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20 ROCZNICA POBYTU
PAPIEŻA POLAKA
W MASŁOWIE

statnie miesiące to dla nas czas szczególnej pamięci o Janie Pawle II. Drugiego kwietnia obchodziliśmy szóstą rocznicę śmierci,
pierwszy maja to wielka radość – został ogłoszony błogosławionym. Początek czerwca to przypomnienie Jego pobytu w naszej Ojczyźnie i na naszej świętokrzyskiej ziemi. Dnia 2 czerwca wspominaliśmy 32 rocznicę Jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Dzień 3 czerwca to wielka radość dla nas Masłowian. W tym roku mija 20 lat od Jego pobytu na lotnisku, gdzie odprawił Mszę świętą.
cd – str. 2
Kurier Masłowski
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dokończenie ze str 1
Tego dnia, pod przewodnictwem ks. biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana, wraz z biskupami pomocniczymi ks. biskupem Marianem Florczykiem i ks. biskupem Kazimierzem
Gurdą modliliśmy się, dziękując Panu Bogu za

naszego Błogosławionego. To wielka radość,
że ten, który jest naszym orędownikiem w niebie, tak niedawno był gościem na naszej masłowskiej ziemi.
Po wspólnej modlitwie rozpoczęły się na
lotnisku występy artystyczne i poczęstunek
dla wszystkich uczestników V Integracyjnego
Spotkania Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej. Dużą atrakcją okazał się sobowtór samochodu Jana Pawła II, którym podróżował po naszym terenie. Dzięki uprzejmości
Pana Marka Adamczaka – właściciela, można
było do niego wsiadać, robić sobie pamiątkowe
zdjęcia. Kolorowe serca wykonane przez dzieci przypominały słowa Błogosławionego
Jana Pawła II, które były mottem przewodnim tego spotkania:„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.
Po raz kolejny, przekonaliśmy się, że wciąż wśród nas
są ludzie mający dobre serca,
którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Duża grupa bezinteresownie pomagała przy organizacji tych uroczystości. Tradycyjnie włączyli się strażacy OSP z Masłowa,

Mąchocic Kapitulnych i Woli Kopcowej, Policja,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, WDK
Kielce, zespół ICHTIS. Szczególne podziękowania należą się sponsorom przygotowanego dla
wszystkich poczęstunku: ks. biskupowi Marianowi Florczykowi, ks. proboszczowi Piotrowi
Motyce, Ernestowi Noga, Ryszardowi Filipowiczowi, Krzysztofowi Stychno, Marcinowi Drej.
Niech radość dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich uśmiechnięte buzie, będą nagrodą i zapłatą dla „wszystkich dobrych serc”.
Niepowtarzalną atmosferę tego dnia przedstawiają załączone zdjęcia.
J.R.

Dzieci w hołdzie
Janowi Pawłowi II
– tekst na stronie 4
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Z sesji Rady Gminy
Rada Gminy Masłów spotkała się na dwóch
posiedzeniach.
28 kwietnia 2011 roku odbyła się VII sesja, połączona z wyjazdem w celu zapoznania Rady
z problemami gminy oraz inwestycjami realizowanymi obecnie. Przedmiotem obrad było
podjęcie uchwał:
– Nr VII/41/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Masłowie. Wiąże sie to
ze zmianami, jakie zostały wprowadzone
w strukturach GOKiS.
– Nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie
Gminy Masłów, co pozwoli na przekazanie
środków finansowych dla drużyn działających na terenie Gminy Masłów.
– Nr VII/43/11 Rady Gminy Masłów w sprawie
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów
działki położonej w obrębie ewidencyjnym
Masłów Drugi z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”. W tym punkcie, Wójt Ryszard Pazera
wyjaśnił, że jest to ostatni w tym roku zakup
gruntów pod budowę zbiornika, gdyż środki przeznaczone w budżecie na ten cel, zostały wykorzystane.
– przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

W

działce nr 110/4 w kierunku działki nr 252/5.
– Uchwała nr VIII/48/2011w sprawie: zgody
na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy przez
wnioskodawcę Panią Danutę Osuch właścicielkę działki o numerze ewidencyjnym
609/1, położonej w miejscowości Masłów
Pierwszy, gmina Masłów.
– Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy.
– Uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie W sprawie
zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady Gminy
Masłów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet
członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.
– Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez
likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A.
Ważnym punktem obrad było spotkanie
z rodzicami dzieci uczęszczających do klasy IV
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie,
którzy zgłosili sprzeciw wobec zmian organizacyjnych i kadrowych polegających na łączeniu
klas i redukcji zatrudnienia. Rodzice mieli możliwość przedstawienia swoich racji, dyskusji z Dyrekcją Szkoły, Wójtem Gminy Masłów i Radnymi.

