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Dęby
Pamięci
W niedzielę 30 września br. na terenie
Zespołu Szkół w
Mąchocicach
Kapitulnych
odbyła się
uroczystość,
której inicjatorem było
Stowarzyszenie Św. Jacka. Została
ona zorganizowana, aby
uczcić pamięć i oddać
hołd trzem
policjantom,
zamordowanym
w kwietniu 1940 r.
w Twerze a pogrzebanym w Miednoje.
Byli to: Piotr Gołąbek urodzony w
Mąchocicach Kapitulnych, Franciszek
Michalak urodzony
w Masłowie oraz
Witold Zgirski.

Pismo Samorządu Gminy Masłów
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Uroczystość rozpoczęto mszą
św., następnie zebrani prze
szli na przygotowane miej
sce, aby zasadzić trzy
dęby pamięci, mające
przypominać ten bolesny
i tragiczny, ale ważny fragment
naszej historii.
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in. bliscy
i rodziny pomordowanych w Twerze funkcjonariuszy,
przedstawiciele gminy Masłów na czele z Wójtem Ryszardem Pazerą oraz Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka. Na
zakończenie program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję przedstawił zespół artystyczny Golica.
Poniżej przemówienie Wójta Gminy Masłów na tę okoliczność:
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Szanowni Państwo!
Minęło 72 lata od popełnienia zbrodni
katyńskiej. W wyniku zaanektowania przez
armię sowiecką wschodnich terenów Polski,
po agresji 17 września 1939r., do niewoli
sowieckiej dostało się około 250 tys. Polskich
żołnierzy i oficerów.
Wbrew międzynarodowym konwencjom, że

pieczę nad jeńcami wojennymi sprawuje wojsko, jeńców polskich powierzono organom sowieckiej służby bezpieczeństwa i NKWD. Utworzono wiele obozów jenieckich, a wśród nich
trzy specjalne. Polacy przebywali w tych obozach przez wiele miesięcy w bardzo ciężkich
warunkach. W marcu 1940 roku podjęto decyzję o wymordowaniu więzionych Polaków.
W kwietniu z obozów jenieckich wywożono naszych rodaków i w bestialski sposób mordowano ich w miejscach kaźni. Na miejsca rozstrzelania wybrano Katyń, okolice Tweru,
Charków oraz wiele nieujawnionych dotąd miejsc na mapie Rosji sowieckiej. Przez wiele
powojennych lat, wiedza o Katyniu była nikła, a dzisiaj otwierane są archiwa i prawda o
tym straszliwym czasie się ujawnia. Dzisiaj także wiemy, że w katyńskim lesie leżą szczątki
mieszkańców naszej gminy. Ponieśli oni największą ofiarę w obronie ojczyzny i wolności.
Mamy wobec nich dług wdzięczności, za to, że żyjemy w wolnym kraju. Oddajemy im hołd
i winni jesteśmy im pamięć, która ma przetrwać przez pokolenia. Wiemy, że z terenu naszej
gminy pochodzili: Piotr Gołąbek urodzony w Mąchocicach Kapitulnych i Franciszek Michalak urodzony w Masłowie.
W dniu dzisiejszym chcemy uczcić ich pamięć poprzez posadzenie 3 dębów. Ten trzeci będzie
poświęcony Witoldowi Zgórskiemu, który był Polakiem, pochodził ze wschodnich terenów
przedwojennej Polski. Niech te dęby będą symbolem prawdy i pamięci o pomordowanych
w katyńskim lesie. Tu na terenie Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych tę pamięć
będziemy pielęgnować szczególnie, i oddawać cześć ofiarom Katynia.
O brutalnej prawdzie tej straszliwej zbrodni musimy pamiętać, aby nic podobnego nie
wydarzyło się nigdy więcej. Cześć ich pamięci!

Najlepsze życzenia dla Stefana
Jak co roku 2 września świętowaliśmy Imieniny Stefana wraz z licznie zgromadzonymi gośćmi. Impreza rozpoczęła się koncertem skrzypcowym w wykonaniu 8- letniego
Konstantego Apoluniusza Litwińskiego. Następnie dzieci ze Szkoły w Mąchocicach
Scholasterii zaprezentowały ciekawy słowno- muzyczny program poświęcony solenizantowi i jego latom młodzieńczym spędzonym w Ciekotach. Kiedy pięknie ubrane w
ludowe stroje dzieci zniknęły ze sceny pojawiły się na niej cztery Panie w czerni (na
codzień uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludmira Różyckiego w Kielcach) czyli kwartet smyczkowy „Espressivo”, który zaczarował publiczność podczas
30 minutowego recitalu.
Po „duchowej uczcie” na sali widowiskowej „Szklanego Domu” zaprosiliśmy miłych gości na słodki poczęstunek, gdzie na stole królowała...STEFANKA. Następnie dzieciaki udały się na „Bajkowe podróże z wycinanką” (warsztat książki artystycznej poprowadzone przez Monikę Wójcik), zaś w sali widowiskowej można było
obejrzeć popisy taneczne dzieci uczestniczących w zajęciach tańca towarzyskiego,
organizowanych podczas wakacji przez GOKiS w Masłowie. Chwilę później przenieśliśmy się w wiek XIX. Pani Kazimiera Zapałowa – wieloletnia kustosz Muzeum
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, badaczka dziejów rodziny S. Żeromskiego w Świętokrzyskiem, opowiadała w Dworku o
osobach z rodziny Stefana, których liczne portrety udało się zgromadzić w Dworku właśnie dzięki Pani Kazimierze (jej badaniom, staraniom
i darowiźnie). Po wykładzie Pani Kazimiery śmiałkowie weszli na „Górę Domową” Stefana, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody,
wypoczywając po trudach wędrówki odczytanych zostało kilka, przygotowanych wcześniej, fragmentów „Dzienników” solenizanta.
Impreza zakończyła się, już tradycyjnie, ogniskiem i pieczeniem ziemniaka.
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Plon niesiemy, plon...
W niedzielę, 26 sierpnia 2012 r. na terenie Centrum
Edukacyjnego Szklany Dom odbyły się Dożynki
Gminne 2012. Mimo kapryśnej pogody uroczystość
zgromadziła bardzo liczną grupę mieszkańców
naszej gminy i nie tylko. Jak co roku rozpoczął
ją korowód dożynkowy od bramy wejściowej do
Centrum, który poprowadziła Kapela Ciekoty oraz
Starostowie Dożynek Pani Cecylia Mazur z Woli
Kopcowej i Pan Andrzej Borek z Doliny Marczakowej.
Uroczystą mszę świętą w intencji rolników odprawił proboszcz parafii Brzezinki ks. Mirosław
Nowak w asyście ks. Józefa Żółtaka, oprawy
muzycznej dokonał Chór Masłowianie. Po mszy
na ręce gospodarza gminy Ryszarda Pazery,
Starostowie dokonali uroczystego przekazania
chleba wypieczonego przez piekarnię p. Ernesta Nogi z Mąchocic Kapitulnych. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Poseł
na Sejm p. Maria Zuba , Senator p. Krzysztof
Słoń, Przewodniczący Rady Powiatu p. Józef
Szczepańczyk, Prezes Wodociągów Kieleckich p. Henryk Milcarz. Na scenie zaprezentowały się wszystkie zespoły z terenu naszej
gminy. Podczas imprezy odbyło się kilka
konkursów. W konkursie kulinarnym swoje
regionalne produkty przedstawiały Koła Gospodyń Wiejskich „Lubrzanka” z Mąchocic
Kapitulnych, „Kopcowianki” z Woli Kopcowej oraz po raz pierwszy na Dożynkach „Babiniec” z Wiśniówki. Komisja
konkursowa w składzie: Jadwiga Duda,
Genowefa Jaros i Adam Grzegorzewski miała możliwość spróbowania takich potraw jak: gołąbki „mąchockie”
z kaszą i mięsem, kapuśniak z kaszą i
żeberkami, prazoki, pierogi pieczone z
pieczarkami podawane z czerwonym
barszczem, a ze słodkości – oponki
„mąchockie”. Wszystkie dania były tak wyśmienite,
że komisja konkursowa
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postanowiła przyznać wszystkim trzem zespołom nagrody ex aequo. Kolejnym konkursem odbywającym się
podczas Dożynek był konkurs na wieniec dożynkowy. Tu
także komisja w składzie Piotr Stokowski, Ryszard Pazera i Krystyna Nowakowska miała ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ wszystkie wieńce były piękne i bardzo
misternie wykonane. Pierwsze miejsce, a co za tym idzie
wyjazd na Dożynki Powiatowe do Daleszyc zdobył wieniec wykonany przez Masłów Drugi Nove, drugą lokatę
zajął wieniec z Dąbrowy, trzecią pozycję zajęły wieńce z
Ciekot i z Brzezinek. Jak co roku odbył się także konkurs
na najładniejszą posesję - I miejsce zajął p. Mariusz Rachwał z Domaszowic, II miejsce p. Teresa i Edward Różyc z Woli Kopcowej oraz p. Jarosław Koprowski z Barczy, III miejsce p. Halina Różyc z Woli Kopcowej. W
kategorii najładniej zagospodarowany plac
przed firmą wyróżnienie otrzymała
firma DIAMEX z Woli Kop-
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cowej - p. Marzena Dudzik. W kategorii najładniejsze sołectwo wyróżnienia zdobyły sołectwo Masłów
Drugi, sołectwo Mąchocice Scholasteria i sołectwo
Barcza. Wystawę płodów rolnych oceniała komisja
konkursowa w składzie Ryszard Januchta sołtys sołectwa Brzezinki, Czesław Piotrowski z Mąchocic
Kapitulnych i Jolanta Lachowska przedstawicielka
ŚODR Modliszewice. Po dokonaniu przeglądu wystawy komisja postanowiła przyznać następujące
nagrody: I miejsce – Danuta Sobecka z Mąchocic
Kapitulnych, II miejsce - Dorota Biskupska z Dąbrowy i III miejsce- Henryk Saletra z Barczy. Pozostali
wystawcy otrzymali wyróżnienia. Gwiazdą tegorocznych Dożynek był kultowy już zespół WAWELE, przy którym znakomicie bawiła się zgromadzona
publiczność. Wieczór dożynkowy zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, która trwała do bardzo późnych
godzin nocnych i cieszyła się powodzeniem nie tylko
wśród młodzieży.
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Hala sportowa w Masłowie

