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Dożynki Gminne 2011
W

dniu 28 sierpnia 2011 roku odbyły się na Żeromszczyźnie w Ciekotach Dożynki Gminne.

Tegoroczna impreza była bardzo udana, zgromadziła bardzo liczną grupę mieszkańców gminy
i okolic i trwała do późnych godzin nocnych. Całą
uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy, który poprowadziła Kapela Ciekoty oraz starostowie
dożynek. Następnie szły KGW z Dąbrowy, Barczy,
Woli Kopcowej i Klubu Seniora z Masłowa niosące wieńce dożynkowe. Za nimi szli przedstawiciele wszystkich grup społecznych naszej gminy.
Mszę świętą odprawił proboszcz parafii Brzezinki
ksiądz Mirosław Nowak w asyście ks. Piotra Motyki proboszcza parafii Masłów (który wygłosił homilię), księdza proboszcza parafii Domaszowice
Dariusza Sieradzego oraz księdza seniora parafii
Brzezinki Józefa Żółtaka. Uroczystego przekazania
chleba wypieczonego przez piekarnię p. Ernesta
Nogi na ręce gospodarza gminy wójta Ryszarda
Pazery dokonali starostowie tegorocznych dożynek p. Anna Supierz z Brzezinek i p. Marian Fąfara
z Barczy. W uroczystości brali również udział zaproszeni przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych różnych szczebli. Na scenie zaprezentowały się wszystkie zespoły śpiewacze z terenu gminy Masłów.

W przerwach miedzy występami zespołów ludowych czas uprzyjemniał zespół Quantum. Podczas imprezy odbyło się kilka konkursów. W konkursie kulinarnym zwyciężył
Zespół Żeromszczanki z Mąchocic Scholasterii, a najpiękniejszym wieńcem dożynkowym
okazał się wieniec Zespołu Dąbrowianki z Dąbrowy i to właśnie on będzie reprezentował
naszą gminę podczas Dożynek Powiatowych,
które w tym roku odbędą się 4 września w Nowej Słupi. W konkursie na płody rolne zwyciężyła p. Dorota Biskupska z Dąbrowy, na najładniejszą posesję p. Leszek Walczyk z Doliny Marczakowej, na najładniejszą zagrodę p.
Ewa Kozłowska z Woli Kopcowej, na najładniej
zagospodarowany plac przed firmą p. Monika Saletra z Barczy – gospodarstwo agrotutystyczne „Nad Lubrzanką”, na najładniejsze sołectwo trzy wyróżnienia: Dolina Marczakowa,
Wola kopcowa i Ciekoty. Dożynki zakończyła
dyskoteka pod gwiazdami, która zgromadziła bardzo liczną rzeszę młodzieży i dorosłych.
Fotorelacja z Dożynek Gminnych do obejrzenia na stronie www.maslow.pl
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Dożynki Powiatowe z masłowskim akcentem
Tegoroczne „Dożynki Powiatowe” odbyły
się w gminie Nowa Słupia. Uroczystość rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele p.w.
Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, podczas której
zostały poświęcone wieńce i bochenki chleba
wypieczone z tegorocznych zbóż. Po mszy korowód z wieńcami i całą asystą poprowadził
wszystkich na plac dożynkowy.
Naszą gminę reprezentował wieniec wykonany przez panie z zespołu śpiewaczego „Dąbrowianki” z Dąbrowy, a towarzyszyła im delegacja władz gminy Masłów z wójtem Ryszardem Pazerą na czele. Ale nie był to jedyny masłowski akcent. Na scenie pojawiła się także Kapela „Ciekoty”, która porwała do zabawy zgromadzoną publiczność dożynkową.
W konkursie na „Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego”,
wyróżnienie zdobył nasz lokalny agroturysta p.
Leszek Trębacz. Jednogłośnie jury konkursowe
zdecydowało, że wieńcem, który będzie reprezentował nasz powiat podczas Dożynek Wojewódzkich w Skalbmierzu będzie wieniec z gminy Miedziana Góra.

Biesiada Masłowska w gminie Masłów
Tegoroczna Biesiada Masłowska była podsumowaniem projektu„Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie nr 2.3). Wiele atrakcji czekało na
licznie zgromadzonych uczestników masłowskiego święta. Na początek mogliśmy podziwiać freestyle kajakowy odbywający się na zalewie w Ciekotach z barwnym komentarzem Uty
Kühn z AWF Warszawa – instruktorki kajakarstwa. Imprezę sceniczną rozpoczął występ naszej lokalnej kapeli „Ciekoty” pod przewodnictwem Grzegorza Michty. Wszystkich zebranych
powitał gospodarz gminy Masłów – Ryszard Pazera. Potem na scenie pojawiły się nasze mło-

de tancerki, które na co dzień ćwiczą przy GOKiS Masłów. Przy muzyce country mogliśmy się
bawić podczas występu zespołu „Andrzej i Przyjaciele”. Następnie sceną zawładnął Stan Tutaj,
który nic nie stracił ze swej dawnej świetności,
wręcz przeciwnie bawił zgromadzoną publiczność do łez. Zespół VabankDance przypomniał
nam dawne przeboje zarówno disco polo jak
i muzyki dyskotekowej. Rusałki z Zespołu Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych przedstawiły nam
obrzęd świętojański z puszczaniem wianków
na wodzie. Imprezę zakończył barwny występ
Juniora Wasyla wraz z Cygańskimi Gwiazdami.
A na młodzież czekała jeszcze jedna miła atrakcja Dyskoteka pod Gwiazdami, która zakończyła się po godzinie 2.00.
Oprócz atrakcji na scenie mogliśmy dodat-

kowo uczestniczyć w warsztatach bibułkarstwa, wicia wianków, spróbować swoich sił na
krosnach podczas pokazów tkactwa, a także
obejrzeć trofea myśliwskie, które zaprezentowało Koło Łowieckie „Jenot”. Swoje potrawy regionalne na stoiskach prezentowały Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich. Na stoisku Lokalnej Grupy Działania – Wokół Łysej Góry można było się
zaopatrzyć w foldery i ulotki promujące gminy
należące do stowarzyszenia, a także spróbować
lokalnego specjału – krówek masłowskich. Swoje niepowtarzalne umiejętności zaprezentowali skoczkowie spadochronowi, których pokazy
mogliśmy podziwiać podczas trwania tegorocznej imprezy. Biesiada Masłowska 2011 należy
już do historii na kolejną zapraszamy już za rok.
Fotografie z biesiady na następnej stronie.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Kurier Masłowski
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Z sesji Rady Gminy Masłów
D

nia 30 czerwca br., w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie odbyła się X Sesja Rady Gminy Masłów,
której głównym punktem były uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok.

przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Ryszardowi Pazerze.
Zmiany w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
na terenie gminy Masłów
Radni podjęli dwie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w sołectwach: Brzezinki i Mąchocice – Scholasteria, w związku z realizowaną inwestycją prywatną, zlokalizowaną na pograniczu tych dwóch sołectw.
Konsultacje społeczne
W związku z podjęciem procedury nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach
działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej
własnością Województwa Świętokrzyskiego, radni przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy.
Kolejnym tematem była uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami sołectw Dąbrowa i Wiśniówka
wynikająca z planowanej zmiany granic administracyjnych tych sołectw.
Zgody na wykonanie odcinków sieci
Radni podjęli trzy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie odcinków sieci wodociągowych na terenie sołectwa Masłów Pierwszy, przez wnioskodawców, tj. właścicieli działek
wymienionych w poszczególnych uchwałach.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2010 rok
Radni, w głosowaniu jednogłośnym przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdania finansowe instytucji kultury za 2010 rok.
Zmiany uchwały budżetowej Gminy
Radni przyjęli zmianę uchwały budżetowej
Gminy polegającą na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 44.917 zł oraz dokonali przesunięć między działami, rozdziałami
i paragrafami, w ramach przyjętego budżetu.
Zmiany w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Masłów na lata
2011-2015
W związku z koniecznością aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na
lata 2011-2025, radni przyjęli uchwałę zmieniającą.
Określenie zakresu i formy informacji dotyczących realizacji budżetu
Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym

Powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
W związku wyborami wyborów ławników
do sądów powszechnych na kadencję 2012 –
2015, radni przyjęli uchwałę o powołaniu Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu
Rejonowego w Kielcach, w skład którego wchodzą: przewodniczący komisji Sylwester Wojtyna
oraz członkowie: Andrzej Kułak, Regina Chyb,
Paweł Jamrożek, Janusz Obara.
Do zadań Zespołu należy dokonanie czynności sprawdzających, czy każdy z kandydatów
spełnia warunki wymagane przepisami ustawy
z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przedstawienie kandydatów na
ławników winno nastąpić na sesji Rady Gminy,
do końca października 2011 roku.
Zmiany uchwały budżetowej Gminy
Radni przyjęli zmianę uchwały budżetowej
Gminy polegającą na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 72.976 zł oraz dokonali przesunięć między działami, rozdziałami
i paragrafami, w ramach przyjętego budżetu.
Zmiany w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Masłów na lata
2011-2015
W związku z koniecznością aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na
lata 2011-2025, radni przyjęli uchwałę zmieniającą.

Kurier Masłowski

XI Sesja Rady Gminy Masłów
odbyła się 8 sierpnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie i dotyczyła:

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:
• przeprowadzona została kontrola wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli umów na odbiór odpadów komunalnych
w miejscowości Mąchocice Kapitulne;
• w czerwcu odbył się przegląd gwarancyjny
budynku Szklanego Domu i Dworku Stefana Żeromskiego oraz dobudowanej części
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Protokół przeglądu został przesłany do wykonawcy celem usunięcia usterek.
• Odmulony został rów na długości 198 m oraz
utwardzone pobocze na długości 326 m w miejscowości Dąbrowa przy drodze gminnej;
• Przebudowany został kolejny przepust: w Ciekotach oraz zakupiono kręgi na wjazd na plac
zabaw zlokalizowany w Masłowie Drugim (przy
pętli autobusowej na Klonówce);
• 15 lipca dokonano odbioru końcowego budynku świetlicy w Ciekotach – Izba Dobrego
Smaku;
• 22 lipca odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych, w którym sprzedano
trzy działki w Woli Kopcowej za łączną cenę
366.775,19 zł;
• ponowiona została korespondencja z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie zniszczonych
ażurów przy chodniku drogi powiatowej. Gmina otrzymała oświadczenie, że naprawa zostanie wykonana w ramach gwarancji;
• do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zgłoszono konieczność likwidacji wybrzuszenia
przy krawędzi jezdni na drodze wojewódzkiej Dąbrowa – Świerczyny.

Informacja o inwestycjach
w gminie Masłów
1. Remont drogi powiatowej 0314T Mąchocice-Ciekoty-Św. Katarzyna:
Inwestorem zadania jest Powiatowy Zarząd
Dróg w Kielcach oraz gminy na których terenie
są prowadzone prace: Masłów i Bodzentyn. Długość odcinka remontowanej drogi 9,838 km,
w tym na terenie gminy Masłów 5,00 km.
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. Prace remontowe są mocno zaawansowane.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0309T w Dąbrowie:
Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach, przy współfinansowaniu Gminy
Masłów.
Wykonawcą robót będących w końcowej

fazie realizacji jest Firma Usługowo-Handlowa „LECH”.
Łączna długość chodnika 1119,44 mb.
3. Izba Dobrego Smaku w Ciekotach:
W dniu 28 marca 2011 r. został przeprowadzony przetarg na remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w Ciekotach z dalszym
jego funkcjonowaniem pod nazwą IZBA DOBREGO SMAKU.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu
została wybrana oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Grabka
25-645 Kielce ul. Piekoszowska 283. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu
15 lipca 2011 r.
ciąg dalszy na stronie 6
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4. Budowa budynku wielofunkcyjnego na
działce w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska wielofunkcyjnego
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 3 grudnia 2011 r. podpisano umowę z firmą ECO AUTO BUD – Maria
Wójcik ul. Ściegiennego 26 w Kielcach na wykonanie stanu surowego otwartego.
Wymiary budynku: 19,96 x 8,96 m, powierzchnia 155,99 m2. Termin wykonania robót
nie został dotrzymany – wykonawca jest na etapie usuwania usterek i niedoróbek, przed przystąpieniem do odbioru końcowego.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli
Kopcowej.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Przedsię-

M

biorstwem Usługowo Handlowym „PROMETEUSZ” Jarosław Łojek. Wymiary boiska 28 x 46
m; boisko trawiaste z drenażem, ogrodzenie.
Termin wykonania robót nie został dotrzymany – inwestycja nadal w trakcie realizacji na
etapie pielęgnacji nawierzchni trawiastej.
6. Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym.
W wyniku rozstrzygniętego w dniu 7 kwietnia 2009 r. przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na wykonanie robót „Budowa
hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym”.
W dniu 16 kwietnia 2009 r. podpisano umowę z firmą: CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk
z Mójczy 25.

