystko w gminie ponosił osobistą
odpowiedzialność. Presję na nim wywierali Niemcy, chłopi i rozwiKażdy przedszkolak, który przyjdzie do:
jający się ruch oporu. Musiał dopilnować zameldowania, ściągać
Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie
podatki i informować Niemców o wszystkich podejrzanych jednoul. Ks. J. Marszałka 30
cześnie robiąc to tak, aby nikomu się nie narazić, bo zakładnikiem
filii bibliotecznej w Wiśniówce
był on sam oraz jego rodzina. O tym, że w tym wszystkim zachoWiśniówka 17
wał się godnie świadczy fakt, że w 1946 roku wybrano go w skład
filii
bibliotecznej
w Mąchocicach Kapitulnych
30- osobowej Rady Gminy. Z czasem przeżycia wojny dały o sobie
ul.
Górna 109
znać i popadł w ciężką i nieuleczalną chorobę. Tym wojennym wątwraz z rodzicem lub opiekunem, otrzyma specjalną jednorazową
kiem z dziejów gminy chciałbym zająć się w niedalekiej przyszłości.
wyprawkę czytelniczą.
Po przeanalizowaniu wielu dokumentów zapewne ma pan temacie szeroką wiedzę i z łatwością może pan opowiedzieć, jakna
W skład pakietu wchodzi:
przestrzeni lat zmieniała się gmina.
książka dla dziecka, poradnik dla rodziców,
Na podstawie książki możemy przez dziesiątki lat śledzić dzieKarta Małego Czytelnika.
je gminnych inwestycji, jak „droga przez mękę” Masłów Świerczyny
Jeśli dziecko zbierze na swojej karcie 10 naklejek
-Dąbrowa, przez tzw. ławki, czy budowa mostów w Woli Kopcowej.
otrzymuje od nas specjalny dyplom.
Widzimy komunizm z jego pustymi półkami sklepowymi i obojętność
samych sprzedawczyń, które w okresie spiętrzonych prac polowych
Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie internetowej
zamykały sklepy i szły „na naradę”. Były kłótnie osobiste, a nawet
http://wielki-czlowiek.pl
całych wsi w obliczu nakazowego szarwarku, ale mnóstwo też było
Zapraszamy dzieci i rodziców do naszych bibliotek
wspólnych działań, jak budowa szkół czy dróg. Wsie i chłopi jednoczyli się wobec klęski gradobicia, stonki ziemniaczanej, podtopień czy pożarów. O tym, że kochali swoją „małą ojczyznę” mimo
telefon 728-949-464
biedy i niedostatku świadczy fakt, że na propozycje wyjazdu po
biblioteka@maslow.pl
II wojnie światowej na tzw. „ziemie odzyskane” reagowali niechętwww.biblioteka.maslow.pl
nie. W obliczu potężnych przemian, które nastąpiły na wsi po 1990
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Z Dworku Żeromskich (26)

ALBUM
Z FOTOGRAFIAMI
Jesienią 2018 roku przyjechał zwiedzić dworek w Ciekotach, spowinowacony z Żeromskimi przez rodzinę Saskich,
Wojciech Kuleszyński z Puław. On to przekazał na ręce
pracownika naukowo-oświatowego „Szklanego Domu”
Pawła Milewicza pięć odbitek fotografii swych przodków:
Franciszka Kuleszyńskiego z piękną żoną Antoniną z Saskich oraz ich dzieci ze współmałżonkami.
Żeromscy z Kuleszyńskimi znali się
i spotykali głównie towarzysko. Stefan w „Dziennikach”, po przeczytaniu
w „Gazecie Kieleckiej” wiadomości
o śmierci kuzyna Franciszka, napisał o nim kilka słów pełnych ciepła
i szacunku. Na dziewiętnastowieczne
dokumenty, w których pojawiało się
nazwisko Kuleszyńskich, wielokrotnie
trafiałam w czasie kwerend związanych z książką „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”, ale
nigdy nie zetknęłam się z fotografiami
ani z żyjącymi potomkami tej zacnej
familii. Gdy kilka dni później zobaczyłam w Ciekotach podarowane odbitki
– ucieszyłam się bardzo, uznając, że
zobowiązuje to nas do poszukania
stosownego albumu i umieszczenia
w nim owych zdjęć. Można też będzie
– pomyślałam – uzupełnić go innymi
konterfektami dalekich i bardzo dalekich kuzynów oraz znajomych państwa Żeromskich; w moim domowym
archiwum zgromadziłam ich sporo.
Rozpoczęłam poszukiwania w kieleckich salonach z antykami i na giełdzie
s t a ro c i ,
ale w tym momencie antykwariusze niczego stosownego nie oferowali. Podobne działania na mą prośbę podjęli
nasi przyjaciele w różnych miastach. Zaglądaliśmy też na
aukcje internetowe – bez powodzenia. Trzeba trochę cierpliwości – myślałam. Wszak Stefan Żeromski pisał: „cierpliwość – siła lwia…”.
W okresie świąteczno-noworocznym 2018/19 odwiedził nas
bliski kuzyn (z którym miałam wspólnego pradziadka) Andrzej Wojciech Chudobski. Wcześniej mówił, że chce darować mi do Ciekot stareńki rodzinny ryngraf. Ale przyniósł
też… oprawiony w aksamit, z klasycyzującym cynowym
ornamentem album na fotografie. Najodpowiedniejszy –
bo zielony (zamierzałam umieścić ten eksponat w pokoju
gościnnym, w którym zieleń jest kolorem wiodącym).
Po drobnych retuszach i wzmocnieniu nadwątlonych
kart (o co poprosiłam konserwatorkę Alinę Celichowską
i mojego męża Andrzeja) mogłam wytypować konterfekty. Znaleźli się więc w albumie, poza Kuleszyńskimi, dalsi
przedstawiciele familii Saskich, Katerlów z miechowskiej