otwarta

3 września br. uroczystą mszą świętą odprawioną w
budynku nowo oddanej hali sportowej zainaugurowano rok szkolny 2012/2013. W uroczystości poza
uczniami, ich rodzicami, obecnymi i byłymi pracownikami szkoły wzięli udział zaproszeni goście min.
Wójt Gminy Masłów, przedstawiciele Rady Gminy
oraz kuratorium. Inauguracja połączona była z poświęceniem hali sportowej przez proboszcza parafii

pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie.
W swoim krótkim wystąpieniu, Wójt Gminy Masłów
powiedział: „(…) Drodzy uczniowie, szkoła to miejsce, w którym rozwijacie swoje talenty i umiejętności,
zdobywacie wiedzę na temat otaczającego świata.
Wykorzystajcie ten czas dobrze! Drodzy nauczyciele,
takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Od Was zależy przyszłość młodego pokolenia. Na

Dzień Edukacji Narodowej
W niedzielne popołudnie 14 października, pracownicy
oświaty gminy Masłów zgromadzili się w Centrum
Edukacyjnym Szklany Dom na zaproszenie Wójta
Gminy Masłów. Uroczystość uświetnił m.in. występ
Zespołu NO NAME. W słowach skierowanych do
zebranych Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera
powiedział:
Drodzy pracownicy oświaty gminy
Masłów!
W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto
Edukacji Narodowej. Z tej okazji chcę
wyrazić uznanie i podziękowanie za
pracę, jaką wkładacie w nauczanie
i wychowanie młodego pokolenia
mieszkańców naszej gminy. Bardzo
dziękuję za przyjęcie zaproszenia
i witam na dzisiejszej uroczystości
wszystkich
nauczycieli,
księży,
katechetów, pracowników obsługi i

Was spoczywa obowiązek przekazania wiedzy powierzonym
Wam uczniom.(…) Mamy zdolną i utalentowaną młodzież.
Dla mnie jako Wójta, oświata, należy do priorytetowych
zadań, i dołożę wszelkich starań, aby uczniowie mieli jak
najlepsze warunki do nauki, a nauczyciele odpowiednie
warunki do pełnienia swojej misji.(…) Drodzy rodzice, na
etapie wychowania młodego pokolenia, konieczna jest Wasza współpraca z nauczycielami i angażowanie się w życie
szkoły. Liczę na tą wzajemną współpracę.”
administracji oraz dyrektorów szkół.
Szanowni nauczyciele!
Stanowicie elitę intelektualną naszej gminy. Wyznaczacie
poziom wykształcenia naszych dzieci. Młodzieży gimnazjalnej
dajecie odpowiednie przygotowanie do wejścia w następny
etap rozwoju edukacyjnego, jaki będzie miał miejsce w
szkołach ponadgimnazjalnych. Nie możemy zapomnieć, jak
ważną rolę odgrywa zawód nauczyciela. Będę dbał o jego
status społeczny w środowisku naszej gminy. Dla oświaty jest
trudny czas. Z roku na rok maleje liczba uczniów. Subwencja
oświatowa, jaką otrzymujemy nie jest duża, mimo to gmina
dokłada wszelkich starań aby utrzymać
odpowiedni
poziom
finansowania
oświaty.
Drodzy nauczyciele!
Macie wpływ na rozwój intelektualny,
społeczny
i
kulturalny
swoich
wychowanków. Dziękuję Wam za
angażowanie dzieci i młodzieży w życie
lokalne naszej gminy. Szczególnie ważne
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administracji oświatowej. Dziękuję Wam za kierowanie
działalnością swoich szkół. Wprowadzanie do pracy
szkół nowoczesnych metod dydaktycznych, pomocy
naukowych oraz sprzętu informatycznego. Pozyskiwanie
nowych źródeł finansowania zadań edukacyjnych.
Stwarzanie dobrych warunków do nauki uczniom i
nauczycielom do pracy w szkole. Dziękuję za dobrą
współpracę w roku szkolnym 2011/2012.

Szanowni Państwo!
Z okazji dnia Edukacji Narodowej wszystkim
pracownikom oświaty Gminy Masłów, życzę zdrowia i
jest dla mnie pielęgnowanie wśród młodego pokolenia miłości i wszelkiej pomyślności oraz spokojnej pracy w nowym
dumy z miejsca swojego pochodzenia i zamieszkania, jakim jest roku szkolnym 2012/2013. Niech wyrazem tej pracy
będą sukcesy uczniów i Wasze – własne, osobiste i
gmina Masłów.
zawodowe.
Dziękuję
Szanowni pracownicy obsługi!
Stanowicie ważną grupę pracowników oświaty, około 40 osób.
W dniu dzisiejszym chcę Wam serdecznie podziękować za
całoroczną pracę na rzecz szkół. Za przygotowywanie
posiłków, dokonywanie zakupów do stołówek szkolnych.
Za utrzymywanie porządku w szkole, dbanie o stan
techniczny obiektów szkolnych, ogrzewanie budynków
zimą, za opiekowanie się dziećmi podczas dowozu do
szkoły i ze szkoły do domu.
Szanowni pracownicy administracji!
Tutaj zwracam się do dyrektorów szkół, którzy oprócz
funkcji nauczyciela pełnią najważniejszą rolę w
zarządzaniu oświatą lokalną, oraz do pracowników