Sprawozdanie z pracy Wójta
w okresie między sesjami

ójt Gminy Masłów wydał zarządzenia, które dotyczyły głównie
indywidualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
– Gmina podejmowała czynności w sprawie
odzyskania środków na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w sezonie 2009/2010.
Ostatecznie doszło do ugody przed Sądem
Okręgowym w Kielcach. Powiatowy Zarząd
Dróg przekazał na rzecz gminy kwotę 71.974
zł, a dodatkowo sporządzono aneks zmniejszający dofinansowanie przez gminę budowy chodnika w Dąbrowie o 100.000 zł;
– Wójt wystąpił z wnioskiem do Starosty
o udzielenie pomocy finansowej z budżetu powiatu na realizację zadania związanego z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Masłów.
W dniu 19 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź, że zgodnie z wnioskiem przyznano
gminie kwotę 12.095 zł;
– 20 kwietnia złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o udzielenie pomocy
w formie dotacji w wysokości 32.725 zł na
realizację w/w zadania. Po zakwalifikowaniu
karty, przyznane dotacje będą stanowiły całkowity koszt zadania, tj. kwotę 44.820 zł.;
– Z nowym właścicielem kopalni w Wiśniów-
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Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2010.
26 maja 2011 roku Rada Gminy Masłów spotkała się w celu omówienia:
– Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego za 2010 rok na terenie działania
Komisariatu Policji w Bodzentynie. W tym
celu, na posiedzenie zaproszony został st.
asp. Jarosław Hendzel – Kierownik Posterunku Policji w Masłowie.
Ponadto, Rada Gminy Masłów podjęła uchwały:
– Nr VIII/44/2011w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/11/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 r.
– Uchwała Nr VIII/45/2011w sprawie zgody na
wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy
ul. Ks. J. Marszałka w miejscowości Masłów
Drugi przez grupę wnioskodawców – właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 485/1,
479, 477, 576/1, 576 /4, położonych w miejscowości Masłów Drugi, gmina Masłów.
– Uchwała Nr VIII/46/2011 w sprawie: zgody
na przekazanie kanału sanitarnego w miejscowości Domaszowice.
– Uchwała nr VIII/47/11 w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci
wodociągowej w miejscowości Ciekoty na

–

–

–

–

–

–

ce – EUROWIA Kruszywa, urząd gminy wynegocjował zakup kruszywa po korzystnych
cenach 27zł netto + VAT za tonę. Zakupy realizujemy od 21 marca 2011 r.;
19 kwietnia br. gmina nabyła w drodze zakupu działkę o pow. 0,9837 ha położoną w Dolinie Marczakowej (obręb ewidencyjny Masłów Drugi), pod budowę zbiornika retencyjnego;
19 kwietnia 2011 r. nastąpiło przekazanie
placu budowy na zadanie pn. „Odnowienie
budynku świetlicy w Ciekotach pod kątem
Izby dobrego Smaku na parterze oraz dodatkowych pokoi gościnnych na piętrze”,
termin realizacji zadania upływa 20.06. br.;
8 maja br. podpisana została umowa na
przeprojektowanie przepompowni ścieków
w Ciekotach (Radostowa), Przedsiębiorstwo
Projektowe Paweł Śmiech, Kielce;
10 maja podpisana został umowa na sporządzenie analizy aktualności Studium oraz
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, z firmą MASTERPLAN Rafał Kozieł za kwotę 30.750 zł, termin wykonania upływa 10.08.2011 r.;
podpisane zostały dwie umowy na wynajem
domków wypoczynkowych w Ameliówce,
kwota za wynajem jednego domku wynosi
200 zł;
wystąpiono o wydanie warunków na wymianę słupa energetycznego przy budyn-

–

–
–
–

–
–

ku urzędu, który koliduje z planowanym zagospodarowaniem. Po ich uzyskaniu, gmina wystąpiła z zapytaniem do wykonawców,
spośród których wyłoniono Zakład Usług
Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Pieta,
Włoszczowa za kwotę 7.200 zł brutto;
z uwagi na znaczne pogorszenie przejazdu na początkowym odcinku ulicy Letniskowej o długości 78 m (odcinek zbudowany z bloczków betonowych) – zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji wraz
z kosztorysem inwestorskim. Zakres robót
podlega zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Kielcach;
kontynuowane są naprawy dróg kruszywem
i w małym zakresie – destruktem,
wymienione zostały dwa zniszczone przepusty: w Domaszowicach i w Masłowie Drugim;
uporządkowana została działka gminna zlokalizowana w okolicy Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Masłowie poprzez usunięcie zakrzaczeń, plantowanie zalegającej
ziemi i utwardzenie pasa o szerokości 4 m
od strony pobocza;
trwają prace porządkowe na ciągach dróg powiatowych w zakresie usuwania zakrzaczeń;
w Dąbrowie, Powiatowy Zarząd Dróg realizuje budowę chodnika o łącznej długości
1119 m, termin zakończenia robót zaplanowany jest na dzień 31 sierpnia br.
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8 maja 2011 roku odbyły się w Kielcach uroczystości patriotyczno-religijne, w tym VII koncert „Dzieci w hołdzie
Janowi Pawłowi II” zorganizowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Świętokrzyskiej
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W dziękczynnym koncercie za beatyfikację Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II wzięło udział
około 800 uczniów z 28 szkół, w tym 20
szkół noszących imię Jana Pawła II z pocztami sztandarowymi.
Honorowym patronatem imprezę objęli:
Biskup Kielecki – Kazimierz Ryczan, Wojewoda
Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba, Kurator Świętokrzyski – Małgorzata Muzoł, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam
Jakubas, Prezydent Kielc – Wojciech Lubawski,
Starosta Kielecki – Zdzisław Wrzałka, Burmistrz