Termin wykonania zadania nie został dotrzymany, a zaawansowanie robót na obiekcie
odbiega znacząco od przyjętego harmonogramu. Przewidywany przez Wykonawcę termin
oddania obiektu do użytku – listopad 2011 r.
7. Roboty modernizacyjne związane z adaptacją części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej pod potrzeby szkoły podstawowej.
Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane – Marek Górnicki z Brzezinek.
Zakres niezbędnych robót adaptacyjnych
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
Roboty realizowane zgodnie z założonym
harmonogramem, termin zakończenia zadania
30 września 2011 r. nie jest zagrożony.

Masłów dla bł. Jana Pawła II

ając za wzór wielką postać bł. Jana
Pawła II pragniemy budować życie
codzienne, tworzyć naszą przyszłość, pomyślność i szczęście mieszkańców naszej małej ojczyzny – powiedział wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera 15 czerwca podczas uroczystej
Sesji Rady Gminy poświęconej 20. rocznicy
wizyty papieża w Masłowie

W uroczystościach wzięli udział radni Gminy Masłów, radny powiatu kieleckiego Tomasz
Lato, dyrektorzy masłowskich szkół wraz z nauczycielami, przedstawiciele kuratorium oświaty, ks. Piotr Motyka – proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Masłowie, księża z okolicznych parafii w gminie, koła gospodyń wiejskich
z terenu gminy.
Ks. prof. Tomasz Rusiecki z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach wygłosił wykład na temat bł. Jana Pawła II. Ks. Rusiecki powiedział, że „papież zawsze kierował się pa-

mięcią serca i tej pamięci uczył rodziny i naród
polski”. Podkreślił, że Jan Paweł II „był mistrzem
kształtowania i pielęgnowania pamięci serca
i tożsamości społecznej i narodowej”. „Jest to
szczególnie ważne dziś, gdy grozi nam ahistoryczność i antyhistoryczność” – zaznaczył. Rozpatrując aspekty świętości Jana Pawła II, zwrócił uwagę na jego pełnię człowieczeństwa, które było możliwe poprzez ciągłą Komunię z Bogiem, z Maryją i ze świętymi. „To był papież
tak ludzki, że jego człowieczeństwo urzekało
wszystkich” – mówił. Rozważał także treść papieskiej homilii z 3 czerwca 1991 r. w Masłowie
poświęconej czwartemu przykazaniu Dekalogu. Podkreślał jej aktualność, zwłaszcza w kontekście troski papieża – Ojca i Pasterza o ład moralny oraz przyszłość rodzin i małżeństw.
Po wykładzie zespół artystyczny „Golica”
z Mąchocic Kapitulnych pod dyrekcją Zygmunta Służewskiego zaprezentował spektakl słowno-muzyczny. Końcowym akcentem było poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy
w holu Gimnazjum im. Jana Pawła II.
- Dzięki Opatrzności Bożej Jan Paweł II gościł na masłowskiej ziemi. Pragniemy dziś oddać
cześć i honor największemu z Polaków. Ojciec
Święty jest dla nas wzorem umiłowania ziemi ojczystej i małej ojczyzny. Jego pielgrzymka, słowa, które do nas powiedział, są dla nas wielkim
zobowiązaniem w wymiarze duchowym. Mając
za wzór tak wielkiego człowieka, bł. Jana Pawła II, chcemy tworzyć naszą codzienność i przyszłość, pomyślność i szczęście – powiedział wójt
Ryszard Pazera, który podczas sesji wyrecytował

wiersz Juliusza Słowackiego„Słowiański Papież”.
W inicjatywę godnego upamiętnienia 20.
rocznicy wizyty Jana Pawła II wpisuje się projekt utworzenia wraz z parafią w Masłowie
Ogrodu Papieskiego, na wzór ogrodów watykańskich przy kościele Przemienienia Pańskiego. Na działce o powierzchni pół hektara zostaną nasadzone różnorodne egzotyczne i nie tylko rośliny, drzewa, krzewy i kwiaty.
- Chciałbym, aby to było miejsce symboliczne i łączące różne jednostki samorządowe. Będą
w nim kwatery różnych samorządów – wyjaśnia wójt. Obecnie trwają prace nad poszukiwaniem projektantów. Wcześniej radni uchwalili, iż
plac, na którym stoi pamiątkowa płyta, związana z pobytem papieża w Masłowie, będzie nosił
nazwę bł. Jana Pawła II. Decyzję zatwierdził sejmik województwa świętokrzyskiego.
Katarzyna Dobrowolska
Źródło: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Nr 28

Kurier Masłowski
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Obwieszczenie
Wójta Gminy Masłów

z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez
wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94,
poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Barcza

Barcza 37 Świetlica Samorządowa

2

Sołectwo Brzezinki

Brzezinki 43 Szkoła Podstawowa

3

Sołectwo Ciekoty

Ciekoty 76 Szklany Dom

4

Sołectwo Dąbrowa

Kielce – Dąbrowa ul. Warszawska 340 Szkoła Podstawowa nr 4

5

Sołectwo Domaszowice

Domaszowice 112 Budynek prywatny

6

Sołectwo Masłów Pierwszy

Masłów Pierwszy ul. ks. J. Marszałka 30 Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu

7

Sołectwo Dolina Marczakowa,
Sołectwo Masłów Drugi

Masłów Drugi ul. Krajobrazowa 55 Szkoła Podstawowa

8

Sołectwo Mąchocice Kapitulne

Mąchocice Kapitulne 167 Zespół Szkół

9

Sołectwo Mąchocice – Scholasteria

Mąchocice – Scholasteria 56A Szkoła Podstawowa

10

Sołectwo Wiśniówka

Wiśniówka 17 Świetlica Samorządowa

11

Sołectwo Wola Kopcowa

Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86 Dom Ludowy

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
– obwody oznaczone symbolem, zarządzeniem Nr 121/11 Wójta Gminy Masłów w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 25.09.2011 r. do Urzędu Gminy.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29.09. 2011 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń
o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Masłów przy ul. Spokojnej, budynek nr 2, pokój nr 5 albo pod nr telefonów:
41 3110065 lub w formie elektronicznej, adres e-mail dorota.kolomanska@maslow.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 9 października 2011 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny
dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wójt Gminy Masłów
/-/ Ryszard Pazera

Kurier Masłowski
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Człowiek – najlepsza inwestycja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie dnia 25 sierpnia 2011 r. zakończył IV edycję
projektu systemowego pn. „Program aktywizacji
społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów”. Programem objęto 15 Beneficjentów Ostatecznych (kobiet i mężczyzn)– bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, należących do jednej z poniższych grup:
– długotrwale bezrobotnych w tym niepełnosprawnych;
– nieaktywnych zawodowo;
– w wieku w 22-53 lata,
– o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Szkolenia w 2011 r. przeprowadził Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostało 15 osób, które
były gotowe na dokonywanie zmian, chętne do
współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące
grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi
z realizacją projektów systemowych.
Harmonogram projektu przewidywał szkolenia:
1) Sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i podstaw komputera 300 h dla
grupy 15 osobowej: od 16 czerwca 2011 r.
do 25 sierpnia 2011 r.
2) Doradztwo zawodowe 4 h na BO tj. łącznie
dla grupy 15 osobowej 60 h: od 15 czerwca
2011 r. do 24 sierpnia 2011 r.
3) Animator pracy 6 h na BO tj. łącznie dla grupy 15 osobowej 90 h: od 21 czerwca 2011 r.
do 11 sierpnia 2011 r.
4) Trening umiejętności i kompetencji psycho-

Komunikat przypominający o zmianach
od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania
prawa do świadczeń rodzinnych
związanych z urodzeniem dziecka
Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka, ponownie uzależnione będzie od
przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1
stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej

do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru
zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie
pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
– art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
– art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).
Monika Dolezińska, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowie
Źródło:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

INFORMACJA
Urząd Gminy Masłów informuje,
że realizacja

programu usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłów
w 2011 roku została dofinansowana ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
kwota dotacji 19.250,00 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
kwota dotacji 13.475,00 zł tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
Zarząd Powiatu w Kielcach – kwota dotacji 12.095,00 zł.

Ryszard Pazera, Wójt Gminy Masłów

społecznych 12 h dla grupy 15 osobowej: od
6 do 7 lipca 2011 r.
Wszyscy Beneficjenci Ostateczni otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz opinie doradcy zawodowego w zakresie ich predyspozycji na otwartym rynku pracy. Ponadto uczestnicy w ramach zawartych kontraktów socjalnych
otrzymali: wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), zwrot
kosztów dojazdu, posiłki, materiały szkoleniowe.
Zarządzanie Projektem:
Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa Koordynator-Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, pracownicy socjalni, główna księgowa.
Biuro projektu:
Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Masłowie
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5
26-001 Masłów
tel. 41-311-08-70 lub 41-311-08-94
www.gops-maslow.pl

Świadczenia
rodzinne

– nowy okres zasiłkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2011 roku
do 31 października 2012 roku przyjmowane
będą wraz z wymaganymi dokumentami od
dnia 1 września 2011r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do
dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada,
realizacja świadczeń przysługujących za listopad
nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 roku. Do wniosku należy dołączyć odpowiednią dokumentację
potwierdzającą sytuację dochodową i rodzinną.
Wszystkie druki i formularze w zakresie
ubiegania się o przedmiotowe świadczenia dostępne są na stronie internetowej www.gops-maslow.pl (Zakładka: [Formularze i druki].
Ponadto przypominamy o konieczności
doręczenia zaświadczeń potwierdzających
fakt kontynuowania nauki w roku szkolnym
2011/2012 dzieci uczęszczających do szkół
ponadgimnazjalnych w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 8 września 2011 r.
Monika Dolezińska, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowie

Kurier Masłowski
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nowy zawód szansą na pracę

– program przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Jesteś rolnikiem lub domownikiem rolnika?
Myślisz o podjęciu pracy poza sektorem rolniczym?
Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe?
Do udziału w projekcie zapraszamy rolników oraz domowników rolników:
 zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego w gminach wiejskich, miejskowiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców. oraz
 wyrażających chęć przekwalifikowania i podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym.
W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:
•
•
•
•
•

Operator koparko-ładowarki klasy III – 232 godziny zajęć.
Magazynier z obsługą wózka widłowego – 136 godzin zajęć.
Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej – 176 godzin zajęć.
Fryzjer z elementami wizażu - 160 godzin zajęć.
Kelner-barman – 160 godzin zajęć.

W ramach Projektu zapewniamy również:
• Udział w Indywidualnym Doradztwie Przedszkoleniowym, pozwalającym na określenie swojej ścieżki kariery
zawodowej.
• Udział w grupowych zajęciach rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe (szeroki zakres tematów do
wyboru).
• Materiały szkoleniowe.
• Ciepły posiłek oraz przerwy kawowe podczas szkolenia i zajęć grupowych.
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i grupowe zajęcia.
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania szkolenia i grupowych zajęć.
• Certyfikat ukończenia szkolenia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Wszelkich informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Biuro Projektu „Nowy zawód szansą na pracę
– program przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa”
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce
Tel.: (041) 361 04 92, fax: (041) 361 11 61,