Pierwszy koncert

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie odbył
się w lipcu tego roku pierwszy pokaz naszych młodych
muzyków tworzących Młodzieżową Orkiestrę Dętą gminy
Masłów.
Po pół roku pracy z instruktorem p. Marcinem Stojkiem
można było zobaczyć wspaniałe efekty i postępy, jakie
zrobiła nasza młodzież. W indywidualnych występach,
każdy z uczestników wypadł bardzo profesjonalnie oraz
bez cienia tremy, która często towarzyszy przy występach

scenicznych. Cały pokaz oglądał
Wójt gminy Pan Ryszard Pazera,
który w kilku słowach po występie
powiedział, że jest mile zaskoczony i
nie spodziewał się, że w tak krótkim
czasie usłyszy pierwsze dźwięki
melodii w wykonaniu młodych artystów. Szczególne słowa
podziękowania i gratulacji za tak zdolne dzieci skierował do
rodziców, którzy tłumnie przybyli oglądać swoje pociechy
i którzy chcą je ukierunkowywać oraz zaszczepiać w nich
pasje muzykowania.
Po przerwie wakacyjnej młodzi muzycy kontynuują wspólne
spotkania i naukę pod kierunkiem instruktora Marcina
Stojka.
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Grupa Węgierskiej Młodzieży w Naszej
Gminie
W Gminie Masłów w dniach od 22 do 29
sierpnia przebywała grupa młodzieży z Węgier.
Młodzież pochodzi z zaprzyjaźnionej Gminy
Börcs. Po przyjeździe młodzi ludzie wraz z
opiekunami zostali zakwaterowani w Schronisku
Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej w
Mąchocicach - Scholasterii. Grupa liczyła 28 osób.
W dniu 23 sierpnia do naszej gminy przyjechała 4
- osobowa delegacja władz Gminy Börcs na czele

z Burmistrzem p. Robertem Raczem z małżonką
Ediną oraz zastępca Burmistrza z żoną. Grupa
młodzieży węgierskiej miała zapewnione dobre
warunki pobytu oraz ciekawy program zwiedzania
regionu świętokrzyskiego. Pobyt młodzieży
węgierskiej w naszej gminie, jest przykładem
kontynuowania historycznych więzi łączących
oba nasze narody i stanowi dobry wzór i przykład
na przyszłość. Należy również przypomnieć, że w
ubiegłym roku w Gminie Börcs przebywała dość
liczna grupa młodzieży z Gminy Masłów. Byli
to głównie członkowie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych.

Pieczono ziemniaki w Dolinie Marczakowej
czornych przy muzyce
Krzysztofa Kisa. Cała
impreza nie mogłaby się
odbyć bez sponsorów,
którym
pomysłodawca
święta – Janusz Obara
serdecznie dziękuje.

Z inicjatywy sołtysa sołectwa Dolina Marczakowa p. Janusza Obary w połowie września na terenie boiska sportowego odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Impreza zgromadziła mieszkańców Doliny Marczakowej,
Masłowa Drugiego i okolic. Na scenie mogliśmy podziwiać występ muzyczny Krzysztofa Kisa, zespołu Vocal,
zespołów śpiewaczych -Masłów Drugi Nove, Barczanki,
a do tańca przygrywała zgromadzonym kapela p. Jana
Łakomca. Jak na piknik rodzinny przystało, nie obyło się
bez konkursów zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Licznie przybyłe najmłodsze
pociechy mogły do woli
korzystać z bezpłatnej w
tym dniu zjeżdżalni i trampoliny. Wszyscy mogli
posmakować grochówki
przygotowanej przez Panie
z Masłowa Drugiego oraz
wspaniałych ciast, które
specjalnie na tę okoliczność przygotowały Panie
z Doliny Marczakowej.
Głównym punktem imprezy było wspólne pieczenie
ziemniaków przy pokaźnych rozmiarów ognisku,
o które zatroszczyli się
panowie z Doliny Marczakowej. Wszyscy bawili się
do późnych godzin wie-

Sponsorzy „Święta
Pieczonego Ziemniaka”:
1. Leszek Walczyk – wiceprezes Zarządu Odlewnie
Polskie S.A. w Starachowicach
2. Janusz Łoskot – Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe KJK
3. Grzegorz Zieliński – Firma Remontowo-Budowlana
4. Mariusz Zieliński – Usługi Koparko-Ładowarka
5. Justyna Zielińska – Zakład Fryzjerski Damsko-Męski
6. Andrzej Borek, Paweł Borek – Firma RemontowoBudowlana ELGIPS - BUD
7. Grzegorz Szczodrak – dyrektor
Aeroklubu Kieleckiego
8. Marian Oszczepalski i Andrzej
Piasecki – Nadleśnictwo Kielce
9. Bogusław Krukowski - Lokalna
Grupa Działania Wokół Łysej Góry
10. Monika Saletra –
Agroturystyka „Nad Lubrzanką”
11. Bożena Olejarczyk, Mirosław
Olejarczyk - Eko – Kwiat
12. Marian Zarzycki.
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Przedstawiciele gminy
Magnuszew w Masłowie

Na zaproszenie wójta gminy Masłów – Ryszarda Pazery
przebywali w naszej gminie z dwudniową wizytą przedstawiciele zaprzyjaźnionej gminy Magnuszew (województwo
mazowieckie). Na czele z Panią Sekretarz Barbarą Sobotą
przybyła do nas grupa samorządowców oraz miejscowy
zespół artystyczny, specjalizujący się w przedstawianiu różnego rodzaju skeczów i monologów.
Goście w pierwszym dniu wizyty odwiedzili Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”, Dwór Stefana Żeromskiego, Halę
Sportową w Masłowie Pierwszym oraz Dom Ludowy w
Woli Kopcowej, gdzie zostali przyjęci przez miejscowy zespół śpiewaczy „Kopcowianki”. Okazało się że folklor łączy
nawet tak odległe miejsca, po kilku taktach melodii nie był to
już koncert samych „Kopcowianek”, ale wszystkich tam zebranych. Goście po opuszczeniu Woli Kopcowej, przejechali
do miejsca zakwaterowania – Hostelu Lubrzanka, gdzie przy

wspólnej Biesiadzie bawili się z Klubem Seniora.
Drugi dzień pobytu nasi goście spędzili w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej oraz na Świętym Krzyżu, zwiedzając Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
oraz Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Pełni wrażeń
w godzinach popołudniowych wrócili do Ośrodka Kultury
i Sportu w Masłowie, gdzie przy występie Klubu Seniora
bawili się znakomicie.
Kończąc swoją wizytę w naszej gminie wszyscy wyrazili
swoją wdzięczność za ciepłe przyjęcie i pełny wrażeń pobyt.
Sekretarz Barbara Sobota już dziś zaprosiła przedstawicieli
Masłowa do jak najszybszego odwiedzenia Gminy
Magnuszew.

Wójt Gminy Masłów
zaprasza
MIESZKAŃCÓW GMINY MASŁÓW
na

WSPÓLNE ŚPIEWANIE DLA
PRZYJEMNOŚCI
O NIEPODLEGŁOŚCI
uroczystość odbędzie się 11 listopada br.
o godz. 16.00
w Hali Sportowej Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym

w programie m.in. występ Chóru Masłowianie

Czy warto przekształcić gospodarstwo na produkcję ekologiczną?
W Masłowie dominują gleby piaszczyste lub gliniaste. Wysoki udział
zakwaszonych gleb stwarza mało
korzystne warunki do prowadzenia
produkcji rolnej. Mimo tego znajdują
się chętni do prowadzenia działalności
rolniczej. Właśnie te osoby chciałabym
zainteresować tematem rolnictwa ekologicznego.
Duże rozdrobnienie gospodarstw (przeważnie kilka ha) stwarza dogodne warunki do przekształcenia gospodarstwa
na produkcję metodami ekologicznymi.
Prawie każdy z nas spotkał się z pojęciem „rolnictwo ekologiczne”. Jest to
najstarsza i najbardziej przyjazna dla
środowiska i ludzi dziedzina gospodarki. Oparta jest na zrównoważonej
produkcji roślinnej i zwierzęcej przy
udziale biologicznych środków ochrony
i nawozów wytworzonych we własnym
gospodarstwie (obornik, gnojówka,
kompost). W rolnictwie ekologicznym
nie stosujemy chemicznych ŚOR i
sztucznych nawozów, a o prawidłową
ochronę roślin dbamy stosując metody
przyjazne dla środowiska i naszego
zdrowia. Przeważnie małe gospodar-

stwa do kilku ha przekształcają produkcję na ekologiczną. Łatwiej jest wtedy
dostosować płodozmian do potrzeb
produkcji oraz wprowadzić naturalne
metody ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami (np. tzw. gnojówki
roślinne).
W dzisiejszych czasach coraz częściej
słyszymy o tzw. chorobach cywilizacyjnych. Stres, zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim tzw. „chemiczna żywność” osłabia nasz układ odpornościowy i stwarza dogodne warunki
do rozwoju ciężkich a niekiedy już
nieuleczalnych chorób. Niektórzy z nas
wolą sami uprawiać warzywa i owoce
dla siebie, mają wtedy pewność co do
zastosowanych metod produkcji. Inni
aby wyeliminować chemię z żywności
wolą ją kupować w sklepach ekologicznych. W Kielcach istnieje już około 10
takich sklepów, które zaopatrują się w
produkty zakupione z gospodarstw
ekologicznych. Z naszego powiatu
produkty ekologiczne na rynek lokalny
dostarczają gospodarstwa m.in. z Daleszyc, Nowej Słupi, Morawicy.