Miasta i Gminy Daleszyce – Wojciech Furmanek,
Wójt Gminy Masłów – Ryszard Pazera.
Wszystkim wykonawcom, uczestnikom i patronom honorowym obchodów rocznicy urodzin Papieża Polaka serdeczne podziękował
Pan Czesław Kieszkowski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II.
Obchody 91 rocznicy urodzin Karola Wojtyły rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana. Liturgię nabożeństwa uświetnił występ Chóru Masłowianie, który pięknym śpiewem wyraził miłość i oddanie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Po
mszy świętej przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, oświatowych oraz delegacje ze szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze
pod pomnikiem Jana Pawła II. Następnie w uro-

czystym pochodzie wszyscy zaproszeni goście
wraz z młodzieżą udali się do Hali Widowiskowo-Sportowej na ulicy Żytniej, gdzie odbyła
się część artystyczna. Uczniowie z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Daleszycach przygotowali
i przedstawili piękny montaż słowno- muzyczny. Młodzież poprzez recytowane słowo i teksty piosenek oddała swą głęboką wdzięczność
za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Zwieńczeniem
koncertu był występ Zespołu Tańca „Kryształki”
z Daleszyc, który poprzez układ muzyczno-taneczny pokazał ciężką drogę Polski i Polaków
do wolności i ogromną rolę, którą w tej drodze
odegrał Ojciec Święty Jan Paweł II.
Siódme spotkanie młodych pod nazwą
„Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II” zakończone zostało błogosławieństwem Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy.
Tekst: Joanna Kasperek

XVIII Biegi Terenowe Szlakiem Młodych Lat
Stefana Żeromskiego – Ciekoty 2011
2. Damian Radlica – Brzezinki
3. Karol Kołomański – Brzezinki
Kategoria II – klasy V-VI
Dziewczęta:
1. Karolina Mazurek – Mąchocice Kapitulne
2. Małgorzata Błaszczyk – Masłów Pierwszy
3. Karolina Haba – Brzezinki
Chłopcy:
1. Wiktor Gołąbek – Mąchocice Kapitulne
2. Mateusz Walas – Brzezinki
3. Dominik Jaros – Mąchocice Scholasteria

Zakończyła się XVIII edycji Biegów Terenowych Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego – Ciekoty 2011 w ramach akcji „Polska biega”. Wszyscy zawodnicy na trasie byli bardzo
dzielni, ale oczywiście nie obyło się bez drobnych kontuzji, które sprawnie opatrzyła pielęgniarka, towarzysząca nam od początku do
końca zawodów. Poniżej przedstawiamy najlepszych zawodników dzisiejszego dnia, których wójt gminy Masłów – Ryszard Pazera uhonorował pamiątkowymi dyplomami, statuetkami oraz nagrodami.

2. Patrycja Kaleta – Mąchocice Kapitulne
3. Martyna Ksel – Mąchocice Kapitulne
Chłopcy:
1. Adrian Radlica – Brzezinki

Kategoria III – Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Karolina Wypych – Masłów Pierwszy
2. Dominika Biskupska – Masłów Pierwszy
3. Anita Gołąbek – Masłów Pierwszy
Chłopcy:
1. Łukasz Mańkus – Mąchocice Kapitulne
2. Piotr Fortuna – Mąchocice Kapitulne
3. Rafał Wypych – Masłów Pierwszy

Kategoria I – klasy III – IV
Dziewczęta:
1. Agnieszka Kołomańska – Mąchocice Kapitulne
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Wywiad z Wójtem Gminy Masłów