e-mail: nowyzawod@sir.com.pl, www.nowyzawod.sir.com.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji
Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kurier Masłowski
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Wizyta studyjna z Ukrainy w Szklanym Domu
7 lipca 2011 roku gościliśmy w Szklanym
Domu w Ciekotach przedstawicieli instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych
z Ukrainy, uczestników międzynarodowej konferencji w ramach projektu:„Śladami wspólnej historii w drodze do europejskiego partnerstwa narodów. Międzynarodowe Centrum Dialogu i Demokracji im. prof. Bronisława Geremka w Winnicy”realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód z Kielc. Bezpośrednim celem projektu jest integracja polsko – ukraińsko – żydowskich środowisk akademickich, naukowych i pozarządowych poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Dialogu i Demokracji im. prof.
Bronisława Geremka w Winnicy na Ukrainie. Podstawową ideą działania centrum będzie integracja społeczności ukraińskiej, polskiej i żydowskiej
w aspekcie współpracy na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków, poszanowania historii, tradycji i równouprawnienia.
W programie wizyty była prezentacja Gminy
Masłów jej dziedzictwa kulturowego oraz zwiedzanie Szklanego Domu i Dworku Stefana Żeromskiego. Największą atrakcją dla gości z Ukrainy był występ Kapeli Ciekoty w Dworku Stefana Żeromskiego.
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Przedstawiciele z Usola Syberyjskiego
w gminie Masłów
Za sprawą współpracy Konsulatu Generalnego RP w Irkucku, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Gminy Masłów w dniach od 5 do 11
czerwca 2011 roku została zorganizowana wizyta studyjna dyrektorów Państwowego Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim: Sergieja Kriwobokowa oraz Walentego Masałowa.
Oficjalna część wizyty rozpoczęła się w dniu
6 czerwca spotkaniem z dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej – Grzegorzem Chorążym oraz rozmów w Ośrodku Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą, w której udział wzięli pracownicy Wydziału Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej.
Najważniejszym celem wizyty dyrektorów
z Usola Syberyjskiego było zawarcie umowy
o współpracy między Gimnazjum nr 1 w Usolu
Syberyjskim a Zespołem Szkół w Mąchocicach
Kapitulnych. Umowa podpisana pomiędzy Janiną Gozdek – dyrektor Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, a p. Sergiejem Kriwobokowem – dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim, zakłada współpracę na wielu
płaszczyznach: wymianę doświadczeń, wspomaganie nauczania języka polskiego, kultury
polskiej dzieci i młodzieży oraz wymianę informacji na temat systemów edukacji w obu krajach a przede wszystkim wymianę dzieci i młodzieży. Z uwagi na to,że jest to pierwsza umowa
o współpracy pomiędzy szkołą polską a rosyjską, podpisaniu dokumentu towarzyszyły władze gminy Masłów oraz Świętokrzyski Kurator
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Oświaty – p. Małgorzata Muzoł.
W czasie wizyty odbyło się
spotkanie w Kuratorium Oświaty w Kielcach, podczas którego omówiono system oświaty
w Polsce a następnie udano się
do Gimnazjum nr 9 w Kielcach,
gdzie zaprezentowano metody nauczania języka rosyjskiego w Polsce. Delegacja z Usola
Syberyjskiego zwiedzała również gminę Masłów, Kielce, Święty Krzyż.
Dziękujemy za sfinansowanie wizyty w Polsce Ministerstwu Edukacji Narodowej, Urzędowi Gminy Masłów, Zespołowi Szkół w Mąchocicach Kapitulnych oraz wielu nie wymienionym
tu osobom, które wsparły finansowo lub rzeczowo to przedsięwzięcie.

Pozdrawiamy
serdecznie –
ej Kriwobokow
,Nauczyciele,
Pracownicy ad
ministracyjni
oraz wszyscy
Uczniowie
Gimnazjum nr
1 w Usolu Sy
beryjskim
Dyrektor Sergi

Dyrektorowie Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim pragną podziękować za ciepłe, pełne życzliwości przyjęcie w Gminie Masłów i już dziś zapraszają na rewizytę w marcu 2012 roku na jubileusz 20 lat nadania szkole statusu gimnazjum.
Aneta Ksel
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Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
na Węgrzech
W dniach 16-22 sierpnia przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przebywali w węgierskiej gminie Borcs, z którą Masłów współpracuje od kilku lat. Młodzież podczas kilkudniowego pobytu miała mnóstwo atrakcji odwiedzili m.in. jed-

Kurier Masłowski

nostkę węgierskiej straży pożarnej, zwiedzili Stare
Miasto, a także wesoło spędzili czas na basenach
termalnych w Gyor. Młodzi strażacy mogli także zobaczyć urzekający Budapeszt, Balaton oraz
wzięli udział w spływie kajakowym na rzece Rabca.

Do przebywającej tam grupy dołączył Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki” wraz z Wójtem
Gminy Masłów, które zaprezentowały się w podczas święta narodowego naszych węgierskich
przyjaciół.
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Wywiad z Panem Andrzejem Wilkosem
szefem grupy gitarowej i zespołu country-folk w Masłowie
– Gdzie się Pan urodził i wychował?
– Urodziłem się w Szczecinie i tam się przez
pewien czas wychowałem, później w Lublinie,
skąd pochodzi moja rodzina, a także na kielecczyźnie.
– Ukończył Pan jakieś studia muzyczne?
– Nie. Jestem samoukiem, sam się uczyłem
gry na instrumentach.
– Od kiedy gra Pan na gitarze?
– Zakochałem się w gitarze wiele lat temu.
Zacząłem na niej grać w 1963 roku, ale cały
czas się uczę.
– Czy może w Pana rodzinie były muzyczne talenty?
– Talenty to może za dużo powiedziane.
Mama i ciotki śpiewały. Babcia śpiewała, miała piękny głos. Mój tata był technikiem, takim
człowiekiem renesansu. Pięknie rysował, kreślił plany i znakomicie grał na instrumentach.
– Jaką muzykę Pan preferuje?
– Ja preferuję to, od czego mogę się najwięcej nauczyć. Kocham muzykę country, folk,
to, co jest mi najbliższe. Muzykę ludową, instrumentalną, bo doceniam piękno różnych
instrumentów
– Czy pamięta Pan swoich pierwszych wychowanków?
– No pewnie. Tomek Dziwoń, Jarek Pniak,
Marek Kaleta. To byli moi pierwsi wychowankowie. Trzech ich przyszło, młodych piętnastolatków. Przyszli i trzeba im było coś pokazać. Nie mieliśmy sprzętu, nawet przynosiłem elektryczną gitarę, która udawała gitarę
basową 6-strunną. I tak zaczęliśmy. Oni już