Istnieje również możliwość podpisania
umowy z przedsiębiorstwami zajmującymi się skupem produktów wytworzonych metodami ekologicznymi.
Dla rolników, którzy chcą przestawić
swoją produkcję na metody ekologiczne przygotowane zostało specjalne
działanie w ramach PROW z którego
można uzyskać dotacje do różnego rodzaju upraw ekologicznych.
Uprawy rolnicze od 790 - 840zł /ha
Uprawy zielarskie od 1050 -1150 zł/ha
Uprawy warzywne od 1300 -1550 zł/
ha
Trwałe użytki zielone od 260 – 330
zł/ha
Uprawy sadownicze od 650 – 1800
zł/ha
Niezaprzeczalnym argumentem przemawiającym za zmianą sposobu
gospodarowania jest fakt, że poprzez
produkcję ekologiczną dostarczamy dla
siebie i innych „zdrowej nieskażonej
żywności”. Zatem chyba warto zastanowić się nad przekształceniem swojego
gospodarstwa.
Jolanta Lachowska
PZD Kielce ŚODR Modliszewice
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Wakacje w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz z
filiami w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych
oferowała podczas wakacji dla czytelników i nie
tylko szeroki wachlarz zajęć manualnych. Dzieci i
młodzież zajmowały się przede wszystkim wykonywaniem prac plastyczno – technicznych. Zajęcia,
które odbywały się przez dwa miesiące w bibliotekach to: wykonywanie pacynek z papieru, robienie
własnej książki, kurs stylizacji paznokcia na papierowych dłoniach, kółko języka włoskiego, własny
program TV w Mąchocicach, karaoke, zajęcia plastyczno-ruchowe o kulturze Indian, zajęcia o Chinach z wolontariuszką Sharon, wakacyjna moda,
przebieranie ołówków, wykonywanie pudełeczek
z papieru na drobiazgi czy na prezent, wesołe zoo.
Dużym wciąż zainteresowaniem cieszą się gry
planszowe: misja specjalna, piłka nożna, chińczyk,
warcaby, quiz o świecie puzzle czy scrabble. Zainteresowaniem przez cały okres wakacji cieszyły się
warsztaty robienia biżuterii. Zajęcia były atrakcyjne

zarówno dla najmłodszych czytelników odwiedzających
bibliotekę jak i dużo starszych. Z kilku koralików, rzemyka, tasiemki i szpilek dzieci wyczarowywały prawdziwe
cuda, które cieszyły oko. To tylko niektóre atrakcje jakie
czekały na czytelników w bibliotece, oczywiście wśród
tych zajęć zawsze towarzyszyła nam książka.

Wyróżnienie dla biblioteki
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w
ramach projektu „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” ogłosiła w maju tego roku konkurs „Dzieci i rodzice
w bibliotece”. Skierowany on został do bibliotek, które
prowadzą działania na rzecz rozwoju dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie skorzystała z tej oferty i
wysłała opis zajęć jakie zostały przeprowadzone w filii
bibliotecznej w Wiśniówce pod okiem bibliotekarki pani
Marty Orskiej. W przygotowaniu zajęć o Japonii, Turcji
i Macedonii pomagali również rodzice. Jury konkursu
przyznało 6 równorzędnych pierwszych nagród oraz 10
wyróżnień. Nasza biblioteka znalazła się wśród szczęśliwców i zdobyła wyróżnienie. Otrzymaliśmy list gratulacyjny, dyplom oraz nagrody, wśród których znalazły się
książki, artykuły plastyczne, gry planszowe i wspaniałe
zabawki. Gratulujemy naszym dzieciom, rodzicom i opiekunom oraz dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie bierze
udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Jego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu
do nowych technologii. Chodzi o to, aby Gminne
Biblioteki Publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Celem programu jest edukacja i
popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu
przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w
szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej
filiach. Zadanie to biblioteka będzie realizować zapewniając bezpłatny dostęp do Internetu wszystkim
użytkownikom w ramach czytelni internetowych.

Kurier Masłowski
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Biesiada Masłowska 2012 już za nami...
Teren „Żeromszczyzny” to wprost idealne
miejsce na organizację imprez plenerowych.
Amfiteatr nad ciekockim stawem, a nad nim
położony dworek Stefana Żeromskiego oraz
„Szklany Dom” wraz z dużą powierzchnią
terenów zielonych czynią to miejsce szczególnym na mapie Ziemi Świętokrzyskiej.
Nie bez powodów Biesiada Masłowska,
choć z nazwy „Masłowska”, ulokowała swe
miejsce właśnie w tym miejscu.
W tym roku program imprezy był bardzo
zróżnicowany i z pewnością każdy znalazł
w nim coś dla siebie. Biesiadowanie rozpoczął blok dziecięcy, który zgromadził sporą
gromadkę dzieciaków bawiących się pod
sceną. Równolegle przy „Szklanym Domu”
ulokowano dodatkowe atrakcje dla naszych
milusińskich: zamek i zjeżdżalnia,

kule wodne w basenie, trampoliny, wata cukrowa i lody. Na zakończenie bloku dziecięcego na kilka minut zakład energetyczny wyłączył prąd, co wprowadziło niemałe zamieszanie wśród
organizatorów, ale po kilku minutach znów armia elektronów
pojawiła się w przewodach zasilających i można było kontynuować program. Około godziny 16.00 konferansjerka powitała
zaproszonych gości, a Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera
oficjalnie rozpoczął Biesiadę Masłowską 2012.
W kolejności występowali: zespół MAFIA, Klub Historyczny
HIRD, zespół HERTZ, ANDRZEJ I PRZYJACIELE, Krzysztof
Kis z programem „Jak za dawnych lat”, GRUPO CARRANCA
oraz gwiazda wieczoru – Kabaret KaŁaMaSz z aktorami ze
słynnej ławeczki z filmu Rancho. Dyskotekę pod gwiazdami
rozpoczął zespół HERTZ, a po przerwie technicznej i opróżnieniu sceny ze sprzętu dyskotekę poprowadził dalej DJ z Suchej
Beskidzkiej.
Należy zaznaczyć, że równolegle działała
wypożyczalnia kajaków, zorganizowano
pokazy modelarskie, puszczano wianki wraz
z członkami średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej, a nawet uczono tańczyć sambę.
Ponadto w „Szklanym Domu” odbywały się
pokazy technologii multimedialnych (wśród

uczestników warsztatów rozlosowano aparat fotograficzny). Podczas trwania imprezy miała miejsce również
zbiórka pieniędzy na turnus rehabilitacyjny dla Roberta
Cieślińskiego, który uległ ciężkiemu wypadkowi (organizowana wraz z Caritas). Catering z szerokim wyborem
dań grillowanych, a w godzinach wieczornych również z
piwem regionalnym, prowadziła firma z Poronina. Dodatkowo działały stoiska regionalne Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Masłów, punkt informacyjny LGD „Wokół Łysej Góry” oraz stoiska z rękodziełem.
Organizatorem tegorocznej imprezy w imieniu Wójta
Gminy Masłów był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie we współpracy z Agencją Artystyczną
Moc.Art.
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Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Masłowie
Po powitaniu wszystkich zebranych rozpoczęła się

msza święta, którą w tym roku celebrował ksiądz
biskup Kazimierz Ryczan – ordynariusz Diecezji kieleckiej wraz z biskupami pomocniczymi ks. Marianem
Florczykiem i ks. Kazimierzem Gurdą. W homilii ks.