Ryszardem Pazerą

5

grudnia 2010 r. nowym wójtem gminy Masłów został Ryszard Pazera.
27 kwietnia nasi redaktorzy przeprowadzili wywiad z Panem wójtem. Zachęcamy
do jego przeczytania, dowiecie się, czy coś
nowego szykuje się w Masłowie i w okolicach, jakie plany ma Pan Wójt na najbliższe lata i co nieco o nim samym.
Pan Wójt o sobie:
Mam 52 lata, jestem żonaty, moja żona jest
lekarzem, mam czterech synów. Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłem Akademię
Rolniczą w Krakowie oraz studia podyplomowe „Wycena i gospodarka nieruchomościami”.
Przez cały okres pracy zawodowej pogłębiałem
swoją wiedzę i uzyskiwałem dodatkowe kwalifikacje. Ukończyłem Polsko-Austriacką Szkołę
Zarządzania i Marketingu i złożyłem egzamin
z wynikiem dobrym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Linzu w Austrii. Ponadto w Ośrodku
Promocji Kadr zdałem egzamin weryfikacyjny
z wynikiem dobrym i uzyskałem certyfikat potwierdzający, że posiadam umiejętności do pracy na stanowiskach menadżerskich.
– Skąd Pan pochodzi?
– Pochodzę z miejscowości Złotniki, gmina Małogoszcz, powiat Jędrzejów, czyli obecne woj. Świętokrzyskie
– Czym się Pan dotychczas zajmował?
– Byłem pracownikiem w urzędzie miasta
Kielce. Pracowałem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (to bardzo duży, prężny wydział). Dzisiaj miałem możliwość spotkać
się między innymi z moim przełożonym p. dyr.
Miernikiem, którego bardzo mile i serdecznie
wspominam. W tym wydziale zajmowałem się
obrotem nieruchomościami: dzierżawą, sprzedażą i kupnem.
– Czy był Pan już wójtem w jakiejś gminie?
– Nie. Jest to moje pierwsze tak wysokie i zaszczytne stanowisko dzięki wyborom mieszkańców naszej gminy.
– Dlaczego postanowił Pan zostać wójtem,
co Pana do tego skłoniło?
– Jestem mieszkańcem tej gminy, mieszkam w Domaszowicach. Analizuję różne sytuacje, przyglądam się naszej gminie, podziwiam jej piękno i uważam, że można zrobić dla
niej dużo dobrego. W związku z tym postanowiłem wykorzystać moją dotychczasową wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i życiowe,
aby móc wspólnie z mieszkańcami, pracownikami Urzędu Gminy dokonać czegoś, co będzie ubogacało naszą gminę w wielu obszarach: gospodarczym, inwestycyjnym, kulturowym i oświatowym.
– Jak się Pan czuje w naszej gminie?
– Czuję się dobrze. Dlatego, że z natury jestem człowiekiem otwartym na ludzi, a w na-
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szej gminie są ludzie o podobnych cechach
charakteru, otwarci, szczerzy, serdeczni. Stanowisko wójta, współpraca z tymi ludźmi bardzo
mnie satysfakcjonuje. Pragnę czynić coś dobrego i dzielić się radością z innymi.
– Czy spodziewał się Pan tego, co zastał,
czy raczej jest Pan zaskoczony?
– Nie byłem zaskoczony funkcjonowaniem
urzędu. Wiele spraw trzeba było przeanalizować i uważam, że niektóre z nich można było
zrobić lepiej, ale są to sprawy zaszłe, do których nie wracam.
– Jak Pan ocenia pracę swoich współpracowników?
– Współpraca układa mi się dobrze. Ja nie
potrzebowałem okresu adaptacji, tyko od razu
wszedłem w rytm pracy urzędu. Pracownicy musieli się zderzyć ze zmianą osobowości.
Moje wejście jako kierownika urzędu było płynne i nie przysparzało mi problemów. Współpraca z pracownikami układa mi się dobrze od samego początku i w dalszym ciągu tak jest. Ich
poziom merytoryczny oceniam na wysoki. Znają się oni na przepisach i pracy. Moje doświadczenie i temperament powoduje, że tworzymy
zgrany zespół.
– Jakie inwestycje planuje Pan na najbliższe lata?
– Inwestycji planuję dużo. Dobrze zaplanowane inwestycje są podstawą rozwoju gospodarczego, który powoduje wpływy do budżetu. Taką inwestycją będzie budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy. Planuję inwestycje na drogi. Bardzo potrzebny jest
rozwój sieci komunikacyjnych na terenie naszej gminy. Ważnymi inwestycjami będzie budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
i gminnych. Chciałbym, aby powstał wielko- powierzchniowy obiekt handlowy, który kompleksowo zaopatrywałby w artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego. Mam w planach utworzenie stacji paliw, aby mieszkańcy mieli możliwość zaopatrzenia się w paliwa tutaj. Ważną
sprawą jest dokończenie remontu domków letniskowych na Ameliówce. Chciałbym, aby nasza gmina czymś się wyróżniała (np. w Bałtowie jest park dinozaurów). Uważam, że my też
powinniśmy mieć jakąś atrakcję. Tereny mamy
górzyste, można by zbudować obiekt, który nawiązywałby do okresu np. średniowiecza i mocno byłby powiązany z głęboką tradycją i historią naszej ziemi. Mogłaby to być osada średniowieczna albo mini-zoo gadów, które u nas
w bardziej naturalnych warunkach komponowałoby się z ukształtowaniem terenu. Chciałbym również pomóc waszej szkole: odremontować i częściowo przebudować (powiększenie
liczby, wielkości sal lekcyjnych). Mam taką ambicję wynikającą z potrzeby ducha i serca, żebyśmy tu w centrum utworzyli na cześć Jana Pawła
II ogrody papieskie od południowej strony Ko-

