Marzec - Kwiecień 2011

Pismo Samorządu Gminy Masłów

Rok XI Nr 11 (89)

Egzemplarz bezpłatny

ISSN 1731-6979

Pogody ducha,
zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji
Świąt Wielkanocnych,
Czytelnikom
„Kuriera Masłowskiego”
życzy Redakcja
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Masłów
oraz przebywającym w tym czasie gościom
Zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnych spotkań w gronie rodziny
oraz mokrego śmigusa dyngusa życzy
Wójt Gminy Masłów
Ryszard Pazera

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil
na Święta Wielkanocne
Serdecznych spotkań rodzinnych
przy świątecznym stole,
Przyjaznych rozmów, miłych gestów
Pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi.
Umiejętności dostrzegania piękna tego świata
I oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości.
Aby te Święta Zmartwychwstania Pańskiego
Były pełne wiary i nadziei życzy
Przewodnicząca Rady Gminy
Genowefa Jaros
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Z sesji Rady Gminy
S

esja Rady Gminy odbyła się 31 marca 2011 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie i dotyczyła:
Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce

Radni przyjęli uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Kielce na:
• z adanie bieżące pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców
w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” oferującego pomoc
niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów, w kwocie 7.800zł.
• z adanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej w Mąchocice –
Ciekoty – Święta Katarzyna, pod warunkiem współfinansowania z
Powiatem Kielce”, w kwocie 750.000zł.
• z adanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki przy
drodze 0309T – II etap, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce”, w kwocie 350.000zł.
Pomoc finansowa dla Gminy Górno
Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Górno na zadanie
bieżące pn. „Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego
kąpieliska w Cedzynie”, w kwocie 5.000zł.
Odpłatne nabycie działki
Radni przyjęli uchwałę odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z
przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa” za cenę 42.299,10 zł.
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka
Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Wiśniówka, która dotyczyć będzie zmiany przeznaczenia
terenu górniczego na cele komunikacyjne.
Powiększenie składu Komisji Rewizyjnej
W związku z utworzeniem klubu radnych „Nowoczesna Gmina”
przyjęto uchwałę o powiększeniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej o radnego Ryszarda Szymczucha.. Obecny skład Komisji to:
Stanisław Doleziński – przewodniczący, Regina Chyb, Andrzej Kułak, Janusz Obara, Ryszard Szymczuch.
Zmiany uchwały budżetowej Gminy

rażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Po głębokiej analizie i dyskusji nad projektem, w głosowaniu 6 „za podjęciem uchwały”, 8 „przeciw”, przy 1
głosie „wstrzymującym się” - projekt został odrzucony.

Sprawozdanie z pracy Wójta
w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów wydał zarządzenia, które dotyczyły głównie
indywidualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
3 złożony został wniosek o dotację na kwotę 12.095 zł do Starostwa Powiatowego w Kielcach na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest;
3 ogłoszony został przetarg na roboty budowlane związane z
adaptacją pomieszczeń w świetlicy w Ciekotach na„Izbę Dobrego Smaku”. Termin otwarcia ofert – 28 marca 2011 r.;
3 zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego świetlicy
wiejskiej w Domaszowicach;
3 rozstrzygnięty został przetarg i w dniu 14 marca 2011 r. podpisane zostały dwie umowy na usługę: 1) opracowanie, skład i
druk wydawnictw – wydawnictwa APPEN Helena Bochyńska –
Kubisa, Komorów oraz 2) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych – MKK sp. z o.o., Golub–Dobrzyń; w ramach działań
promocyjnych gminy Masłów.
3 odbyło się spotkanie z udziałem projektantów w sprawie rozwiązania bieżących problemów związanych z realizacją projektu – Hala Sportowa w Masłowie;
3 Gmina Masłów nabyła w drodze komunalizacji działkę nr 237/2
o powierzchni 1,7100 ha położonej w Ciekotach;
3 na podstawie umowy z dnia 18 marca br. z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni, usunięte zostanie 14 szt. drzew w okolicy
budynku urzędu gminy;
3 uchwałą Nr IV/2011 z dnia 4 marca 2011 roku Wojewódzkiej Komisji Wyborczej powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza
w Masłowie, w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w okręgu nr 31, zaplanowanych na dzień 3 kwietnia 2011 roku;
3 wpłynęła zaskakująco duża ilość wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. Termin składania wniosków upłynął 31 marca
2011 r.;
3 rozpoczęto roboty ziemne i fundamentowe przy budowie budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej;
3 trwają bieżące remonty dróg gminnych.

Radni przyjęli zmianę uchwały budżetowej Gminy polegającą
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 36.446 zł.
Zmiana wynikała m.in. z zakupu stacji bazowej wraz z oprogramowaniem sterującym pracy syren w systemie wczesnego ostrzegania
i alarmowania ludności.

Apel do Mieszkańców
Gminy Masłów

Zmiany w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Masłów na lata 2011-2015

Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców, aby u
progu nadchodzącej wiosny zadbać o czystość środowiska,
estetykę posesji oraz terenów przyległych. Obowiązkiem każdego z nas jest troska o otaczającą nas przyrodę.