wyfrunęli spod moich skrzydeł, 5 lat z nimi
pracowałem. Zdradzałem im tajniki nie tylko muzyki i pracy na instrumentach, ale również jak grać na różnego rodzaju imprezach,
co trzeba umieć, jak się zachować. Ja im proponowałem to, czego mogą się nauczyć, bo
nie zawsze to, co jest najmodniejsze, jest dobre do nauki.
– Jaki jest Pana ulubiony artysta?
– Mam wielu ulubionych artystów. Przede
wszystkim artyści-instrumentaliści. Zespół The
Ventures, od którego zaczął się mój podziw dla
gitary. Członkowie zespołu są dużo starsi ode
mnie, miałem okazje zobaczyć ich osobiście
przed lat w Szwecji i w 1989 roku. Także Les Paul’a, gitarzysta, który zbudował gitarę elektryczną w obecnym kształcie. On wymyślił sobie, jak
ta gitara ma pracować, przystawki, kształt gitary. To ich muzyka inspirowała mnie, ich utwory były pierwszymi, z którymi się zetknąłem,
już troszeczkę interesując się muzyką. Chociaż
wcześniej słucham Rock&Roll’a. Druga grupa
to Shadowski, których miałem okazję widzieć
w 2009 roku w Anglii na koncercie. Jest wiele
muzyków country, których cenię, np.: Dolly Parton, Johny Cash. Lubię balladę i dobry tekst. Muszę też wspomnieć o Bobie Dylanie, genialnym
kompozytorze, pięknie komponującym i piszącym znakomite teksty, które poruszają problematykę ogólnoludzką. Pełno takich tekstów
jest w muzykę country, ten gatunek muzyczny mówi o sprawach bardzo rodzinnych, ludzkich. Bob Dylan porusza problemy, które nurtują współczesnego człowieka.

– Czy Pana grupa przygotowuje się do jakiegoś koncertu?
– Stale szykuję wszystkie grupy do koncertu i czekamy na jakieś propozycję. Tradycyjnie
jesteśmy w Biesiadzie Masłowskiej bądź Dożynkach. To się zaczęło we wrześniu 1991 roku. Zauważyłem, że młodzież, która gra w tym kółku
gitarowym, lubi występować. Występ przed publicznością wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Bo jak gramy dla siebie, to można się zachowywać różnie. A gdy wychodzi się na scenę, ponosi się odpowiedzialność… Wychodzisz,
sprzedajesz się i podpisujesz się pod tym co robisz. Zauważyłem, że młodzi ludzie chcą przychodzić, że chcą się uczyć. Zawsze się tu czegoś nauczą. Ja znam wiele historii muzycznych,
o płytach, o wykonawcach i zawsze mogę im coś
opowiedzieć. Jeżeli ktoś znajdzie swoją ścieżkę,
to ja się z tego cieszę.
– Czy mógłby nam Pan opowiedzieć jakąś
anegdotkę ze swojego życia?
– Owszem kiedyś przydarzyło mi się coś
śmiesznego. Przychodzi gość i rzuca nazwami
różnych wykonawców ludowych:
– A znacie kapelę Franka z Zawiślanki, a znacie
kapelę Maćkowiaka z Brzeszczy Dużej?
– No nie znamy, nie znamy.
No i kolega się pyta:
– Panie, a Frycka Szopena to pan zna?
– E nie wiem musiał na innych terenach grać.
– Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów.
D. Biskupska, D. Bieniek

Młodzi strażacy z Mąchocic Kapitulnych najlepsi
M

łodzieżowe Drużyny Pożarnicze męskie i żeńskie – z Mąchocic Kapitulnych okazały się najlepsze podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Impreza odbyła się w niedzielę na boisku przy
OSP w Ciekotach. W sumie wystartowało tam
siedem zespołów młodzieżowych, ale rywalizowali też dorośli strażacy.
W zawodach wzięli udział młodzi strażacy z Brzezinek, Ciekot, Masłowa, Mąchocic Kapitulnych i Woli Kopcowej. Każda ztych jednostek wystawiła drużynę męską, natomiast Mąchocice Kapitulne i Ciekoty wystawiły dodatkowo drużyny składające się z dziewcząt.
Zawodnicy oceniani byli w konkurencji polegającej na rozwinięciu bojowym oraz w sztafecie pożarniczej 400 metrów z przeszkodami.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco:
w kategorii MDP dziewcząt:
I miejsce – MDP z Mąchocic Kapitulnych z wynikiem 967,88 pkt.
II miejsce – MDP z Ciekot z wynikiem 940,30 pkt.

w kategorii MDP chłopców:
I miejsce – MDP z Mąchocic Kapitulnych z wynikiem 1011,21 pkt
II miejsce – MDP z Ciekot z wynikiem 987,30 pkt
III miejsce – MDP z Brzezinek z wynikiem 955,20 pkt
IV miejsce – MDP z Woli Kopcowej z wynikiem
930,47 pkt
V miejsce – MDP z Masłowa z wynikiem 884,66 pkt
RYWALIZACJA STRAŻAKÓW OSP
Ponadto w zawodach wzięło udział 6 drużyn pożarniczych OSP: OSP Mąchocice Kapitulne, OSP Wola Kopcowa, OSP Masłów, OSP Brzezinki oraz OSP Ciekoty, w tym jedna Kobieca
Drużyna Pożarnicza z Mąchocic Kapitulnych.
Po rozegraniu dwóch konkurencji, czyli
ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej
7 x 50 m z przeszkodami, końcowa klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych
I miejsce Kobieca Drużyna Pożarnicza z Mąchocic Kapitulnych z wynikiem 176 pkt.
w kategorii męskich drużyn pożarniczych:
I miejsce – OSP Mąchocice Kapitulne z wynikiem 124,27 pkt.