ścioła. Mam nadzieję, że będzie to korespondowało z ziemią, na której 20 lat temu był papież.
Mam w planach wybudowanie świetlicy wiejskiej z przedszkolem w Domaszowicach, Masłowie II, w Dąbrowie. Chciałbym połączyć budynek Urzędu Gminy, halę sportową i Zespół
Szkół. Jeśli udałoby się pozyskać część terenu
należącego do lotniska, wykonam ciąg komunikacyjno-pieszy od ul. Jana Pawła II biegnący
wzdłuż szkoły i hali sportowej aż do ul. Spokojnej. Planuję tu także parking i upiększenie roślinami tego obszaru, aby był on miejscem dobrej komunikacji i cieszył oczy.
– Kiedy hala sportowa zostanie oddana
do użytku?
– Z halą sportową mamy problem. Zgodnie z umową podpisaną między gminą a wykonawcą hala powinna być oddana do użytku
30 czerwca tego roku. Ale otrzymałem już kilka pism od wykonawcy z prośbą o przedłużenie
terminu wykonania aż o 4 miesiące. W związku
z tym muszę niestety bardzo rozczarować także
sam siebie, że nie uda się ukończyć tej inwestycji w czasie. Realny termin to późna jesień, początek zimy tego roku.
– Czy będzie ona tylko dla uczniów czy też
dla ludzi z całej gminy?
– Jest to obiekt bardzo duży, który należy
udostępnić mieszkańcom, grupom zainteresowanym sportem. Utrzymanie tego obiektu będzie kosztowne, a obiekt, który będzie ogrzewany, będzie dysponował odpowiednią infrastrukturą, nie może stać bezczynnie. Będę chciał
zagospodarować halę, żeby mieszkańcy mieli
możliwość korzystania z niej. Myślę, że obiekt
może być również wykorzystywany na różne
imprezy kulturalne.
– Czy znajdą się pieniądze na stypendia
dla sportowców?
– Będę chciał to rozwiązać w ten sposób,
żeby dla wybitnych sportowców poszukać
sponsorów. Ja myślę, że można ten problem rozwiązać, chociaż środki, jakimi dysponujemy teraz, są dość skromne i na razie nie finansujemy
żadnych stypendiów dla uczniów.
– Czy zmieni się coś w Ośrodku Zdrowia?
– Ośrodek zdrowia funkcjonuje na zasadzie
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Kierownikiem tego ośrodka jest doktor brakuje
imienia Franasik, który ma podpisany kontrakt
z NFZ i sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy. Z rozmowy z doktorem wynika,
że w ośrodku jest lekarz: rodzinny, pediatra, specjalista chorób wewnętrznych oraz stomatolog.
Wiem, że były słowa krytyki pod adresem opieki zdrowotnej. Pan doktor zapewnił, że trudności wyniknęły z przyczyn obiektywnych i ośrodek będzie funkcjonował coraz lepiej. Myślę, że
jest potrzeba zatrudnienia specjalistów z innych
dziedzin leczenia w ośrodku w Mąchocicach Kapitulnych, gdzie są wolne powierzchnie. W per-
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spektywie kilku miesięcy będziemy chcieli uruchomić tam gabinet specjalistyczny ginekologiczny. Wszystkie pretensje lub uwagi ze strony
mieszkańców są przeze mnie brane pod uwagę,
analizowane i omawiane z kierownikiem ośrodka, aby zminimalizować te negatywne oceny.
Nie pracuję na stanowisku wójta na tyle długo,
aby znać wszystkie problemy gminy. Musi jeszcze trochę czasu upłynąć. Ale będę szedł w tym
kierunku, żeby zwiększać możliwości dostępności do lekarzy różnych specjalności, nie tylko tych podstawowych.
– Czy zechciałby Pan opowiedzieć nam jakąś anegdotkę związaną z Pana życiem?
– Miałem takie zdarzenie na studiach. Studiowałem na Akademii Rolniczej w Krakowie.
W wolnym czasie zwiedzało się różne ciekawe
miejsca. Na rynku w Krakowie jest kościółek św.

Wojciecha. Ma podziemia kilka metrów w głąb,
do pierwotnego poziomu miasta. Wszedłem do
tego kościoła, zwiedzałem podziemia i zamyśliłem się. W pewnym momencie chciałem wyjść
(tam są bardzo grube drzwi, takie jak do starodawnych kościołów). Pochodzę do drzwi…
drzwi są zamknięte. Zacząłem je szarpać, bo
myślałem, że trzeba mocniej je pchnąć, żeby
otworzyć. Niestety zamknięte zupełnie. Zacząłem ponownie szarpać za dość dużą klamkę…
nic. No cóż, zastanawiałem się, co się stało. Po
pewnym czasie zacząłem stukać w drzwi coraz
mocniej, a ponieważ głębokość tego miejsca
jest duża, trudno by było kogokolwiek usłyszeć.
Siedziałem sobie w ciszy podziemi tego kościoła. Po kilku minutach znowu zacząłem szarpać
drzwi, aby spróbować się wydostać. Okazało się,
że bezskutecznie… wtedy zacząłem się trochę

bać. Panował tam półmrok. W jednej z wnęk leżały kości pochowanego przed laty człowieka.
Byłem sam w tych podziemiach, po pewnym
czasie zacząłem mieć stracha, że ktoś mnie zamknął i będę musiał spędzić tu nie wiadomo ile
czasu. Siedzę tam dobre pół godziny i nagle słyszę, że ktoś schodzi po schodach. Podszedłem
pod drzwi…słyszę zgrzyt klucza. Otwiera pani
Kustosz i krzyczy: „Matko Boska! To ja pana zamknęłam?!”. Zaczęła mnie bardzo przepraszać.
Po prostu nie zauważyła, że ktoś jeszcze jest
i wyszła na zakupy na miasto.
– Dziękujemy za wywiad i życzymy powodzenia w pracy oraz satysfakcji z realizacji planów i zamierzeń.
Wywiad przeprowadziły gimnazjalistki
z ZS w Masłowie K. Winiarska i D. Bieniek