W związku z koniecznością aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025, radni przyjęli uchwałę
zmieniającą.
Ponadto, na wniosek pięciu radnych, w tematyce VI sesji Rady
Gminy Masłów uwzględniony został projekt uchwały w sprawie wy-

Kurier Masłowski

Szanujmy piękno krajobrazu naszej gminy i starajmy się
uczulać na to piękno mieszkających obok nas.
Z poważaniem
Wójt Ryszard Pazera
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KONKURS
na NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO
Wójt Gminy Masłów ogłasza VII edycję konkursu
na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2011 roku w czterech kategoriach:
• najładniejsze sołectwo
• najładniejsza zagroda
• najładniejsza posesja
• najładniej zagospodarowany plac przed firmą
Konkurs będzie przebiegał w okresie od dnia 02 czerwca do 11 sierpnia 2011 r.
Prosi się mieszkańców o udział w konkursie. Zgłoszenia należy składać na piśmie do dnia 30 maja 2011 r.
w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Masłów pokój nr 10 w godzinach 9.00-15.20.
Formularz zgłoszeniowy dostępny w tut. Urzędzie oraz u Sołtysa danego sołectwa.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia i dyplomy.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na Dożynkach Gminnych.

Narodowy Spis Powszechny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony
w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz.
24.00
Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu,
kiedy Rzeczpospolita Polska stała się
państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny
demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i
terminach określonych przez Komisję Europejską.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji
o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demo-

graficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej
charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i
warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Spisz sie przez Internet
Na stronie www.stat.gov.pl od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r. każdy obywatel może wypełnić formularz spisowy elektronicznie. Aplikacja będzie dawała możliwości wypełniania i dopisywania danych przez
14 dni od pierwszego zalogowania. Jeśli przez ten czas formularz nie
zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza
spisowego.
Źródło: www.sejmik.kielce.pl

Kierownik Centrum Edukacyjnego Szklany Dom
– Dworek Stefana Żeromskiego wybrany
Krystyna Nowakowska – na miejsce
do życia wspólnie z mężem Radosławem (artysta muzyk, pisarz, tłumacz,
projektant) i córką Sabiną wybrała małą
wieś w Górach Świętokrzyskich – Dąbrowę Dolną k/Bodzentyna. Prowadzi
autorskie, artystyczne wydawnictwo Liberatorium. Jest prezeską Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”.
Zajmuje się edukacją nieformalną dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich
oraz organizacją imprez artystycznych.
Żeromszczanka, animatorka kultury,
społecznik. Współtworzyła największy festiwal teatralny w woj. świętokrzyskim „Drogi Teatru – Spotkania” (odbyło się 8 edycji). Jest autorką i koordynatorem wielu projektów edukacyjno artystycznych takich
jak „Wesele od nowa” w ramach programu „Wyspiański” MKiDN, „Magia
teatru”, „Milaparila – społecznościowy portal kulturalno-turystyczny” w

ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, „Pamiętnik” i „Dawid Rubinowicz” w ramach programu „Dla Tolerancji” Fundacji Batorego, „Wiejskie Wakacyjne Warsztaty Wrażliwości” w ramach programów operacyjnych Ministra KiDN, „Wirtualna Dąbrowa Dolna” w ramach Fundacji
Wspomagania Wsi. Zainicjowała w Bodzentynie przywracanie pamięci
o społeczności żydowskiej, jest pomysłodawcą Dni Dawida Rubinowicza. Jest współautorem koncepcji programowej Festiwalu Wędrowania.
Jest laureatką wielu nagród. Najważniejsze to Czyste Serce – nagroda
Wojewody Świętokrzyskiego w 2005r, Nagroda Starosty Powiatu Kieleckiego za działalność na rzecz upowszechniania kultury w 2007r., w
tym samym roku nagroda II stopnia Prezydenta Kielc za osiągnięcia w
dziedzinie upowszechniania kultury. W 2009r. zajęła pierwsze miejsce
na Ogólnopolskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej w Warszawie w kategorii „Sztuka jako narzędzie aktywizacji społeczności lokalnych” za projekt Dawid Rubinowicz. W 2010r. laureatka Świętokrzyskiej
Nagrody Kultury I stopnia. Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, członek Kapituły Nagrody Świętokrzyska Victoria.

Kurier Masłowski
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Wywiad z ks. Proboszczem Piotrem Motyką
– Skąd ksiądz pochodzi?
– Pochodzę ze Słomnik to jest nie daleko Krakowa.
– Czy ma ksiądz rodzeństwo?
– Tak. Mam siostrę i brata.
– Co ksiądz robił wcześniej?
– Przez 12 ostatnich lat prowadziłem i opiekowałem się domem dla
księży emerytów.
– Podoba się księdzu w naszej parafii?
– Pięknie jest. Piękna parafia, pięknie położona, piękni ludzie… Bardzo mi się tu podoba.
– Czy jest coś, co się księdzu nie podoba?
– Nie, na razie nic takiego nie zauważyłem.
– Czy ma ksiądz tutaj znajomych.
– Tak… kilka rodzin, które wcześniej znałem, część ludzi przychodziła do nas do kościoła. Część ludzi znam z widzenia, ale część tak blisko.
– Czy znał ksiądz naszego poprzedniego proboszcza?
– Wiedziałem tylko, że jest taki ksiądz i pracuje w Masłowie, ale nie
bliżej. To był starszy ksiądz wybierał się do domu księży emerytów– od
czerwca miał przejść na emeryturę.
– Czyli ksiądz wiedział wcześniej trafi do naszej parafii?
– Nie, nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że wasz ksiądz przyjdzie do
nas zamieszkać.
– Jakie było księdza pierwsze wrażenie po tym jak dowiedział się ksiądz,
że zostaje naszym proboszczem?