Od 6 już lat na masłowskim lotnisku odbywa się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z
całego województwa świętokrzyskiego. W tym roku
zgromadziło ono około 600 uczestników, których powitał Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury – Alojzy
Sobura wraz Wójtem gminy Masłów Ryszardem Pazerą. Swoją obecnością zaszczycili nas: Krzysztof Słoń
– Senator RP, Maria Zuba, Krzysztof Lipiec, Lucjan
Pietrzczyk i Mirosław Pawlak – Posłowie na Sejm RP,
Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce oraz
inni znamienici goście.

biskup przypomniał wszystkim zebranym słowa, które
bł. Jan Paweł II skierował do wiernych podczas pobytu
na masłowskiej ziemi w 1991 roku. Mówił jak ważna
jest rodzina, a szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy
wszyscy jesteśmy zabiegani, i często zapominamy o
najważniejszych wartościach. Całe dobro świata opiera
się na miłości i miłosierdziu płynącym od Boga o czym
musimy pamiętać w naszym życiu codziennym, w
domu, w pracy oraz kontaktach międzyludzkich.
Nawet pochmurne niebo panujące w tym dniu przypominało pogodę sprzed 21 lat, ale pod koniec mszy świętej zaświeciło słońce i towarzyszyło nam już do końca
spotkania. Radość, którą mogliśmy zaobserwować na
twarzach zebranych dzieci utwierdziła nas wszystkich
w tym, jak ważny jest to dzień w ich codziennym, często smutnym i monotonnym życiu. Wszyscy zgodnie
twierdzą, że inicjatywa podjęta 6 lat temu była jak najbardziej trafną i potrzebną, nie tylko dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale dla nas wszystkich.

Raz na ludowo!

Upalny majowy dzień...Scena amfiteatru w Ciekotach już od rana, do późnych godzin popołudniowych
rozbrzmiewała muzyką ludową.
Do rejonowego przeglądu XXXVI Buskich Spotkań
z Folklorem - bo to one zgromadziły na „Żeromszczyźnie” sympatyków folkloru świętokrzyskiego
- zgłosiła się rekordowa ilość podmiotów wykonawczych bo, aż 60.
Były to zespoły śpiewacze, kapele, zespoły pieśni i
tańca oraz soliści z powiatu starachowickiego, ostrowieckiego oraz gmin powiatu kieleckiego. Naszą
gminę reprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”, Kapela „Ciekoty”, Klub Seniora z Masłowa, oraz
zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki” i „Kopcowianki”.
Mimo tak dużej konkurencji nominacje do konkursu
finałowego, który odbył się Busku-Zdroju w dniach

Kurier Masłowski
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19-20 maja br. otrzymały trzy zespoły: Kapela i Zespół Pieśni
i Tańca „Ciekoty” oraz zespół „Kopcowianki”. Uroczystego
wręczania nominacji wszystkim zespołom, które wystąpiły w
Busku dokonał gospodarz gminy Masłów – wójt Ryszard Pazera wraz z wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach Małgorzatą Michałowską – Wójcik.
Podczas Koncertu Laureatów, który odbył się 10 czerwca br
w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Kielcach, Zespół
„Kopcowianki” otrzymał wyróżnienie w kategorii Zespołów
Śpiewaczych, Kapela Ciekoty otrzymała I nagrodę w kategorii
Kapel Ludowych w opracowaniu artystycznym, natomiast w
kategorii autentycznych zespołów pieśni i tańca, ZPiT Ciekoty otrzymał II nagrodę. Zespołom serdecznie gratulujemy oraz
życzymy powodzenia w przyszłym roku.

Bokserskie sukcesy Skalnika Wiśniówka
oraz Michała Nietrzpiela (przez
RSC w 1 rundzie).
Walka Sary Domagały została
uznana jako najlepsza z walk
memoriałowych.
Po ogłoszeniu wyniku przegranej walki w wadze 54 kg Edyty
Pabis widzowie nie zgodzili się
z tym werdyktem sędziów. Dla
znawców boksu Edyta Pabis wygrała tą walkę ewidentnie lecz
werdykt sędziów jest niepodważalny.

W Grudziądzu rozegrany został II Turniej
Klasyfikacyjny do Finału OOM Kobiet w
Boksie. W zawodach wzięły udział dwie
zawodniczki ze Skalnika Wiśniówka. W
finałowym pojedynku wagi 48kg Sara
Domagała pokonała już w pierwszej rundzie Martę Jagiełło z Gwardii Szczytno
przez AB (poddanie przez sekundanta).
Mniej szczęścia miała natomiast Edyta
Pabis w wadze 54kg. W wyrównanym
półfinałowym pojedynku przegrała z
Klaudią Szostek - BKS Jastrzębie, która została uznana jako najlepsza zawodniczka turnieju. Prezes klubu Skalnika
Janusz Domagała twierdzi, że pojedynki
eliminacyjne były bardzo zacięte, a Sara
musi na prawdę ciężko pracować na treningach, aby zdobyć złoto na olimpiadzie
w Wieliczce. Widać, że trenerzy Skalnika
starają się o jak najlepsze wyniki swoich
podopiecznych. Mamy nadzieję, że Sara
pójdzie w ślady swojej koleżanki z klubu
Martyny Gil, która rok temu sięgnęła po
złoty krążek OOM.
12 maja w Zamościu został rozegrany
pięściarski IV Memoriał im. Henryka
Paski. W ringu zobaczyliśmy aż 31 walk,
w tym 19 memoriałowych oraz 12 w ramach meczu bokserskiego. W walkach
wzięli udział także podopieczni Krzysztofa Kozubka i Janusza Domagały z
klubu sportowego Skalnik – Wiśniówka
zdobywając 3 złote medale, Sary Domagały (0:3), Martyny Gil (walkowerem)

W dniach 21-24.07.2012r. w Wieliczce
odbyła się XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Boksie. Aby zakwalifikować się do niej, zawodniczka
ze Skalnika musiała przejść eliminacje
w Zawierciu i Grudziądzu. W niedziele
22 lipca Sara Domagała zmierzyła się z
wicemistrzynią Polski Alicją Niedzielą
(LKS Dobrowa Chełmińska) walcząc o
wejście do finału w wadzie 48kg. Niestety po bardzo emocjonującej i wyrównanej walce, naszej zawodniczce ze K.S.
Skalnik zabrakło trochę szczęścia i nie
udało się przejść dalej. Sara w tym roku
musi zadowolić się brązem na OOM. Jest
to niewątpliwie duży sukces dla klubu,
gdyż na Mistrzostwach Polski Martyna
Gil zdobyła srebro, a teraz Sara Domagała wywalczyła brąz na OOM.
Wrzesień dla Skalnika Wiśniówki był
bardzo udanym miesiącem w którym
zdobył 9 medali w
tym 4 złote medale i
4srebrne i 1 brązowy.
Najmłodszym
zawodnikiem klubu jest
Dawid Budzisz, który
ma zaledwie 12 lat,
a który na Mistrzostwach Polski stoczył
2 pokazowe walki,
które były pokazem
dobrego młodzieńczego boksu.

W Busku odbyły się II Gwardyjskie
Mistrzostwa Polski, gdzie KS Skalnik
Wiśniówka zdobył kolejne medale: Sara
Domagała, 46kg - złoto 3:0; Martyna
Gil, 81kg - złoto 3:0; Edyta Pabis, 57kg
- srebro 1:2; Rafał Jamorski, 53kg - srebro 0:3; Bartłomiej Miniszewski, 81kg srebro 1:2 (po bardzo kontrowersyjnym
werdykcie); Michał Nietrzpiel, +91kg srebro 0:3.
Natomiast w Gliwicach odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet
w Boksie, gdzie Klub Sportowy Skalnik
Wiśniówka zdobył złoto - Martyna Gil i
brąz - Sara Domagała, a 15 września w
Jastrzębiu Zdroju odbył się mecz bokserski Polska vs. Ukrainą, gdzie Martyna
Gil, reprezentantka Polski zwyciężyła z
Lutchak Ivanna.
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Turniej Piłki Siatkowej

Januchta, Piotr Januchta, Maciej Kacperek, Artur
Kaleta, Mariusz Kaleta, Marcin Karyś, Wojciech
Krzyszkowski, Kamil Nowacki.
Każda biorąca udział w zawodach drużyna została
uhonorowana dyplomem oraz nagrodą rzeczową
w postaci piłki siatkowej, a pierwsze trzy drużyny
otrzymały puchary. Składamy gorące podziękowania
Wojciechowi Habie, za ogromną pomoc w organizacji Turnieju.
Ostateczna tabela wyników:
I miejsce – GOKiS Masłów
II miejsce - PGR Qltura Piekoszów
III miejsce – KSM Kielce
IV miejsce - Daleszyce