gałęzi rodziny, Chodylskich spowinowaconych z Katerlami.
Jest i seniorka rodu Żeromskich – Helena Mecherzyńska
z ostatnich lat życia. Mamy też drugie, późniejsze zdjęcia
zesłańców syberyjskich: Antoniego Schmidta i Stanisława
Katerli. Umieściłam w albumie fotografie doktora Stefana
Łuszczkiewicza, który leczył Żeromskich oraz jego żony Marii z Kłossowskich, zaprzyjaźnionej z panią Józefą Żeromską. Są państwo Zalewscy – dzierżawcy Sieradowic, także
urodziwe kuzynki Stefana: Maria, Walentyna, Stefania, Irena, Natalia Chelińskie z Kotlic. Jest doktorowa Wanda
Laskowska – żona kieleckiego lekarza weterynarii, który zmarł zarażony nosacizną (osoba ta
znana Żeromskiemu stała się pierwowzorem
Marty Poziemskiej z powieści „Promień”), jest
kuzynka Saskich Aniela Lubowiecka – pierwowzór Salomei Brynickiej z „Wiernej rzeki”.
Do albumu włożyłam też zdjęcia prefekta
z Kieleckiego Gimnazjum księdza Teodora
Czerwińskiego oraz nauczyciela muzyki
i śpiewu, a zarazem katedralnego organisty Wawrzyńca Warchalskiego – wymienianych przez Stefana Żeromskiego
w „Dziennikach”. Fotografię zasłużonego
dla Kielc muzyka – organisty udostępniła nam do zreprodukowania jego prawnuczka, mieszkanka gminy Masłów
Anna Kwiatkowska.
I tu informacja ogólna. Zgromadzone
odbitki fotografii były różnej wielkości
i jakości. Trzeba je było przysposobić
do eksponowania, ujednolicić stosowaną
w XIX stuleciu sepią. Te prace – jak zawsze – wykonał na mą prośbę Jerzy Zapała.
Teraz marzy mi się, że zdobędziemy dziewiętnastowieczne zdjęcia mieszkańców dworów sąsiadujących z Ciekotami: Karpińskich z Wilkowa, Gontkiewiczów z Mąchocic,
Jelskich z Masłowa. A może znajdzie się gdzieś konterfekt
księdza Hipolita Borewicza, pełniącego długie lata posługę kapłańską w kościele p.w. św. Jacka w Leszczynach –
ówczesnej parafii Ciekot? A może ktoś posiada fotografię
leszczyńskiego organisty Franciszka Molle, który przed
świętami Bożego Narodzenia zwyczajowo dostarczał Żeromskim i innym parafianom białe i kolorowe opłatki?
A może zachował się gdzieś wizerunek Roberta Maksymiliana Orlińskiego – strażnika objazdowego leśnictwa
Samsonów, bywającego czasem w ciekockim dworku, czy
jego żony Marianny z Gontkiewiczów lub ich córki Stefanii
Klary Orlińskiej, której młody Żeromski był wakacyjnym
korepetytorem?
Sprawa jest rozwojowa. W albumie mamy jeszcze trochę
miejsca. Warto poszukiwać…
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Czarcie Babki w programie na żywo
sprzed dworu w Ciekotach
Czarcie Babki z Masłowa wzięły udział w programie
„Twój wybór” TVP3 nadawanym w ogólnopolskim
paśmie, który realizowany był na żywo sprzed dworu
Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Koło Gospodyń Wiejskich Czarcie Babki jest najmłodsze stażem spośród wszystkich działających na terenie gminy Masłów.
Panie mocno już zaznaczyły swoją obecność na gminnej mapie
angażując się w wiele inicjatyw, a za sobą mają też pierwszy konkursowy kulinarny sukces w regionalnym konkursie rozgrywanym
w Oblęgorku. Ich aktywność została doceniona również przez
TVP3, panie zostały zaproszone do udziału w programie „Twój
wybór”. W czwartkowy wieczór kilka łączeń na żywo sprzed dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach zobaczyli widzowie w całym
kraju. Była więc to nie tylko promocja aktywnych pań, ale również
Żeromszczyzny. Aneta Kułak z Czarcich Babek opowiadała o podejmowanych inicjatywach, ale również wsparciu ze strony małżonków członkiń koła, którzy wspomagających je w działaniach.
Co ciekawe podczas programu dostrzeżono również to, że
Czarcie Babki łamią stereotyp koła gospodyń wiejskich związany
z tym, że skupia on głównie seniorki. Prowadzący Maciej Chutkiewicz dopytywał również o znaki rozpoznawcze Czarcich Babek,
którymi są imponujące wianki oraz...czerwone szpilki. Nasze gospodynie pochwaliły się również swoją zaradnością i tym, że koło
znajduje się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu co roku na swoją działalność może otrzymać dofinansowanie. Czarcie Babki w minionym roku otrzymały wsparcie, które
przeznaczyły m.in. na zakup strojów. W tym roku również złożą
wniosek. Warto pamiętać, że z rządowych pieniędzy może sko-