– Wrażenie…, że muszę iść, bo jestem księdzem. Na pewno z jakimiś
obawami, bo to jest zupełnie inna praca, niż ta, którą miałem przez 12
lat, ale jak się wierzy to Pan Bóg zawsze dopomoże.
– Czy nasuwają się księdzu jakieś zmiany w kościele albo parafii?
– Jest jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Robimy na razie
chodni wokół kościoła, myślę, że na Wielkanoc zdążymy.
– Czy ksiądz zamierza prowadzić politykę wcześniejszego księdza czy
nową?
– Jeżeli chodzi o prowadzenie wiernych do Pana Boga to myślę, że
każdy ksiądz podejmuje kontynuację swojego poprzednika. Spowiedź,
Msza Święta, udzielanie sakramentów. Jeśli chodzi o to jak odnosił się
do pracy duszpasterskiej to na pewno tak.
– Kiedy ksiądz poczuł powołanie?
– Jak chodziłem do szkoły podstawowej, średniej… Wtedy ma się
jakieś pragnienia, odczucia.
– Czy kiedykolwiek miał ksiądz chwilę zwątpienia?
– Myślę, że chwile zwątpienia pojawiają się u każdego, ale jeżeli jest
mocna wiara, jeśli się człowiek pomodli to dzięki modlitwie może otrzymać pomoc od Pana Boga, Jeśli takie chwile zwątpienia są to są bardzo
krótko.
– Jakie ma ksiądz zainteresowania?
– Lubię podróże, filmy, muzykę…Można powiedzieć, że jestem zainteresowany wszystkim tym, co dobre i piękne. Nie mam jakiś szczególnych…ogólnie wszystkim, bo wszystko jakoś człowieka ciekawi.
D. Bieniek/K. Winiarska

VII Festiwal Pieśni Wielkopostnej
20 marca br. w Pińczowie odbyły się eliminacje VII Festiwalu Pieśni
Wielkopostnej. Naszą gminę reprezentowały zespoły: „Żeromszczanki”
z Mąchocic Scholasterii, „Dąbrowianki” z Dąbrowy oraz „Chór Masłowianie”. Do finału, który odbył się 10 kwietnia w Kościele pw. Św. Michała

Archanioła w Daleszycach zakwalifikował się masłowski chór zdobywając 3 miejsce w kategorii chórów. Spośród pięknego i bogatego repertuaru pieśni pasyjnych chór Masłowianie zaprezentował: „Króla wznoszą się znamiona”, „Wisi na Krzyżu” i „Per Crucem Tuam”.

Kurier Masłowski
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Wieści z biblioteki

G

minna Biblioteka Publiczna w Masłowie oprócz wypożyczenia książek organizuje wiele konkursów czy zabaw tanecznych dla dzieci. W marcu w ramach Tygodnia Kultury Języka
odbyły się dwa konkursy: ortograficzny i recytatorski zorganizowane przez GBP w Masłowie oraz p. Jadwigę Ozdobę – bibliotekarza z Zespołu Szkół w Masłowie.
Celem konkursu ortograficznego było szerzenie wśród uczniów
nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Konkurs cieszył sie
dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas gimnazjalnych.. Tym razem uczestnicy pisali m.in. dyktando, pełne „pułapek” ortograficznych.
W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w
praktyce.
Jury po sprawdzeniu dyktanda ustaliło następującą kolejność
miejsc:
• Gołąbek Marta – Mąchocice Kapitulne I miejsce
• Chrabąszcz Wojciech -Mąchocice Kapitulne II miejsce
• Perkowska Małgorzata - Masłów III miejsce
Konkurs recytatorski pn. „Ballady Adama Mickiewicza” miał na celu
przybliżenie utworów poety, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań
czytelniczych, kształtowanie umiejętności zapamiętywania oraz pobudzenie aktywności uczniów. Jury oceniało w kategoriach:
• Pamięciowe opanowanie tekstu
• Dykcja, tempo, natężenie głosu, artykulacja
• Interpretacja utworu, wyrażanie uczuć, stanów emocjonalnych
• Ogólny wyraz artystyczny
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono następujących
zwycięzców:
• Dominika Biskupska – Masłów I miejsce
• Alicja Jaros – Mąchocice Kapitulne II miejsce
• Aleksandra Zatorska – Mąchocice Kapitulne II miejsce
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców gminy. W kwietniu bieżącego roku odwiedziło
nas przedszkole z Masłowa Pierwszego. Przedszkolaki z wielką radością
zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich bywało
wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami bądź babciami. Jednak dla
zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród książek. Było
mnóstwo radości, śmiechu i zabawy. Wyjątkowi czytelnicy zapoznali się
z zasadami wypożyczania książek, a także sami sie przekonali ze w bibliotece można milo spędzić czas. Dużym powodzeniem wśród dzieci
cieszyły się gry planszowe oraz układanie puzzli. Dzieciom spodobała
się lekcja biblioteczna.

Kurier Masłowski

Palma Wielkanocna
Klubu Seniora
Klub Seniora wykonał mierzącą 4 metry długości palmę Wielkanocną, która będzie przyozdabiała ołtarz w kościele parafialnym pw.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie. Seniorzy przy jej wykonaniu
pracowali około kilkunastu dni, ale efekt jest imponujący. Serdecznie
dziękujemy…

8

Wieści z gminy

Zabawa karnawałowa
Sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
w lutowe, niedzielne popołudnie należała do naszych najmłodszych
mieszkańców. Tańcom i swawolom nie było końca. Zabawę taneczną
przeplatały różnego rodzaju konkursy, podczas których dzieci doskonale sobie radziły. Naszych najmłodszych w trakcie zabawy odwiedził wójt

gminy Ryszard Pazera z ogromną torbą słodkości, którego dzieci we
wspólnej zabawie wcale nie oszczędzały. Na parkiecie zaprezentowały
się także gminne tancerki pod przewodnictwem p. Patrycji Pedrycz-Gołąbek w różnych układach choreograficznych. Dzieci opuszczały salę z
żalem, ale szczęśliwe i bardzo zmęczone.