XXXV Buskie Spotkania z Folklorem za nami

7 maja w Ciekotach w gm. Masłów, miał
miejsce kolejny konkurs eliminacyjny do XXXV
Buskich Spotkań z Folklorem. Tym razem przybyli wykonawcy z powiatu kieleckiego – Strawczyn, Miedziana Góra, Zagnańsk, Masłów, Bo-

dzentyn, Górno, Bieliny, Nowa
Słupia, Daleszyce oraz Piekoszów. Jury po wysłuchaniu 54
wykonawców, zdecydowało zakwalifikować do dalszych zmagań 24 podmiotów, które zaprezentowały swoje umiejętności podczas konkursu finałowego, który odbył się w dn.
21-22 maja w Busku-Zdroju.
Cała impreza kulturalna odbywała sie w atmosferze przepełnionej polkami, oberkami, walczykami i gwarą. Muszla koncertowa parku zdrojowego gościła wykonawców, wyłonionych podczas eliminacji w Nowym Korczynie, Ciekotach oraz
Jędrzejowie. W trakcie konkursu zaprezentowało się 64 uczestników, w kategoriach: kapele
ludowe, zespoły śpiewacze, tancerze zespołów
folklorystycznych, soliści-instrumentaliści, soliści-śpiewacy. Ukoronowaniem przeglądu był
koncert laureatów wyłonionych w Busku Zdroju, przeprowadzony w Parku Etnograficznym
w Tokarni 5 czerwca br. Gmina Masłów odnio-

sła wielki sukces. Laureatami i nagrodzonymi zostali: Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, Zespół Śpiewaczy Kopcowianki, solistka Stanisława Radek
z Zespołu Śpiewaczego Żeromszczanki oraz solista instrumentalista Grzegorz Michta z Kapeli
Ciekoty grający na harmonii polskiej trzyrzędowej. Fundatorem nagród dla naszych zespołów
był Wójt Gminy Masłów. Wszystkim gratulujemy.

Kurier Masłowski
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Dzień Matki w GOKiS Masłów

asłowski Klub Seniora uroczyście uczcił Dzień Matki występując na scenie Ośrodka Kultury w Masłowie.
W bardzo humorystyczny sposób przedstawił spektakl pn. „Bankomat”.
Licznie zgromadzona publiczność gromkimi
brawami dziękowała naszym „Seniorkom”
za wspaniałe widowisko. Na ręce zgromadzonych kobiet wójt gminy złożył wszystkim matkom serdeczne życzenia kończąc je
słowami piosenki:

Moja matko ja wiem, wiele nocy nie spałaś.
Gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat.
I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś,
Haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat.
Na nim kwitną do dziś tulipany i wiśnie
Żywa wciąż zieleń łąk, śpiew słowika wśród bzów
I jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech.
Nade wszystko kochane twe oczy, są tu.
Gdy mi smutno i źle, idę w leśną gęstwinę,
W szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni.
Na zwalonym przez burzę, starym pniu barwny ręcznik rozwinę
Wtedy wraca twa miłość i szczęście i łzy.

Tańce w Masłowie

W ostatnią sobotę kwietnia odbyły się konfrontacje taneczne dla dzieci i młodzieży z gminy
Masłów, Tumlin i Pińczów. Młodzi tancerze zaprezentowali się na scenie w pokazach Disco – Dance

Kurier Masłowski

oraz Techno. Dla szczególnie wyróżniających się
wójt Ryszard Pazera wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy. Zawodnicy, dzięki takim spotkaniom
mogą się wzajemnie poznać, porównać swoje

możliwości oraz wymienić swoje dotychczasowe taneczne doświadczenia. Wszyscy z Masłowa
wyjechali bardzo zadowoleni, uśmiechnięci i deklarowali, że za rok znów odwiedzą naszą gminę.

8

Wieści z gminy

Jak uczniowie Zespołu Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych poznali Wilno
i pokochali je na zawsze…
Przeżywając wędrówkę po ulicach i zaułkach
Wilna jako pielgrzymkę przez stulecia minione,
zbliżamy się do przeszłości wielkiej i jasnej...
I powoli, zwiedzając Wilno i poddając się urokowi jego legendy, przekonamy się, że poznać Wilno – to znaczy – pokochać je na zawsze.
J. Kłos
Podróż autobusem do Wilna wypełniliśmy
głównie spaniem (ten dzień zaczął się dla nas
bardzo wcześnie). Nie ma co ukrywać, że oczekiwaliśmy pobytu w Wilnie z utęsknieniem. Mieliśmy tam spędzić kilka dni.
Dla urozmaicenia naszej dalekiej drogi odbyliśmy rejs statkiem po jeziorach mazurskich – od
Augustowa do Studzienicznej. Pogoda dopisywała więc przy dźwiękach melodii „Augustowskie noce” 2-godzinny rejs minął zbyt szybko.
W Wilnie aż roi się od starych świątyń, zaułków, urokliwych uliczek i innych ciekawych
miejsc. Z miastem związane było (w wielu przypadkach wciąż jest) życie wielu znanych ludzi,
żeby wspomnieć tylko poetów: Mickiewicza, Słowackiego i Miłosza. Podróż do Wilna zmusza do
refleksji historycznych, czy kto chce czy nie, musi
zastanowić się nad meandrami polskich dziejów,
nad dorobkiem polskiej kultury na Wschodzie.
Jeden dzień poświęciliśmy na zwiedzanie.
Zaczęliśmy od katedry, okolicznych zabytków
i muzeów. Atrakcją turystyczną poza starówką, był polski cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka Piłsudskiego. Poza tym
wrażenie wywarł na nas Uniwersytet Wileński,
Muzeum Mickiewicza, Cerkiew Trójcy Świętej,
a przede wszystkim Ostra Brama. Popołudnie
spędziliśmy spacerując po litewskiej Wenecji,
miejscu niezmiernie urokliwym, pełnym ścieżek, kaskad wodnych, kawiarenek i fontann.
Drugiego dnia zawitaliśmy do zaprzyjaźnionej polskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli. Tu
odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości A.
Mickiewicza, który nasza drużyna wygrała oraz
dyskoteka. Podarowaliśmy drobne upominki
młodzieży oraz przekazaliśmy szkole dary w postaci książek. Zaprosiliśmy dyrekcję, grono pedagogiczne oraz uczniów do nas do Masłowa. Zaprzyjaźniliśmy się z naszymi kolegami na Litwie,