Program był realizowany na żywo sprzed dworku w Ciekotach.

rzystać każde koło działające w gminie Masłów. Trzeba się tylko
zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kielcach. Wszelką pomoc przy formalnościach można uzyskać
w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Program „Twój wybór” już wkrótce będzie można obejrzeć
ponownie w internetowym serwisie VOD TVP. Jego realizację
w Ciekotach koordynował Wojciech Purtak, dyrektor Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” wraz Marzeną Biskupską. Dziękujemy za pomoc w nagraniach w OSP w Ciekotach oraz OSP Mąchocice Kapitulne.
RED

Biskup Florczyk w Masłowie: Święty Janie Pawle II
broń nasze rodziny, przed tym wrogiem w koronie,
który zaraża i zabija
Pełen symboli, w czasie panującej epidemii, był wieczór w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W pustym kościele
pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie mszę świętą odprawił biskup Marian Florczyk. - Święty Janie Pawle II broń
nasze rodziny, przed tym wrogiem w koronie, który zaraża i zabija - mówił biskup. Po liturgii w milczeniu przeszedł
trasę papieskiej drogi krzyżowej, by przed pomnikiem papieża odmówić wyjątkową modlitwę w intencji zatrzymania
epidemii.
Obchody 15. rocznicy śmierci Jana Pawła II miały mieć w Masłowie szczególny wymiar. To tu od lat w okolicy 2 kwietnia mieszkańcy
gminy oraz goście z Kielc modlą się w intencji papieża wspominając

Zgodnie z rządowymi obostrzeniami oprócz służby ołtarza w świątyni
przebywało jedynie pięć osób.