Witaj wiosno!
„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr.
Wiosna, znów nam ubyło lat!
Wiosna, wiosna wkoło,
Rozkwitły bzy.”
Dziś tj. 21 Marca 2011r. ta piosenka Skaldów rozbrzmiewała w naszej szkole niemal przez cały dzień. Z ogromną radością witaliśmy ulubioną chyba porę roku - czyli wiosnę. Wszyscy uczniowie zebrani na
holu mieli okazję wziąć udział w Turnieju Wiosennym, przygotowanym
przez Samorząd Uczniowski i jego opiekuna p. Dorotę Kołomańską. Turniej składał się z trzech części. Pierwsza to przede wszystkim zagadki,
quizy tematycznie związane z wiosną i jej oznakami. Druga to oczywiście tradycyjne już wybory Miss i Mistera Wiosny. Koronę królowej założyliśmy tym razem na głowę Kingi K. z klasy II, a królem został jej kolega
z klasy Patryk S. A wiec klasa II górą! W ostatniej części postanowiliśmy
kategorycznie rozprawić się z zimą i na boisku przed szkołą spaliliśmy
przygotowane przez uczniów Marzanny - symbole zimy.
Dzień upłynął nam pod znakiem zabawy i dobrego humoru, który
oby nas nie opuszczał przez cały rok, czego wszystkim i sobie życzymy!
Samorząd Uczniowski
Dorota Kołomańska

Kurier Masłowski
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Kasacja? Kiedy i dla kogo?
Miałeś wypadek i usłyszałeś, że samochód nadaje się do kasacji? A może
posiadasz stary lub niesprawny samochód i nie wiesz, co z nim zrobić?
Użytkownicy samochodów niejednokrotnie nie wiedzą jak postąpić
w przypadku, kiedy pojazd nie nadaje się już do użytku. Jak bezpiecznie
i legalnie pozbyć się niechcianego auta?
Powodami oddania pojazdu do stacji demontażu pojazdu jest zazwyczaj:
- znaczne uszkodzenie w wyniku wypadku (auto powypadkowe),
- długoletnia eksploatacja i zużycie auta,
- usterki, których usunięcie jest nieopłacalne lub przewyższa wartość samochodu.
Jeżeli podjęliśmy decyzję o „pożegnaniu się” z naszym samochodem, to musimy pamiętać o dokumentach, które będą nam potrzebne.
Jest to:
1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
2. dowód rejestracyjny pojazdu oraz karta pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym
3. dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym
W zależności od stanu technicznego auta oraz rocznika, stacja dokonuje wypłaty pieniężnej dla dotychczasowego właściciela. Może on
otrzymać od kilkuset złotych w górę, ponieważ każde auto jest indywidualnie wyceniane – wyjaśnia Marta Szczecińska ze stacji demontażu
pojazdów MB Recycling.
Po dokonaniu formalności w stacji demontażu, właściciel obowiązany jest złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu.
Dlaczego przekazanie auta do legalnego demontażu jest właściwym postępowaniem?
Rozdział 3 art. 18 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (z dnia 20 stycznia 2005 r.) nakłada na właściciela pojazdu obowiązek oddania go wyłącznie do prowadzącego stację demontażu lub
punktu zbierania pojazdów.
Należy pamiętać, że poza stacją demontażu pojazdów nie można
samodzielnie dokonywać:
- usunięcia z samochodu substancji niebezpiecznych,
- wymontowania wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
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- wymontowania elementów nadających się do odzysku lub recyklingu,
Za takie działania grozi kara grzywny.
Dlaczego do demontażu wyznaczone są specjalne firmy, a prawo
traktuje stare, niesprawne czy uszkodzone samochody w sposób szczególny?
Oddanie samochodu do legalnego demontażu to gwarancja, że
pojazd nie będzie stanowił zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka a
także środowiska naturalnego – mówi Marta Szczecińska ze stacji MB
Recycling – Stacje demontażu obowiązują specjalne przepisy środowiskowe, które zapewniają bezpieczne usunięcie szkodliwych substancji
a także odzyskanie surowców czyli dalszy recykling.
Z roku na rok społeczeństwo polskie uświadamia sobie, że własne
życie i środowisko to cenne dary, dlatego „Z myślą o przyszłości” firma
MB Recykling stoi na straży dobra jakim jest natura.
Więcej informacji pod numerem telefonu:
606 100 100
Anna Pałysz - Piecaba
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Świętokrzyskie BiurO
Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim realizują
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tysiąc kapitalnych projektów
Ponad sto tysięcy mieszkańców województwa
świętokrzyskiego skorzystało dotychczas z unijnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są wśród nich
dzieci, uczęszczające do nowych przedszkoli, uczniowie korzystający z dodatkowych lekcji, pracownicy i
bezrobotni, podnoszący swoje kwalifikacje oraz osoby przedsiębiorcze, które dzięki Kapitałowi Ludzkiemu
mogły założyć własny biznes. Są to też osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, z tak różnych powodów, jak
choćby długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność
czy uzależnienia.
Na dofinansowanie projektów z PO KL województwo świętokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro (ponad
1,2 mld zł). Dotychczas za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Kielcach przyznano autorom projektów
ponad 820 milionów złotych.
Do tej pory pieniądze te zostały przeznaczone
na realizację ponad tysiąca projektów ze sfer edukacji, rynku pracy i walki z wykluczeniem społecznym. Najwięcej z nich dotyczyło organizacji dodatkowych zajęć w szkołach oraz tworzenia nowych
przedszkoli. Tego typu projekty skierowane są m. in.
do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Dotychczas
z finansowanych przez UE zajęć pozalekcyjnych
skorzystało 34 tys. świętokrzyskich uczniów, a z zajęć
przedszkolnych – 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 młodych ludzi, szczególnie uzdolnionych w przedmiotach
matematyczno – przyrodniczych, otrzymało przyznawane przez ŚBRR stypendia naukowe.
Kapitał Ludzki dał również wielu osobom możliwość
doskonalenia swoich umiejętności oraz nauki nowych,
lepszych profesji. Z projektów PO KL, w ramach których
realizowane były różnego rodzaju szkolenia zawodowe,
na przykład nauka języka angielskiego, czy obsługa nowoczesnych maszyn budowlanych, skorzystało blisko
80 tys. osób, zarówno pracujących, jak i odchodzących z
rolnictwa, czy bezrobotnych.