wymieniliśmy e-maile i z utęsknieniem oczekujemy ich w Polsce we wrześniu. Będziemy uczestniczyć w realizacji projektu oświatowego.
Czwartego dnia spacerowaliśmy po Trokach.
To niezwykle malownicza miejscowość oddalona
o około 28 km na zachód od Wilna. Ową malowniczość tworzą nie tylko warunki geograficzne,
tzn. położenie pośród czterech jezior, lecz również
wieloetniczna mieszanka kulturowa, która przez
wieki kształtowała architektoniczny wizerunek
miasta. Tworzyli ją Litwini, Polacy, Rosjanie, Rusini,
a także orientalnie dla nas brzmiący Karaimi. Drogę otaczały wielobarwne, drewniane chaty karaimskie, tradycyjnie sytuowane szczytem do ulicy,
z charakterystycznymi trzema oknami. Na jej końcu znajdował się usytuowany na wyspie gotycki
zamek. Zrobił na nas ogromne wrażenie.
Nasz pobyt w Wilnie zlał się w naszej pamięci w jeden długi, fantastyczny dzień. Zakochaliśmy się w tym mieście. W jego wąskich, krętych
uliczkach, w pomniku anioła na ulicy Zarzecznej,
która prowadziła do naszego schroniska, w chaotycznej nieco architekturze, a przede wszystkim
w szczególnym i niepowtarzalnym duchu Wilna.

Ta wycieczka była dla nas niezwykłą lekcją historii
i sztuki. Z nutką sentymentalną słuchaliśmy melodii kresowej mowy, zajadaliśmy litewskie potrawy
oraz poznawaliśmy ich obyczaje i zwyczaje. Uczyliśmy się tolerancji oraz podziwialiśmy patriotyzm
kraju, który wolność odzyskał dopiero 20 lat temu.
Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu,
Wójtowi Gminy Masłów oraz prywatnym darczyńcom za przekazanie funduszy umożliwiających nam spełnienie podróży życia oraz rozpoczęcie realizacji projektu oświatowego.
Uczniowie ZS w Mąchocicach Kap.

Kurier Masłowski
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WIEŚCI z BIBLIOTEKI
W

ramach Tygodnia Bibliotek –
Gminna Biblioteka Publiczna
w Masłowie zorganizowała spotkanie autorskie ze znanym korespondentem wojennym „Rzeczpospolitej” Ryszardem Bilskim
oraz bohaterką jego najnowszej powieści
„Urodziłam się z łopatą” dr Ewą Klonowski.
Na spotkaniu pani Ewa opowiadała o swojej jakże ciężkiej i pasjonującej pracy. Jako
wybitny antropolog sądowy bierze udział
w przerażającej, ale potrzebnej akcji ekshumacji zwłok ofiar masowych mordów, ofiar
tzw. „czystek etnicznych” na terenie Bośni
i Hercegowiny. Jak sama mówi o sobie; „Urodziłam się pewnie z łopatą i kilofem w ręce,
by móc skuteczniej walczyć z żywymi o prawa martwych.”
Dr Ewa Klonowski jest Polką, mieszka w Islandii a rodzinnie związana jest z Ameliówką
gdzie w czasie II wojny światowej, ojciec pani
Ewy walczył w oddziale AK, zaś jej mama, która żyje do dziś we Wrocławiu, był łączniczką.
Wielką niespodzianką i ogromnym przeżyciem dla pani Ewy była obecność na sali jej
kuzynki, o której nic nie wiedziała. Po spotkaniu wszyscy wspólnie udali się na Ameliówkę
by, choć przez chwilę spotkać się z bliskimi.
Ponadto pani dr Ewa Klonowski uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO RP W WYMIARZE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM” w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Wygłosiła tam referat o sytuacji na Bałkanach w ostatnim ćwierćwieczu,
ze szczególnym uwzględnieniem problemu
zbrodni wojennych, ludobójstwa.