jego wizytę w Masłowie z 1991 roku jak i wspólne przeżywanie chwili
śmierci, kiedy na lotnisku ułożono ogromny krzyż z płonących zniczy.
Tradycyjnie mszę świętą w kościele Przemienienia Pańskiego kończy
droga krzyżowa i odśpiewanie „Barki” przed pomnikiem papieża.
Z racji epidemii koronawirusa obchody planowane na 3 kwietnia
zostały odwołane. Biskup Marian Florczyk zdecydował o odprawieniu
w tym dniu okolicznościowej mszy świętej w masłowskim kościele.
Zgodnie z rządowymi obostrzeniami oprócz służby ołtarza w świątyni
przebywało jedynie pięć osób. Reszta mogła śledzić na żywo transmisję mszy świętej prowadzoną na żywo przez ekipę Echa Dnia zarówno
w portalu www.echodnia.eu jak i na facebookowym profilu Gminy
Masłów. Msza była również nadawana na kanale You Tube masłowskiej parafii. Przy ołtarzu modlili się biskup Marian Florczyk i ks. proboszcz Piotr Motyka.
W homilii biskup wspominał o nauczaniu św. Jana Pawła II
w kontekście trudnej sytuacji epidemii, apelował o docenienie rodziny.
Biskup mówił również o cmentarzu w Zielonej Dolinie, na którym spoczywają mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy stali się ofiara-
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mi epidemii cholery w latach 1895 – 1897. - Ludzie tej ziemi nie po
raz pierwszy zostają dotknięci epidemią, śmiertelną zarazą. Ta historia
uczy nas wielkiej pokory wobec życia. Święty Janie Pawle II, tu w Masłowie otrzymałeś tytuł honorowego przewodnika po Górach Świętokrzyskich i powiedziałeś, że te góry są dla ciebie drogie. To nie jest
przeszłość, to jest teraźniejszość. Jesteś teraz przed Bogiem. Wierzymy,
że jesteśmy Ci nadal drodzy, dzisiaj również, wstawiaj się za nami, jak
czyniłeś jako papież i wstawiałeś za Polską. Święty Janie Pawle II broń
nasze rodziny, przed tym wrogiem w koronie, który zaraża i zabija –
mówił biskup Florczyk.

Po modlitwie biskup wraz z ks. proboszczem i wójtem Tomaszem Lato w milczeniu przeszli trasę papieskiej drogi krzyżowej, którą
co roku przemierza kilkaset osób. Uroczystości zakończyła modlitwa
przed pomnikiem Jana Pawła II w centrum Masłowa. Tu na biskupa
czekała reprezentacja druhów z OSP Masłów, którzy co roku uczestniczą w obchodach. W tym roku zwykle wypełniony po brzegi plac był
pusty. Biskup wybrał modlitwę, jaką Jan Paweł II odmówił w Kalkucie
3 lutego 1986 roku i prosił, by Bóg obdarzył ludzi nadzieją na przyszłość oraz uchronił Polskę i świat od zarazy.
WP

Przy ołtarzu modlili się biskup Marian Florczyk
i ks. proboszcz Piotr Motyka.

Po modlitwie biskup wraz z ks. proboszczem i wójtem Tomaszem Lato
w milczeniu przeszli trasę papieskiej drogi krzyżowej,
którą co roku przemierza kilkaset osób.

Spotkanie i msza święta w setną rocznicę
urodzin Jana Pawła II
Przed pomnikiem Jana Pawła II w Masłowie samorządowa delegacja złożyła biało-czerwony wieniec w kształcie serca, w masłowskim kościele mszę świętą odprawił biskupm Andrzej Kaleta. To symboliczne włączenie się w obchody
setnej rocznicy urodzin papieża Polaka.
Obchody setnych urodzin papieża miały mieć w gminie Masłów szczególny charakter. To przecież na lotnisku w Masłowie Jan
Paweł II 3 czerwca 1991 roku odprawił mszę świętą, podczas której
wygłosił pamiętną homilię poświęconą matce. Przypomina o tym pomnik papieża tuż przy lotnisku, uznawany za jeden z najpiękniejszych
w Polsce, Papieska Droga Krzyżowa, masłowska szkoła nosząca imię
papieża czy wreszcie wiodący przez gminę Świętokrzyski Szlak Papieski. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ograniczono je jedynie do
symbolicznych form.
Dziś przed południem przed pomnikiem św. Jana Pawła II w centrum Masłowa delegacja z wójtem Tomaszem Lato, ks. proboszczem
Piotrem Motyką, Marcinem Gawronem, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, Renatą Zapałą, zastępcą dyrektora
SP w Masłowie, Wojciechem Purtakiem, dyrektorem Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, radnymi Małgorzatą Kozubek,
Andrzejem Kułakiem oraz Andrzejem Pedryczem i siostrą Marią Łuszczyńską złożyła biało-czerwony wieniec w kształcie serca.

Samorządowa delegacja złożyła kwiaty przed pomnikiem papieża
w centrum Masłowa.

Mszę świętą biskup Andrzej Kaleta odprawił w ornacie, w którym
Jan Paweł II odprawił mszę świętą na 3 czerwca 1991 roku w Maslowie.