W niedzielę, 14 października br. w Hali Sportowej w Masłowie Pierwszym odbył się Turniej
w Piłce Siatkowej mężczyzn. Imprezę otworzył
Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera, życząc
wszystkim zawodnikom dobrej, bezkontuzyjnej
gry, a najlepszej zwycięstwa.
Do zawodów stanęły cztery drużyny: PGR
Qltura z Piekoszowa, KSM Kielce, Daleszyce
oraz GOKiS Masłów. Gra była pełna emocji i o
zwycięstwie zaważyły „małe punkty”. W ostatecznym rozrachunku zwycięską drużyną okazała się drużyna z Masłowa w składzie: Jakub
Bugajski, Szymon Bugajski, Krzysztof Cedro,
Bartłomiej Gołda, Wojciech Haba, Bartłomiej

Gmina Masłów Biega...
W piątek 25 maja br. odbyła się 19 już edycja
Biegów Terenowych Szlakiem Młodych Lat
Stefana Żeromskiego. W imprezie jak co roku
uczestniczyły cztery szkoły z naszego terenu:
Szkoła Podstawowa z Brzezinek, Szkoła Podstawowa z Mąchocic Scholasterii, Zespół Szkół
z Mąchocic Kapitulnych i Zespół Szkół z Masłowa Pierwszego. W tym roku oprócz klasyfikacji indywidualnej odbyła się także klasyfikacja grupowa. Dyplomy, nagrody oraz puchary
dla poszczególnych szkół i zwycięzców indywidualnych wręczyli: wicewójt gminy p. Jadwiga
Duda oraz dyrektor ośrodka kultury p. Adam
Grzegorzewski.

Kurier Masłowski

01 stycznia 2012 roku weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 01 lipca
2011 r. Wprowadza ona szereg istotnych
zmian do obecnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Nakłada nowe
obowiązki na samorządy, podmioty
odbierające odpady komunalne oraz na
właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z tą ustawą gminy dbają o
czystość i porządek na swoim terenie.
Zapewniają budowę, utrzymanie i
eksploatację własnych lub wspólnych
z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Gmina zobowiązana jest
do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na swoim terenie systemem
gospodarowania odpadami.
Gmina w przetargu wybierze firmę,
która będzie odbierać odpady. Właściciele nieruchomości – na których
obecnie ciąży obowiązek samodzielnego podpisywania umów na odbiór
śmieci – na mocy nowego prawa będą
uiszczać gminie obowiązkową opłatę za
gospodarowanie odpadami. Opłaty te
będą wykorzystane na ponoszenie kosztów odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. A także na tworzenie
i utrzymanie punktów selektywnego
zbierania odpadów i obsługi admini-
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Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
stracyjnej systemu. Mieszkańcy, którzy
będą prowadzić selektywną zbiórkę
odpadów będą płacić mniej niż ci, którzy nie będą tej segregacji prowadzić.
Rada gminy określi wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Właściciel
nieruchomości będzie zobligowany do
wypełnienia i złożenia jej w urzędzie
gminy. Za złożenie nieprawdziwych
danych składający deklarację będzie
pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W razie niezłożenia deklaracji wójt
określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
W ustawie przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań.
Oto terminy wprowadzenia nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
1 lipca 2012 r. - sejmik województwa
uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz
uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
w której określone zostaną regiony oraz
regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.
Do tego czasu gminy są zobowiązane

XX Targi TT Warsaw
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej
Góry” w dniach 27-29 września
br. brało udział w targach turystycznych TT Warsaw. To jedno
z najważniejszych wydarzeń w
Polsce, służące zawieraniu kontaktów w branży turystycznej, a
także promocja naszego terenu
na arenie nie tylko krajowej, ale
także międzynarodowej. Targi
skierowane były do klientów
branżowych, jak też tych indywidualnych, na których naszemu Stowarzyszeniu zależy najbardziej.
Poprzez naszą ofertę uczestnicy targów mogli znaleźć wiele inspiracji na udany i atrakcyjny urlop w województwie świętokrzyskim,
zarówno letni jak i zimowy. Wiele satysfakcji przysporzył nam fakt,
że nasze stowarzyszenie jest już rozpoznawalne dla warszawskich
klientów poprzez barwne uczestnictwo we wcześniejszych edycjach targów. Nawiązaliśmy mnóstwo znajomości i kontaktów,

podjąć uchwały w sprawie stawek
opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu
złożenia pierwszych deklaracji.
1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy,
którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są
obowiązani uzyskać wpis do rejestru
działalności regulowanej.
31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin
wchodzą w życie, gminy zaczynają
pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu
muszą zostać rozstrzygnięte przetargi
na odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości i muszą być podpisane
umowy między gminą a przedsiębiorcami.
Podane powyżej daty są terminami
ostatecznymi. Gminy, które będą
gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go
wcześniej.

które mamy nadzieję, że
zaowocują w najbliższym
czasie, a wszystko po to,
aby odwiedzało nasze
piękne świętokrzyskie jak
najwięcej turystów, nie
tylko polskich, ale także
zagranicznych.
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Z sesji Rady Gminy

W okresie kwiecień – wrzesień 2012 r. odbyło się sześć sesji Rady Gminy Masłów. Szczegółowe
informacje i protokoły znajdują się na stronie urzędowej: www.maslow.pl w zakładce BIP Masłów.

Sprawozdanie z pracy Wójta w
okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów w okresie od marca
do 18 września wydał zarządzenia, które
dotyczyły indywidualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
• Przekazano do Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach dokumentację techniczną sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości
Wiśniówka celem realizacji inwestycji;
• W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie naliczenia opłaty
planistycznej, Wójt Gminy wydał decyzję
o umorzeniu postępowania w pięciu przypadkach. Decyzje te były następstwem
ustaleń operatu szacunkowego, z którego
wynikało, że wartość nieruchomości nie
wzrosła na skutek uchwalenia planu;
• Podpisano umowę dzierżawy z firmą
EKOBOX na część działki nr 14/33 położonej w Wiśniówce;
• Zamontowane zostały dwie wiaty przystankowe: w Woli Kopcowej (naprawa
uszkodzonej wiaty) oraz w Domaszowicach, na drodze powiatowej (w pobliżu
wiaduktu drogi ekspresowej);
• Trwa remont ul. Wspólnej w Woli Kopcowej, polegający na uzupełnieniu kruszywem ubytków w drodze;
• Starosta Kielecki wydał decyzję zmieniającą dot. pozwolenia na budowę świetlicy
w Dolinie Marczakowej;
• Dokonano drugiego przeglądu gwarancyjnego budynku Szklanego Domu w
Ciekotach. Wykonawca otrzymał protokół, w którym zapisane zostały usterki i
zobowiązał się do ich usunięcia w terminie przewidzianym w protokole;
• Podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
na dotację celową w kwocie 28.976,00
zł przeznaczoną na realizację programu
usuwania materiałów zawierających
azbest;
• W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, Wójt Gminy wydał 16 decyzji o
naliczeniu opłaty planistycznej na łączną
kwotę 22.742,90 zł;
• Podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/6,
będącej w zasobie gruntów komunalnych
Gminy Masłów, na kwotę 13.530,00 zł
brutto, wykonawca: Bogusław Kułak
Transport i Usługi Koparką;
• Przystąpiono do prac związanych z poprawą przejezdności zatoki autobusowej
w Dolinie Marczakowej, wykonawca: Bogusław Kułak Transport i Usługi Koparką;
• W ramach podpisanej umowy z Firmą
Elektroinstalator Bartosz Bukowski, wymienione zostały uszkodzone oprawy
oświetleniowe (10 szt.) za kwotę 4.920,00
zł brutto;
• Trwają prace remontowe dróg gminnych
ul. Dębowa w Woli Kopcowej, oraz ul.
Świerczyńska w Masłowie Pierwszym;
• Wybrano wykonawcę na realizację
zadania pn. „Letnia Scena Kultury Świętokrzyskiej – Modernizacja Amfiteatru w
Ciekotach” – wykonawca: PPU Firkowski
Mirosław, za kwotę 29.500 zł – zadanie
zostało zakończone;