Elementem Kapitału Ludzkiego są także bardzo popularne dotacje dla osób fizycznych na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej – możliwa do uzyskania kwota wsparcia to nawet 40 tys. zł. W firmach, które
powstały w naszym regionie dzięki takim właśnie dotacjom, pracę znalazło ponad 5 tys. osób.
Każdy mieszkaniec naszego województwa może być
uczestnikiem projektu PO KL. Jak znaleźć projekt „dla
siebie”? To proste. Wszelkie informacje o realizowanych
właśnie przedsięwzięciach z PO KL są w internetowej
bazie – tzw. „Mapie Projektów”, która znajduje się pod
adresem www.projekty.efs.gov.pl. Mapa działa na zasadzie wyszukiwarki, w której, po zaznaczeniu odpowiednich kryteriów, zainteresowane osoby mogą znaleźć
odpowiedni dla siebie projekt.
- Województwo świętokrzyskie dobrze wykorzystuje
pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na
tle pozostałych regionów jesteśmy na szóstym miejscu
w kraju pod względem zaawansowania w jego realizacji. Ale to nie tylko liczby i statystyki. To również realny
wpływ na rozwiązywanie problemów naszego regionu.
Na przykład młodzież z Gminy Masłów – może uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę na dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, doradztwa
zawodowego. To daje uczniom szansę na lepszy start w
przyszłość. Większość z nich nie miała do tej pory takich
możliwości, bo rodziców często nie jest stać na korepetycje. Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany w Polsce i w województwie świętokrzyskim jeszcze do
2013r. Do dyspozycji wnioskodawców pozostało blisko
czterdzieści procent kwoty, którą nasz region otrzymał
na dofinansowanie „kapitałowych” projektów. Można
więc jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO KL – mówi
Piotr Żołądek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, nadzorujący wdrażanie PO KL w naszym regionie.
Kurier Masłowski
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Zwyczaje i tradycje wielkanocne
WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze
święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w
Nicei (325) w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca
a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy
rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem
procesja i msza, w Kościele katolickim zwana
rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym
dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie
rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu
i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem
radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i
ludowe obrzędy (święcenie pokarmów, pisanki,
śmigus-dyngus).
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję.
Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle
przestrzegany – ludzie z niecierpliwością czekali
na odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach
pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne
dni są bardziej radosne.
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą
Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano
kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na
cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi
wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością
sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a
wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza
chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy
i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą
następnie wleczono na łańcuchach po całej
okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano
„zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej
w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się
dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów.
Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania
dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
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Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały
post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem
wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do
drzewa. W ten sposób karano śledzia za to,
że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu
mięso.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego
oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia
poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka
(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego),
mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę
jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego
dnia święcono też wodę.
Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i
inne mankamenty urody!
Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny huk petard
i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w
Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca
skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji

zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło
zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli
mazurka.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i
wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś
się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką –
stąd każda panna starała się, by jej kraszanka
była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego
dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia,
że mu się podoba.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny
może być po zakończeniu śniadania, wspólna
zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest
symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga
daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie
wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy
i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe
mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy
barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi
koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć
moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne
dla odżywienia organizmu składniki: białko,
tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około
100 kalorii.

Elżbieta Kmieć z Ciekot
– finalistką programu „Jaka to melodia”
Elżbieta Kmieć od urodzenia wraz z rodzicami i siostrą Martą mieszka w Ciekotach. Studiuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach na czwartym roku, na kierunku
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.
Po ukończeniu studiów chciałaby uczyć
w szkole. Interesuje się historią papiestwa,
jej marzeniem jest pojechać do Watykanu.
Ma też plany związane z Górami Świętokrzyskimi, chce zostać przewodnikiem świętokrzyskim.
Od zawsze lubiła słuchać muzyki, nie miała też problemu z zapamiętywaniem tytułów
piosenek. Udział w programie „Jaka to melodia” był więc sprawdzianem wiedzy w tym kierunku. Ulubione zespoły to: „Czerwone Gitary”,
„Abba”. Piosenkarka – Irena Santor.