Wieczorna msza święta w kościele Przemienienia Pańskiego
w Masłowie była ostatnim gminnym akcentem związanym z setną
rocznicą urodzin Jana Pawła II.
Odprawił ją biskup Andrzej Kaleta przy koncelebrze proboszcza
ks. Piotra Motyki i ks. prof. Mirosława Kowalskiego, biskupiego sekretarza.
Co ciekawe biskup Kaleta sprawował liturgię w ornacie, w którym
Jan Paweł II odprawił mszę świętą na 3 czerwca 1991 roku w Maslowie.
W homilii wspominał właśnie papieską mszę na lotnisku. Biskup dotarł do Masłowa pieszo z Kielc w ogromnym skwarze. Mówił
o mocy słów papieża wypowiadanych w czasie burzy.Masłowskie obchody setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły zakończyło błogosławieństwo relikwiami Jana Pawła II i odśpiewanie „Barki”.
Samorząd gminny reprezentowali wójt Tomasz Lato i Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy.
RED
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29 lat od papieskiej mszy świętej w Masłowie
Takie wydarzenie chyba już się nie powtórzy Cały tłum, 500 tysięcy ludzi, słuchał jednego człowieka – mówił biskup
Marian Florczyk w homilii w czasie mszy świętej odprawionej w 29. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Masłowie. Modlitwa była transmitowana na żywo w portalu www.echodnia.eu
Mieszkańcy gminy Masłów pamiętali o 29. rocznicy odprawienia przez papieża
Jana Pawła II mszy świętej na miejscowym lotnisku. Mimo że trwająca epidemia nie pozwoliła na organizację dorocznego spotkania osób
niepełnosprawnych połączonego z radosnym
świętowaniem, nie zrezygnowano z obchodów. Mszę świętą w kościele Przemienienia
Pańskiego w Masłowie odprawił biskup Marian Florczyk, inicjator masłowskich spotkań
w rocznicę papieskiej wizyty. Koncelebrowali ją ks. proboszcz Piotr Motyka i ks. Adrian
Buczkowski. Liturgię na żywo mogli oglądać
wszyscy za pośrednictwem transmisji w portalu www.echodnia.eu oraz na portalowym
Facebooku. - W godzinach popołudniowych
wydawało się, że wszyscy mieszkańcy Kielecczyzny przeprowadzają się do Masłowa. O tej
porze na lotnisku było kilkaset tysięcy ludzi,
byli przedstawiciele z innych krajów, a także
spoza Kielecczyzny. Takie wydarzenie chyba
już się nie powtórzy Cały tłum, 500 tysięcy
ludzi, słuchał jednego człowieka. On mówił
i docierał do każdego z nas – wspominał biskup Marian Florczyk. W swojej homilii skupił
się na części z papieskiego kazania z Masłowa mówiącej o zagubieniu człowieka i pozornej wolności.

Liturgii przewodniczył biskup Marian Florczyk.

W modlitwie udział wzięły delegacje
zespołów śpiewaczych z terenu gminy Masłów. Panie ubrane były w ludowe stroje podkreślając ten sposób związek z tradycją Gór
Świętokrzyskich. Mszę świętą oprawił swoim
śpiewem Chór Masłowianie pod kierunkiem
Michała Kopcia. Nie bez powodu pod adresem chóru padło wiele pochwał. Śpiewali

znakomicie! Gościnnie w czasie liturgii Marcin Janaszek wykonał utwór „Od miłości do
świętości” towarzyszący rocznicowym spotkaniom na lotnisku.
Po mszy świętej wszyscy przeszli przed
pomnik św. Jana Pawła II. Marsz otwierali nasi
strażacy ochotnicy, a o bezpieczeństwo przejścia uczestników zadbali policjanci.
Drugą część obchodów otworzył wójt
Tomasz Lato. Pod pomnikiem przypomniał
chwile niezwykłych przeżyć w czasie papieskiej mszy świętej i podziękował za uczestnictwo wszystkim przybyłym. Chwilę później
okolicznościową modlitwę wygłosił biskup
Marian Florczyk. Po jej zakończeniu delegacja w składzie: biskup Marian Florczyk,
ks. Piotr Motyka, Renata Janik, wicemarszałek
województwa świętokrzyskiego, wójt Tomasz
Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady
Gminy złożyli kwiaty pod pomnikiem. Na
zakończenie „Barkę” ulubioną pieśni papieża „Barkę” zaśpiewały panie reprezentujące
zespoły ludowe działające przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Akompaniował im na akordeonie Grzegorz
Michta. Był to pierwszy występ naszych zespołów od stycznia tego roku.
WP

Wśród gości uroczystości była marszałek Renata Janik.

Przemarsz otwierali druhowie strażacy.

Mszę świętą oprawił swoim śpiewem Chór Masłowianie.

Reprezentacje zespołów ludowych zaśpiewały „Barkę”.

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