• Zakończono i odebrano prace adaptacyjne
pomieszczeń byłego przedszkola, na cele
administracyjne w budynku Urzędu Gminy
Masłów;
• Przygotowane zostały plakaty i ulotki nt. nowego systemu gospodarowania odpadami;
• Do dnia 21 czerwca br. przewidziany jest
termin składania ofert w Wodociągach Kieleckich Sp. z o.o. na wykonanie kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach
kontraktu IV;
• W czerwcu wyłoniony został wykonawca
Jarosław Bojanowicz Zakład Elektryczny na
zadanie budowlane polegające na budowie
napowietrznej linii oświetleniowej w miejscowości Dąbrowa, za kwotę 17.163,04 zł;
• Gmina Masłów aktem notarialnym z dnia
29.05.2012 r. nabyła w drodze darowizny
udział wynoszący 1 części w działce nr 469/6
położonej z Woli Kopcowej;
• Gmina Masłów aktem notarialnym z dnia
29.05.2012 r. nabyła w drodze darowizny na
rzecz Gminy Masłów udział we współwłasności działek nr 739/13 o pow. 0,0660 ha położonej w Dąbrowie i nr 283/5 o pow. 0,0489 ha
położonej w Kielcach oraz odpłatnie działki
nr 735/11, nr 737/10, nr 739/8, nr 735/10, nr
737/9, nr 739/7 o łącznej powierzchni 0,1907
ha położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, gmina Masłów z przeznaczeniem pod
budowę budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie;
• Zainstalowany został system monitoringu
składający się z 11 kamer (8 kamer na hali
sportowej, 3 – na budynku urzędu gminy) za
łączną kwotę 15.341 zł;
• Wykonana została naprawa siedziska na
przystanku w Mąchocicach Scholasterii;
• Wykoszono pobocza w Domaszowicach, przy
ul. Sandomierskiej;
• W czerwcu br. zawarta została umowa dzierżawy sprzętu oraz wynajmu nieruchomości
z Zespołem Ośrodków Zdrowia PLUS Sp. z
o.o., będącym sukcesorem dotychczasowego najemcy, która zakończyła się w maju br.
Okres umowy oraz warunki zostały określone
w poprzedniej umowie najmu;
• Przygotowana została specyfikacja na przetarg dotyczący budowy budynku świetlicy w
Dolinie Marczakowej – stan surowy otwarty;
• Gmina Masłów aktem notarialnym nabyła
w drodze darowizny działkę nr 815/1 o powierzchni 0,0119 ha, położoną w Masłowie
Pierwszym na poszerzenie drogi ul. Świerczyńskiej;
• W lipcu wójt wydał dwie decyzje w sprawie
opłaty planistycznej za sprzedaż działek w
Masłowie Drugim na kwotę: 1.565,50 zł i
921,90 zł;
• Wykonana została naprawa nawierzchni
asfaltowo – betonowej na długości 170 mb
w miejscowości Mąchocice Kapitulne – Zakaniów za kwotę 19.700 zł netto;
• W związku z uruchomieniem linii autobusowej nr 12 przez Dolinę Marczakową, zamontowane zostało 9 znaków i trwają prace nad
lokalizacją 2 przystanków „na żądanie”;
• Wykonano remont ogrodzenia przy działce
gminnej nr 875/6 w Masłowie Pierwszym ul.
Spokojna za kwotę 5.900,00 zł brutto;
• Zlecone zostało zadanie związane z uporządkowaniem terenu przy świetlicy w Barczy za
kwotę 9.999,90 zł;
• Trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad nad akceptacją
lokalizacji zatoki do zawracania przy drodze
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Domaszowice – Kielce (na wysokości kaplicy);
Udrożniony został przydrożny rów na ul.
Spacerowej;
Trwają bieżące naprawy dróg gminnych,
m.in. kruszywem zostały uzupełnione ul.:
Kopcówki, Jeziorkowa, Polna (od ul. Kieleckiej) w Woli Kopcowej.
Kończy się realizacja zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury, polegających
na iluminacji Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, dostawie sprzętu
multimedialnego oraz oświetleniu sceny i
usieciowaniu budynku Szklanego Domu;
przyjęty został zakres rzeczowy projektu
pn.
„Kompleksowa
Ochrona
Wód
Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej”, na
terenie naszej gminy zostanie wybudowane 79 km kanału sanitarnego i 16 km sieci
wodociągowej;
dokonano
odbioru
oświetlenia
w
miejscowości Dąbrowa (w kierunku p.
Radlicy);
ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na
wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.
Małej i ul. Modrzewiowej, otwarcie ofert
nastąpi 10 października 2012 roku;
wybrano wykonawcę – Firma Waldon, na
opracowanie dokumentacji technicznej
oświetlenia na ul. Ogrodowej i w
Mąchocicach Kapitulnych (przy drodze
powiatowej) za kwotę 3.530,00 zł za
projekt;
z dniem 01 sierpnia 2012 roku, na
podstawie umowy najmu, przekazany
został
budynek
„Agronomówki”
w
Mąchocicach Kapitulnych dla Pani
Katarzyny Matysiak „MAKART” Autorska
Pracownia Artystyczna, za kwotę 618,79zł/
m-c;
zakończyły się zebrania wiejskie w
sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok;
odbyły się konsultacje społeczne w
sprawie zmiany Studium Uwarunkowań
i
Kierunków
zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Masłów. Spotkania
odbywały się w każdym sołectwie, w
wyznaczonych wcześniej terminach;
odbudowano przyłącze energetyczne w
budynku dawnej szkoły w Wiśniówce;
wykonane zostały roboty budowlane
związane z ogrodzeniem placu zabaw na
ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym;
dokonano okresowego przeglądu obiektu
Hali Sportowej w Masłowie Pierwszym;
wykoszone zostały pobocza przy drogach
gminnych;
przy drodze powiatowej w Domaszowicach,
w okolicy wiaduktu wykonany został peron
autobusowy (przystanek na trasie w
kierunku Woli Kopcowej);
trwają remonty przystanków i bieżące
naprawy dróg gminnych;
złożono dwa wnioski w ramach małych
projektów LGD, każdy na około 38.000
zł. Pierwszy projekt dotyczy modernizacji
świetlicy w Barczy i obejmuje wkład
własny z funduszu sołeckiego na 2013
rok. Drugi projekt obejmuje niwelację
boiska sportowego w Ciekotach oraz
zakup sprzętu komputerowego do
świetlicy, projekt zakłada wkład własny
z funduszu sołeckiego na 2013 rok. Do
wyżej wymienionych projektów konieczne
było wykonanie kosztorysów ofertowych
na roboty budowlane.

Kurier Masłowski
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Wodociąg i kanalizacja
coraz bliżej!
Paweł Jamrożek, Radny Gminy Masłów

Dobiegają końca formalności związane z wyłonieniem
wykonawców nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w naszej gminie. Inwestycja pod nazwą ”Kompleksowa
ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” zakłada wybudowanie 79 km kanału sanitarnego i 16 km
wodociągów na terenie poszczególnych sołectw. Czas
przybliżyć mieszkańcom bliższe szczegóły inwestycji.
Tak ogromne przedsięwzięcie obarczone jest sporą ilością
zabiegów formalnych, związanych przede wszystkim z
wyborem wykonawców poszczególnych kontraktów. Gmina Masłów, z przyczyn technicznych, podzielona została
na kontrakt IV (część południowa) oraz kontrakt V (część
północna).
Wokół projektu miał miejsce duży szum medialny, zważywszy na zagrożenie niespełnienia tzw. efektu ekologicznego
(ilości przyłączeń do sieci kanalizacyjnej) – stanowiącego
warunek dofinansowania unijnego. Władze Gminy Masłów,
w tym wójt i radni, od początku zabiegali o wykonanie inwestycji w pełnym planowanym zakresie. Dopiero jednak,
gdy pojawiło się realne zagrożenie realizacji całej inwestycji
– należało podjąć rozmowy mające na celu ratowanie projektu. W wyniku bardzo trudnych negocjacji udało się ustalić
dla gminy Masłów zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedstawiony zakres zadania 4
oraz 5 to maksimum zaakceptowane przez wszystkich delegatów do Walnego Zgromadzenia MZWiK. Uchwała w tej
sprawie została podjęta jednogłośnie w dn. 07.09.2012r.:
KONTRAKT IV
71,38 km kanalizacji sanitarnej z przyłączami:
• Zadanie 1 - Wola Kopcowa z częścią Domaszowic
14,24 km;
• Zad. 2 - Wola Kopcowa ‘Rodzina’ 0,2 km;
• Zad. 3 - działka 522 0,12 km;
• Zad. 4 - Domaszowice – przedłużenie sieci ulicy Otrocz
0,08 km;
• Zad. 6 - Domaszowice – kanał sanitarny z przykanalikami w sołectwie Domaszowice Góra 0,73 km;
• Zad. 7 - Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice
Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Mąchocice Kapitulne 17,15 km;
• Zad. 8 - Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice
Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Mąchocice Kapitulne 9,77 km;
• Zad. 9 - Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice
Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Masłów
Pierwszy 22,01 km;
• Zad. 10 - Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice
Kapitulne z częścią Woli Kopcowej – sołectwo Wola
Kopcowa 7,08 km.
11,12 km sieci wodociągowej:
• Zad. 11 – Masłów Pierwszy - Świerczyny ul. Świerczyńska oraz ul. Piaskowa 1,34 km;
• Zad. 12 – likwidacja oczyszczalni ścieków w Masłowie;
• Zad. 13 – wodociąg zbiorczy dla Masłów II – Nademłyn, Marczakowa Dolina i Brzezinki 4,4 km;
• Zad. 14 – wodociąg rozdzielczy Brzezinki – Ścięgna i
Barcza, woda pitna i dla p-poż 5,11 km;
• Zad. 15 – trzy odcinki wodociągu rozdzielczego Brzezinki 0,27 km.