12

Wieści z gminy

Dzieci z Przedszkola w Mąchocicach Kapitulnych
zdobywcami I miejsca w konkursie ekologicznym
Konkurs został zorganizowany w ramach Programu Edukacji Ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie”, a w uroczystym wręczeniu nagród laureatom dnia 17 lutego 2011 roku, wzięli udział: starosta kielecki - Zdzisław
Wrzałka, członek Zarządu Powiatu - Bogdan Gierada oraz naczelnik Wydziału Rolnictwa - Stefan Pacak.
Na konkurs wpłynęło 71 prac z 47 placówek oświatowych, w tym:
25 prac z oddziałów przedszkolnych i klas „0”, oraz 46 prac ze szkół podstawowych klas I-III.
Laureaci konkursu:
Grupa wiekowa - przedszkolaki i uczniowie klas „0”.
I miejsce - Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych (gmina Masłów),
Podczas zajęć przedszkolnych poprzedzających udział w konkursie
nauczyciele dyskutowali z dziećmi o problemach zwierząt zimą oraz

o tym, jak trudno jest im znaleźć pokarm. Przedszkolaki brały czynny
udział w przygotowaniach do konkursu, gromadziły pokarm dla ptaków, prowadziły obserwację karmników. Następnie wspólnie z nauczycielką przygotowały pracę konkursową - plakat, na którym narysowały
drzewo, po czym wykleiły jego pień korą brzozy, przyniesioną z lasu.
Cała praca na rzecz pomocy zwierząt została udokumentowana poprzez fotografie, na których dzieci dokarmiają ptaki. Zdjęcia te również
zostały umieszczone na konkursowym plakacie.
Nagrodę w postaci pomocy dydaktycznych, książek, plansz i puzzli
odebrała reprezentacja przedszkola w składzie: pani dyrektor Janina
Gozdek, nauczycielka przedszkola Katarzyna Pulut oraz troje dzieci: Daria Karyś, Aleksandra Wzorek i Krzysztof Chrzan.
Katarzyna Pulut

Gmina Masłów na targach AGROTRAVEL
W dniach 15-17 kwietnia 2011 r., już po raz trzeci, odbyły się w
Kielcach Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGRORTAVEL. Organizatorami tego wydarzenia byli Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Marszałkiem
Województwa Świętokrzyskiego. Kieleckie targi z roku na rok cieszą
się coraz to większą popularnością zarówno prezentujących się jak i
odwiedzających. Ciągle wzrasta zainteresowanie turystyką na terenach
wiejskich przez potencjalnych przyszłych przedsiębiorców jak i turystów. Obserwuje się kreowanie nowego wizerunku wsi, jako miejsca nie
tylko ciężkiej pracy, ale i miejsca wypoczynku, regeneracji sił, odskoczni
od szybkiego tempa życia w mieście.
Dla wystawców targi AGROTRAVEL są doskonałym miejscem pozyskania nowych klientów, wprowadzenia na rynek nowych produktów
i usług, tworzenia i wzmocnienia marki, a także poznania oczekiwań
klientów. Dla zwiedzających targi AGROTRAVEL to nie tylko szansa zapoznania się z ofertą turystyczną i możliwość wyboru miejsca wypoczynku, ale także miejsce wielu atrakcji i doskonałej zabawy. To niepowtarzalna okazja zapoznania się z kulturą i dziedzictwem naszego kraju,
rękodzielnictwem i sztuką ludową, poznanie zwyczajów życia codziennego polskiej wsi oraz degustacji lokalnych i regionalnych produktów
kulinarnych. I właśnie takie wyszukane potrawy podczas tegorocznych
targów zaprezentował dla gości zwiedzających Klub Seniora, który reprezentował naszą gminę podczas tegorocznego „święta wsi”.
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Turniej wiedzy pożarniczej
W dniu 9 marca 2011 roku w Centrum Szkolenia Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych odbyły się eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W turnieju wzięło udział 18 uczestników reprezentujących szkoły
podstawowe: z Masłowa Pierwszego, Brzezinek, Mąchocic-Scholasterii,
Mąchocic Kapitulnych oraz Gimnazja: z Masłowa Pierwszego oraz Mąchocic Kapitulnych. Uczestnicy konkursu w ciągu 30 minut sprawdzali
swoją wiedzę dotyczącą przepisów przeciwpożarowych, rozwiązując
test z 24 pytaniami.
Po sprawdzeniu testów komisja w składzie: mł. bryg. Marcina Charuba – przewodniczący, Anna Januchta – pracownik Urzędu Gminy Masłów –sekretarz komisji, Dh Czesław Piotrowski – Komendant Gminny
– członek komisji wyłoniła laureatów tegorocznej edycji w dwóch grupach wiekowych:
Pierwsza Grupa Wiekowa (szkoły podstawowe):
I miejsce – Michał Krawczyk – ZS im. Jana Pawła II w Masłowie
II miejsce – Krzysztof Kundera – ZS im. Jana Pawła II w Masłowie
III Miejsce – Sylwia Miros – SP w Brzezinkach
Druga Grupa Wiekowa (gimnazja)
I miejsce – Piotr Dudzik – ZS w Mąchocicach Kapitulnych
II miejsce – Arkadiusz Kiełbik – ZS im. Jana Pawła II w Masłowie
III miejsce – Piotr Koprowski – ZS im. Jana Pawła II w Masłowie
Reprezentantami naszej gminy na szczeblu powiatowym będą zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody:
za zajęcie I miejsca – gry multimedialne
za zajęcie II miejsca – plecaki
za zajęcie III miejsca – myszy bezprzewodowe
Pozostali uczestnicy za udział otrzymali dyplomy oraz zestawy długopisów. Nagrody wręczył Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera.
Organizatorzy eliminacji gminnych składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i opiekunom za przekazaną wiedzę i
przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