P

rzedstawienie zatytułowane „Przez
bajki w świat” miały okazję obejrzeć dzieci z gminy Masłów, które wzięły
udział w tegorocznym Tygodniu Bibliotek.
Spektakl poprzedził występ uczennic
z gimnazjum z repertuarem wierszy o bibliotece. Inscenizację w Gminnej Bibliotece Publicznej w Masłowie przygotowała Agencja
Artystyczna Patigo. Aktorzy w bardzo ciekawy i zrozumiały sposób przedstawili wiersze
Brzechwy, braci Grimm czy Fredry. Przedstawili brzydkie cechy charakteru i zachowania,
których dzieci powinny się wystrzegać.
Dzięki bajkom „Skarżypyta”, „Samochwała”, „Leń”, „Jaś i Małgosia”, „Śnieżka”, „Paweł
i Gaweł” maluchy dowiedziały się, że lenistwo, przechwalanie się, skarżenie na innych
czy zazdrość to wady, które źle świadczą o nas
i są nie godne do naśladowania. Każda bajka
kończyła się morałem, co wolno robić, a czego nie, że wszystkiemu, co złe mówimy stanowcze – NIE.
Aktorom w inscenizacji pomagały dzieci,
dzięki czemu stała się ona jeszcze lepszą nauką na przyszłość.

Kurier Masłowski
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Gmina Masłów
zaprasza na

Biesiadę
Masłowską
26 czerwca 2011 r. godz. 15.00 – 2.00
Żeromszczyzna w Ciekotach, gmina Masłów

W programie m.in.:

balet na wodzie
występy rodzimych zespołów
puszczanie wianków
VabankDance
Stan Tutaj
Junior Vasyl
& Cygańskie Gwiazdy
dyskoteka pod gwiazdami

Patronat medialny

Patronat prasowy

Podsumowanie projektu „Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie nr 2.3). Zadanie realizowane jest przez Gminę Masłów.
Kurier Masłowski

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
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Sukcesy Bokserów KS Skalnik w Wiśniówce
w rozpoczętym sezonie 2011
S

ezon rozpoczęliśmy startem w Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego. W zawodach startowało 8 zawodników
rywalizujących w różnych kategoriach wiekowych, ze zmiennym szczęściem. Najlepiej
spisały się dziewczyny.
Kadetki:
Martyna Gil – złoto
Sara Domagała – złoto
Kadeci:
Patryk Stępień – srebro
Igor Berus – srebro
Karol Kozubek – brąz
Juniorzy:
Norbert Pabis – srebro
Karol Kieloch – brąz
Jacek Lech – brąz
W kwietniu odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiada Młodzieży gdzie z powodzeniem wystartowała Martyna Gil która w swojej kategorii na ringu w Zawierciu dosłownie
zmiotła rywalkę wygrywając w pierwszej rundzie na skutek przewagi (RSC). Wśród chłopców w eliminacjach odbywających się w Krakowie wystartowało 2 zawodników Igor Berus,
Karol Kozubek, zakwalifikował się Igor Berus,
brakło natomiast szczęścia Karolowi Kozubkowi, który po kontrowersyjnym werdykcie 2-1
przegrał eliminacje.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży –
Mistrzostwa Polski Kadetów – rocznik 1995
i 1996) Sokółka 2011, to niewątpliwy sukces Martyny Gil która sięgnęła po zwycięstwo
w pięknym stylu. W drodze do złotego medalu nasza zawodniczka stoczyła 2 walki pokonując utytułowane zawodniczki już w pierwszej rundzie przez RSC. Drugi z bokserów Skalnika, Igor Berus niestety przegrał pierwszy pojedynek eliminacyjny i odpadł w ćwierćfinale
z rywalizacji.
Martyna Gil, jako Mistrzyni Polski została powołana do Kadry Narodowej, na najbliższe Mistrzostwa Europy, które odbędą
się w Moskwie we wrześniu 2011 r.
Martyna trenuje boks od ponad 2 lat, pomimo tak krótkiego stażu, w ringu radzi sobie jak
wytrawny pięściarz i na tą chwilę w swojej kategorii wiekowej nie ma w Polsce równorzędnej
rywalki. Jest to niewątpliwy sukces Martyny która w krótkim czasie osiągnęła poziom mistrzowski. Ogromny sukces odniósł też Klub Skalnik
Wiśniówka, który w tak krótkim czasie zdołał
wychować zawodnika klasy mistrzowskiej. Serdecznie gratulujemy podopiecznej Janusza Domagały i Krzysztofa Kozubka, wyniku oraz ambicji i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
z województwa Świętokrzyskiego brało udział 9
zawodników: Rush 3, Star Starachowice 2, KSZO
Ostrowiec 2, Skalnik 2.

Medale zdobyte na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży:
Martyna Gil Skalnik Wiśniówka – złoty medal
(jest to pierwszy złoty medal na OOM zdobyty przez zawodniczkę z Województwa
Świętokrzyskiego)
Dominika Kołtunowicz KSZO Ostrowiec – brązowy medal
Błażej Surowiec KSZO Ostrowiec – brązowy
medal
Krystian Skarbek Star Starachowice – brązowy medal.
Zdaniem Sekretarza Świętokrzyskiego
Okręgowego Związku Bokserskiego Mariana
Trelińskiego start młodych pięściarzy można
uznać za udany.
K Kozubek

Kurier Masłowski