II miejsce – OSP Wola Kopcowa z wynikiem
128,64 pkt.
III miejsce – OSP Ciekoty z wynikiem 153,90 pkt.
IV miejsce – OSP Masłów z wynikiem 155,10 pkt.
V miejsce – OSP Brzezinki z wynikiem 171,70 pkt
Po za konkursem wystąpiła dodatkowo drużyna seniorów z Mąchocic Kapitulnych.
TURNIEJ PIĘCIU STRAŻNIC
W trakcie niedzielnej imprezy rozegrano
także drugą konkurencję w organizowanym
przez Zarząd Gminny OSP Turnieju Pięciu Strażnic – musztrę.
Wyniki w tej kategorii przedstawiają się następująco:
I miejsce – MDP Dziewcząt z Ciekot z wynikiem 5 pkt.
II miejsce
– MDP Brzezinki z wynikiem 4 pkt.
– MDP Mąchocice Kapitulne z wynikiem 4 pkt.
– MDP Ciekoty z wynikiem 4 pkt.
III miejsce – MDP Wola Kopcowa z wynikiem
3 pkt
IV miejsce – MDP Masłów z wynikiem 2 pkt.
Zdjęcia z zawodów na dole strony 13
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Festyn dla dzieci za nami!

Zabawa odbyła się w niedzielę 7 sierpnia
2011 roku na placu szkolnym w Masłowie. Festyn przede wszystkim był skierowany do najmłodszych mieszkańców naszej gminy ,ale
można śmiało stwierdzić ,że rodzice również bawili się doskonale i chętnie brali udział w przeróżnych konkursach organizowanych przez zespół artystyczny „Patigo”.

Przygotowano atrakcyjny program letnich doznań. Wszystkie aktywności, wesołe zadania i kreatywne zabawy przebiegały
w niesamowitej, przyjaznej i beztroskiej atmosferze. Nikt się nie nudził. Ogromną atrakcją festynu był dmuchany zamek, na którym
dzieci skakały i zjeżdżały do woli całkowicie
za darmo. Dzieci z ochotą brały udział w różnych zabawach i konkursach. Bardzo popularnym elementem zabawy było malowanie twarzy i wykonywanie tatuaży. Mieliśmy
okazję wziąść udział w wielu konkurencjach
sprawnościowych m.in. przeciąganie liny ,bitwa na piłki , golf na trawie czy wyścigi. Zwycięzcy poszczególnych turniejów byli nagradzani słodkościami i drobnymi upominkami.
Odwiedziła nas też Pani Jadwiga Duda – wice
wójt gminy Masłów. Objęła również stanowisko w jury w konkursie plastycznym zorganizowanym na festynie. Miłym słowem
przywitała i pożegnała uczestników zaba-

wy obiecując, że za rok znów się spotkamy
by uczcić wakacje.
Festynowi towarzyszył kiermasz książek
oraz artykułów szkolnych. Rodzice mogli więc
połączyć przyjemne z pożytecznym i nabyć
książki dla swych pociech w atrakcyjnych cenach.

Nowopowstałe Stowarzyszenie „Forum
Przedsiębiorców Gminy Masłów” ma swoje władze

W

dniu 28 czerwca 2011 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie odbyło się spotkanie powołujące Stowarzyszenie. Organizacją powołaną z inicjatywy władz gminy pokieruje Janusz Łoskot, prezes firmy KJK.
Jego zastępcą będzie inny przedsiębiorca – Marek Kmieć, skarbnikiem – Piotr Stokowski, sekretarzem – Albert Ksel, członkiem zarządu – Wojciech Gawęcki. Do komisji rewizyjnej wybrano Jerzego Suchańskiego, Jacka Guzerę i Tomasza Ksela.
Forum ma zajmować się m.in. organizacją spotkań poświęconych bieżącym problemom przedsiębiorców. Ma promować gminę jako atrakcyjną dla inwestorów i wspierać działania urzędników i radnych, które skierowane będą na rozwój przedsiębiorczości.
Stowarzyszenie ma też współpracować z różnymi instytucjami i mediami, a jego członkowie będą uczestniczyć w misjach gospodarczych.

Kurier Masłowski
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Przyrodnicza ścieżka
Klubu 4H uroczyście otwarta

czerwca 2011 r. przekazano turystom i lokalnej społeczności dydaktyczną ścieżkę przyrodniczą Klubu 4H
„Brzezinki”, który działa w Szkole Podstawowej w Brzezinkach od 2008 r. Od początku jego działalności liderkami wolontariuszkami są nauczycielki – Sylwia Nalepa i Olga
Zawodnik.
Wytyczona ścieżka dydaktyczna prowadzi
od szkoły w Brzezinkach przez Pasmo Masłowskie i Diabelski Kamień do Ciekot. W towarzyszącej ścieżce publikacji opisom roślin i krajobrazów towarzyszą cytaty zaczerpnięte z dzieł
Stefana Żeromskiego, który w Ciekotach spędził swoje dzieciństwo. Znajdują się tam także

zdjęcia i ryciny roślin. Proponowana ścieżka nie
jest trasą wyłącznie przyrodniczą. Wędrując nią
turyści mają szansę zapoznać się również z historią, tradycjami i legendami świętokrzyskimi.
Pierwsza część sobotniej uroczystości odbyła się pod szkołą w Brzezinkach. Gości powitał Zbigniew Długosz – dyrektor szkoły. Oficjalnego oddanie ścieżki i przecięcia wstęgi dokonali m.in.: Ryszard Pazera, wójt Gminy Masłów,
Michael Henney, przedstawiciel Ambasady
Amerykańskiej, Katarzyna Lubczyńska – Saffell
z Fundacji Heifer International, oraz Sylwia Miros, uczennica SP Brzezinki i Prezydent Klubu
4H. Publiczności zaprezentowało się także Koło
Gospodyń Wiejskich z Brzezinek.
Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Edukacji Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Po wysłuchaniu przemó-

wień zaproszonych gości uczestnicy spotkania
mieli szansę obejrzenia przedstawienia w wykonaniu członków Klubu 4H„Brzezinki”, które tematycznie związane było ze ścieżką i świętokrzyskimi legendami. Po części artystycznej goście mogli zwiedzić także Szklany Dom, Dworek Stefana
Żeromskiego oraz obejrzeć galerię regionalnych
prac klubowiczów. Ze spotkania każdy wyszedł
z przewodnikiem i drobnym upominkiem – diabełkiem z masy solnej na pamiątkę.
Olga Zawodnik