„Powódź, pożar, dniem czy nocą
– straż przychodzi ci z pomocą”
W dniu 6 kwietnia 2011 roku w Centrum Szkolenia Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych odbył się uroczysty
finał gminnych eliminacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”, organizowanego przez Komendanta Głównego PSP oraz Wojewodę Świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń.
W konkursie wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu gminy
Masłów, łącznie 51 uczniów.
Uroczystego wręczenia nagród laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu dokonał Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera wraz z
Komendantem Gminnym Czesławem Piotrowskim.
Dodatkową atrakcją spotkania był pokaz sprzętu pożarniczego jednostki OSP Mąchocice Kapitulne oraz specjalistycznego sprzętu ratownictwa
chemicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Kielc.

Kurier Masłowski

Młodzież mogła zapoznać się z wyposażeniem samochodu bojowego, przymierzyć specjalistyczny hełm, sprawdzić jak działa noktowizor,
czy urządzenie, które z odległości mierzy temperaturę.
Przygotowany pokaz wzbudził zainteresowanie nie tylko dzieci, ale
także ich opiekunów.
Lista laureatów:
Grupa I młodsza 6-8 lat
Miejsce I Julia Radek – Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim
Miejsce II Oliwia Radło – Szkoła Podstawowa w Mąchocicach-Scholasterii
Miejsce III Maria Arabasz – Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
Grupa II średnia 9-12 lat
Miejsce I Filip Sarek – Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
Miejsce II Dawid Michota – Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
Miejsce III Sylwia Pulut – Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim.
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VI Droga Krzyżowa w gminie Masłów
Już po raz szósty odbyła się procesja Drogi Krzyżowej, która odbyła się w rocznicę śmierci Ojca Świętego
2 kwietnia br. W uroczystościach wzięli udział m.in.:
mieszkańcy gminy Masłów i okolic, kielczanie, władze
samorządowe z wójtem gminy Masłów Ryszardem Pazerą, przedstawiciele władz powiatu kieleckiego, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Jana Pawła II w Masłowie, koła gospodyń wiejskich, strażacy i harcerze.
Obchody rozpoczęła msza święta dziękczynna odprawiona przez biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej
Mariana Florczyka – głównego inicjatora masłowskich
nabożeństw. W homilii nawiązał on do ostatnich chwil
życia Jana Pawła II i jego cierpienia. Zaznaczył, że Jan
Paweł II „odchodził do domu Ojca jak prawdziwy zwycięzca”. „Otrzymał brawa, kiedy ból odbierał mu siły i
kiedy z okna watykańskiego nie mógł powiedzieć ani
słowa”. Wspominał brawa, które pojawiły się również
podczas pogrzebu papieża. Zaznaczył, że „te brawa
były także brawami dla zwycięzcy i brawami wdzięczności”. „W Janie Pawle II możemy odczytać znak zwycięstwa” - podkreślał. Eucharystię koncelebrowali proboszcz ks. Piotr Motyka oraz księża z dekanatu. Drogę
Krzyżową o godzinie 21.37 zakończyła wspólnie odśpiewana „Barka” przy płycie upamiętniającej pobyt
Jana Pawła II na ziemi świętokrzyskiej.

Kurier Masłowski

Wieści z gminy

Kurier Masłowski
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Działalność Szkolnego Związku Sportowego
w gminie Masłów i osiągnięcia sportowe
młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2010 / 2011

P

ierwszym akcentem sportowego
roku szkolnego były starty reprezentacji dziewcząt i chłopców z Gimnazjum Masłów w Jesiennych Turniejach piłki siatkowej organizowanych przez MOSiR
Kielce (09.2010). Chłopcy odpadli w eliminacjach grupowych, nieco lepiej wypadły
dziewczęta, które dotarły do ćwierćfinału
( odpadły po zaciętym pojedynku z Gim. 2
Kielce).
Kolejnymi zawodami były mistrzostwa
gminy w drużynowym tenisie stołowym
(11.2010) organizowane przez ZOG SZS i
nauczycieli WF Zespołu Szkół w Masłowie.
Mistrzami gminy zostali: dziewczęta SP – Mąchocice Kapitulne, chłopcy SP – Mąchocice
Kapitulne, dziewczęta gimnazjum – Masłów,
chłopcy gimnazjum – Masłów.
Mistrzowie gminy reprezentowali nas w
zawodach powiatowych. Na tym szczeblu
najlepiej wypadła reprezentacja dziewcząt
SP Mąchocice Kapitulne (Małgorzata Borek,
Anna Wzorek, opiekun Dorota Malarczyk) ,
która zajęła pierwsze miejsce i awansowała
do półfinału Mistrzostw Województwa SZS.
Pozostałe nasze reprezentacje nie odegrały
niestety w zawodach powiatowych większej
roli. Zespół Szkół w Masłowie był gospodarzem zawodów powiatowych dla szkół podstawowych.
Kolejnym akcentem sezonu tenisowego były mające już ponad 20-letnią tradycję
turnieje Mikołajkowe organizowane przez
ZS Masłów. Ogółem w turniejach tych udział
wzięło ponad 100 dziewcząt i chłopców ze
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu

naszej gminy i gościnnie z Zespołu szkół w
Górnie.
Przerywnikiem w sezonie tenisowym były
mistrzostwa gminy w mini piłce nożnej chłopców ze szkół podstawowych zorganizowane
przez ZOG SZS i SP Mąchocice Scholasteria.
Mistrzem gminy został reprezentacja gospodarzy zawodów – SP Mąchocice Scholasteria.
Pierwszą imprezą sportową w roku 2011
był Turniej Gier i Zabaw, który odbył się w
styczniu w gościnnej jak zawsze hali sportowej SP Mąchocice Scholasteria. Ta największa
w skali gminy sportowa impreza szkolna zgromadziła ponad 150 uczniów z czterech szkół.
Zwycięzcą turnieju została reprezentacja SP
Mąchocice Kapitulne pod opieką Doroty Malarczyk. W rozegranych nieco później zawodach powiatowych (Kostomłoty) reprezentacja Mąchocic zajęła niezłe czwarte miejsce.
Na początku lutego w hali sportowej SP
Mąchocie Scholasteria odbyły się zawody rejonowe w mini piłce nożnej chłopców ze szkół
podstawowych. Niestety mimo atutu własnej
hali chłopcom z Mąchocic Scholasterii nie
udało się awansować na zawody powiatowe.
Zajęli trzecie miejsce za SP Strawczyn i SP Kostomłoty i odpadli z dalszych gier w ramach
Mistrzostw Województwa SZS.
Po emocjach związanych z piłką nożną
przyszedł czas na rozgrywki piłki siatkowej. W
mistrzostwach gminy udział wzięli reprezentanci tylko dwóch szkół : Masłowa i Mąchocic
Kapitulnych. We wszystkich kategoriach (SP
dz i chł., gimnazja dz i chł.) zawody gminne
wygrały reprezentacje ZS Masłów. W rozgrywkach dalszego szczebla najlepiej radziły
sobie dziewczęta z Gimnazjum Masłów (opie-

Sukces łuczników ze Scholasterii
Z powodzeniem starowali młodzi łucznicy z Mąchocic Scholasterii w Mistrzostwach
Okręgu, które odbyły się 19 marca w Jędrzejowie. Dobrze spisali się zarówno chłopcy jak i
dziewczęta.
WYNIKI MISTRZOSTW
Dzieci młodsze 2001-i młodsi dziewczynki, chłopcy 10 m,0 122cm
1. Eliza Suchorab –Włoszczowice.................................................................................................. 326 pkt.
2. Julia Zych Scholasteria . ................................................................................................................304 pkt.
4. Kinga Rydzowska Scholasteria . .................................................................................................297 pkt.
6. Kinga Klimek Scholasteria ...........................................................................................................293 pkt.
3. Patryk Stachura Scholasteria ......................................................................................................212 pkt.
Dzieci starsze – chłopcy 12 serii, 10 m, 0 122 cm
1. Norbert Chrabąszcz Scholasteria ..............................................................................................348 pkt.
3. Dominik Krzciuk Scholasteria . ...................................................................................................334 pkt.
4. Patryk Szcześniak Scholasteria ..................................................................................................326 pkt.
Wszyscy otrzymali dyplomy, słodycze, najlepsi medale i puchary.

Źródło: Masłów Info

kun Józef Kłos), które dotarły do półfinału Mistrzostw Województwa SZS, chłopcy z Gimnazjum Masłów odpadli na szczeblu rejonu.
W kategorii szkół podstawowych lepiej
poradzili sobie chłopcy z SP Masłów, którzy
zajęli czwarte miejsce w zawodach powiatowych (do dalszych gier awansowały trzy
zespoły), dziewczęta z SP Masłów zakończyły
udział w zawodach powiatowych po eliminacjach grupowych.
Mimo odpadnięcia z dalszych gier SP Mąchocice Scholasteria była na zlecenie Zarządu
Powiatowego SZS gospodarzem Mistrzostw
Powiatu Kieleckiego w mini piłce nożnej
chłopców . W zawodach zakończonych sukcesem organizacyjnym awans do dalszych
gier wywalczyły reprezentacje SP Daleszyce,
SP Morawica i SP Strawczyn.
Dziewczęta z SP Mąchocice Kapitulne po
zajęciu II-go miejsca w zawodach półfinałowych Mistrzostw Województwa SZS awansowały do finału wojewódzkiego. W zawodach
finałowych rozegranych w Kazimierzy Wielkiej
dziewczęta z Mąchocic zajęły siódme miejsce
, co jest najlepszym wynikiem w tej kategorii
wiekowej w historii startów reprezentantów
gminy Masłów w mistrzostwach SZS.
Po sezonie halowym pora na lekką atletykę – pierwszymi zawodami będą Mistrzostwa
Województwa SZS w drużynowych biegach
przełajowych, które odbędą się 18 kwietnia
2011 w Końskich oraz Indywidualne Mistrzostwa Województwa SZXS w biegach przełajowych także w Końskich – 28 kwietnia 2011.
Sekretarz ZOG SZS Masłów
mgr Józef Kłos

XXXV Międzynarodowe
Buskie Spotkania
z Folklorem
w Ciekotach
Zapraszamy mieszkańców
gminy Masłów
na Eliminacje Powiatowe
XXXV Międzynarodowych
Buskich Spotkań z Folklorem,
które odbędą się 07 maja br. (sobota)
w Amfiteatrze w Ciekotach,
przy Centrum Edukacyjnym
- Szklany Dom.
Początek imprezy o godz. 11.00.
Wstęp wolny.