KONTRAKT V
7,25 km kanalizacji sanitarnej:
• Zad. 1 Wiśniówka 2,32 km;
• Zad. 2 Dąbrowa Łąki 4,93 km.
4,8 km sieci wodociągowej:
• Zad. 9 Ciekoty, Mąchocice Kapitulne Radostowa 4,2
km;
• Zad. 10 wodociąg spinający Brzezinki – Ciekoty, z ujęcia Wola Kopcowa 0,6 km.
Procedura formalna – ze względu na liczne zawiłości prawne – wymaga dodatkowych wysiłków pracowników merytorycznych zaangażowanych w projekt. Harmonogram
przedsięwzięcia zakłada wybudowanie wodociągu i
kanału sanitarnego do końca II kwartału 2015 roku. Natomiast, według dokumentacji projektowej, do końca
grudnia 2015 roku mieszkańcy będą mieli możliwość
podłączenia się do nowej sieci wod-kan. Mieszkańcy
ujęci w projekcie „Kompleksowa ochrona” mają już zaprojektowane przyłącza. Władze Kielc wystąpiły z inicjatywą,
w wyniku której MZWiK zajmie się wykonaniem tych przyłączy, a oświadczenia zebrane od mieszkańców będą dalej
wykorzystane. Także i osoby, które w międzyczasie wybudowały się na terenie Gminy Masłów będą mogły skorzystać
z tej inwestycji – pod warunkiem przygotowania projektu na
przyłącze.
Ze względu na skalę przedsięwzięć, prowadzonych
przez „Wodociągi Kieleckie” i ich wpływ na środowisko
oraz życie mieszkańców, firma dużą wagę przykłada do
rzetelnej informacji i dialogu społecznego. Dlatego Spółka
uruchomiła w swojej siedzibie przy ul. Krakowskiej 64 Punkt
Informacyjny dla Projektu Funduszu Spójności. Można tam
uzyskać informacje m.in. na temat przebiegu tras sieci
wod-kan. Wszyscy zainteresowani mogą także skorzystać
ze specjalnie uruchomionego adresu poczty internetowej
kompleksowa@wod-kiel.com.pl. Punkt cieszy się dużą
popularnością odwiedzających go mieszkańców.
Życzmy sobie zatem pomyślnej realizacji tej największej
inwestycji w historii Gminy Masłów.

Dyżur radnego, strona www
Szanowni Mieszkańcy,
Biorąc pod uwagę zmiany w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłów oraz dużą inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną w
ramach projektu “Kompleksowa ochrona wód podziemnych
aglomeracji kieleckiej” wiele osób zwraca się do mnie z
pytaniami o informacje i doraźną pomoc.
Dlatego zdecydowałem o uruchomieniu otwartych
konsultacji dla wszystkich zainteresowanych. Konsultacje
będą miały miejsce w Urzędzie Gminy Masłów (II piętro) w
każdy poniedziałek w godz. 16:00 – 17:00.
Jednocześnie informuję, że Państwa wnioski i zapytania
przyjmuję także pod adresem:

www.jamrozek.com
Z poważaniem,
Paweł Jamrożek – Radny Gminy Masłów
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I N F O R M A C J A
Urząd Gminy Masłów informuje, że realizacja programu usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłów w 2012 roku została
dofinansowana ze środków:
•

•

•

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie – kwota dotacji 17.044,43 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych
zadania.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach – kwota dotacji 11.931,57 zł tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych
zadania.
Gminy Masłów - 5.114,20 zł tj. 15,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
WÓJT GMINY MASŁÓW
/-/ Ryszard Pazera

Projekty unijne
W ostatnim czasie, do Stowarzyszenia LGD – Wokół Łysej Góry, zostało złożone 5 projektów unijnych w ramach
Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
– Małe Projekty.
1. Wnioskodawca Gmina Masłów: „Wyposażenie w
sprzęt komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach
oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy”, wartość projektu: 38 408,00 zł.
2. Wnioskodawca Gmina Masłów: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy”, wartość projektu: 38 369,17 zł.
3. Wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w
Masłowie: „Modernizacja i doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie”, wartość projektu:
24 477,93 zł
4. Wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Masłowie: „Modernizacja podłóg w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie”, wartość
projektu: 17 780,07 zł.
5. Wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Masłowie: „Zagospodarowanie Dworku Stefana
Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno edukacyjne”, wartość projektu: 32 149,80 zł.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim
Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Gmina Masłów w okresie 01.07.2012-31.12.2012 realizuje projekt pn. „Profesjonalna straż – bezpieczna Gmina Masłów”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Celem projektu jest rozwój edukacji i podniesienie poziomu
wykształcenia wśród 24 strażaków z terenu Gminy Masłów
poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji z zakresu udzielania
pierwszej pomocy oraz zdobycie umiejętności kierowania pojazdami pożarniczymi.
W dn. 01.09.2012 rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii C
– 12 uczestników/uczestniczek nabywa praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu ciężarowego, a następnie przystąpi
do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Obecnie w Centrum Szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych odbywa się również
kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w którym udział bierze
12 strażaków. Po złożeniu egzaminu państwowego z wynikiem
pozytywnym otrzymają tytuł „Ratownika”.

Kurier Masłowski
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POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI ORAZ
PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący dla regionu Świętokrzyskiego został utworzony w 2006 roku i już 7 rok koordynuje
i sprawuje nadzór nad realizacją Programu Profilaktyki Raka
Piersi oraz Raka Szyjki Macicy w województwie świętokrzyskim.

cytologicznego w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący serdecznie zaprasza do
korzystania z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych.

Celem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego jest prowadzenie działań na rzecz wysokiej zgłaszalności oraz propa- Lista świadczeniodawców województwie świętokrzyskim
wykonujących bezpłatne badania cytologiczne w ramach
gowanie bezpłatnych badań mammograficznych dla
programu profilaktyki dostępna jest na stronie Narodowego
Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat Funduszu Zdrowia - http://www/nfz-kielce.pl (ikona progranie miały wykonanego badania mammograficznego my profilaktyczne).

w ramach Populacyjnego programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi oraz bezpłatnych badań Lista świadczeniodawców w województwie świętokrzyskim
wykonujących bezpłatne badania mammograficzne w ramach
cytologicznych dla Pań w wieku 25-59 lat, które w
programu profilaktyki.
ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania

Więcej informacji na temat programów profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy uzyskają Panie odwiedzając stronę Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego www.wok-kielce.pl lub bezpośrednio dzwoniąc pod nr telefonu 41 3674034 lub 41 3674351.
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Bezpłatna infolinia
obywatelska RPO:
od 16 kwietnia br. pod numerem 800 676 676 działa
bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw
Obywatelskich. Osoby z całej Polski mogą połączyć
się z zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych należących do wszystkich sieci:
Orange, Play, Plus i T-mobile.
Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel
może uzyskać podstawowe informacje o prawach
człowieka i kompetencjach RPO. Tą drogą można
również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeżeli sprawa nie jest związana
z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają
się udzielić informacji gdzie można się z daną sprawą
zwrócić by uzyskać pomoc. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy Wydziału Przyjęć Interesantów
Biura RPO.
Infolinia powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską, która udostępniła łącze na zasadach
niekomercyjnych.
Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO
jest czynny:
Poniedziałek godz. 10.00 – 18.00
Wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00