Imieniny Stefana na Żeromszczyźnie

W dniu 2 września około150 osób przybyło
do Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom” świętować imieniny Stefana. Zebranych gości powitała kierownik Centrum – Krystyna Nowakowska, a następnie głos zabrała Pani Kazimiera Zapałowa – wieloletnia kustosz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Nie mo-

gło zabraknąć prezentów od osób prywatnych
i instytucji, które stanowiły różne przedmioty na
wyposażenie dworku. Po części oficjalnej można było skosztować słynnych Stefanek i napoju bzowego. Równolegle dla dzieci i młodzieży
prowadzono warsztaty graffiti, zagrał kielecki
zespół „No Name” (nawiązując do twórczości
Żeromskiego), a zebraną publiczność zabawiał
zaproszony mim. Przy ognisku pieczono kiełbaski i słuchano występów młodego, utalentowanego akordeonisty – Mariusza Chaby.
Kwadrans po 20. rozpoczął się z kolei nocny rajd z pochodniami na „górę domową” Stefana – Radostową. 23 osoby zdobyły szczyt
(451 m n.p.m.) podchodząc od strony Wymyślonej, aby zejść do „Przełomu Lubrzanki” i ulicą Radostową zamknąć pętlę przy „Szklanym
Domu” w Ciekotach.

„Imieniny Stefana” wpiszą się z pewnością
jako impreza cykliczna Centrum, a stosunkowo
duża frekwencja pierwszej edycji – choć troszkę zaskoczyła organizatorów – nastraja bardzo
optymistycznie na przyszłość.
Adam Grzegorzewski

Kurier Masłowski
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80-lecie OSP w Masłowie
– uroczystości
Niedzielne uroczystości z okazji 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie rozpoczęła msza święta, której przewodniczył Ksiądz
Proboszcz Piotr Motyka. Następnie masłowscy strażacy poprowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Nowin udali się pod budynek
Ośrodka Kultury w Masłowie, gdzie odbyły się główne uroczystości. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał wójt Ryszard Pazera oraz zasłużony strażak dh Józef Wojtyna.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz medale imienne.
Obchody Jubileuszu 80-lecia
oraz remont remizy wspierali:
1. Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów
2. Henryk Milcarz – „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.
3. Marek Gos – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
4. Tomasz Lato – Radny Powiatu Kieleckiego
5. Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP
6. Marek Kaleta, Zdzisław Kózka – Firma Budowlana „Merkury”
7. Jerzy Rydlewski, Wiesław Kania – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Kanryd”

Kurier Masłowski

8. Grzegorz Wiśniewski, Ewa Wiśniewska-Zduniak, Teresa Wiśniewska –„Wiśniewscy” s.c
9. Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski – „Armatura”
10. Ignacy Samiczak – Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa
11. Marcin Kaleta, Agnieszka
Brożyna – „Bro-Kal” Poligrafia
12. Piotr Bandrowski – Sklep Hydrauliczny
13. Jolanta Pierzak – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„JPM”
14. Sylwester Borycki – sklep handlowo-usługowy
15. Ewa Sztynder – Hurtownia
Alkoholi „MTC”
16. Czesław Kieszkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Masłowie im. Jana Pawła II
17. Sławomir Zatorski – „Drewm a x ” Z a k ł a d Pro d u k c j i
Drzewnej
18. Edyta Cedro – Pielęgniarstwo
Środowiskowo-Rodzinne
19. Alicja Feldman, Dorota Brzezińska – Apteka Prywatna
20. Małgorzata i Grzegorz Nowakowscy – Viva Pizza Cafe
21. Grzegorz Wdowiak – Zakład
Kamieniarski
22. Klub Seniora z Masłowa
23. Chór Masłowianie
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Wieści z gminy

Wicemistrzyni Europy
ze ,,Skalnika”
J

eszcze nie umilkły echa Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży a nasza
Mistrzyni Polski, Martyna Gil zdobyła kolejne trofeum teraz na europejskim ringu.
W dniach 28 sierpnia – 5 września 2011 r.
w Orenburgu w Rosji odbyły się Mistrzostwa
Europy Juniorek w boksie. Zawodniczka z Masłowa na co dzień trenująca w ,,Skalniku” Wiśniówka, Martyna Gil reprezentowała Polskę
w kategorii średniej (75 kg).
Ciężka praca w wakacje, na trzech
obozach kadry narodowej, zaowocowała
doskonałym wynikiem na Mistrzostwach

Europy. Po fascynujących pojedynkach, dopiero
w finale uległa nieznacznie reprezentantce Rosji
Martyenie Vyachikinie, na punkty (jest to jedyna
przegrana walka Martyny w karierze).
Ambitna Martyna już ciężko trenuje do rewanżu z Rosjanką na najbliższych zawodach
tj. Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska
w Gliwicach, na które zapowiedziała przyjazd
Rosjanka (może i tym razem sędziowie spojrzą
przychylniej na gospodarza).

Po powrocie z mistrzostw Martyna została przyjęta entuzjastycznie przez kolegów, trenerów, Zarząd Klubu oraz Wójta Gminy Masłów – Ryszarda Pazerę. W trakcie spotkań były
kwiaty, życzenia i drobne upominki od prezesa,
który serdeczne pogratulował również mamie
Martyny za wychowanie i zaangażowanie bez
którego było by trudno osiągnąć taki sukces.
Życzymy Martynie dalszych sukcesów
w boksie oraz w nowej szkole (Liceum Sportowe), w której rozpoczęła naukę od
1 wrzenia.
Krzysztof Kozubek

GOKiS Masłów i Klonówka Masłów
w Klasie A
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sierpnia na boisku w Brzezinkach odbyła się inauguracja sezonu 2011/2012. Wielkim sukcesem dla naszej gminy jest to, że
oba masłowskie zespoły mogą zagrać w Klasie A. Do tej pory rozegrały po cztery kolejki. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe wyniki.
I kolejka
GOKiS Masłów – Zorza Tempo Pacanów 7:1
Klonówka Masłów – Wisła Nowy Korczyn 1:2

III kolejka
GOKiS Masłów – Kamienna Brody 0:4
Klonówka Masłów – Star Starachowice 0:2

II kolejka
GOKiS Masłów – Zryw Zbigniewice 1:2
Klonówka Masłów – Agricola Łoniów 0:2

IV kolejka
GOKiS Masłów – Stal Kunów (mecz nie odbył się)
Klonówka Masłów – Klimontowianka Klimontów 1:8

Kurier Masłowski

