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W nadchodzące
Święta Wielkanocne nadziei,
radości i miłości płynących z serca oraz uśmiechu
każdego dnia życzy Redakcja
Kuriera Masłowskiego

,,Pośród niesnasków Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron...”
Juliusz Słowacki
,,Słowiański Papież”

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów

Szanowni Państwo
Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji
Wszystkim Mieszkańcom i gościom
przebywającym w gminie Masłów,
w imieniu własnym oraz
współpracowników,
życzę zdrowych i rodzinnych świąt,
wypełnionych nadzieją budzącej się do
życia przyrody
oraz wiarą w sens i wartość życia.
Pogody w sercu i radości, płynącej ze
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego jajka
w gronie najbliższych osób
i w atmosferze domowego ciepła.
Z poważaniem
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów
4.

W tym roku mija już 22 lata od obecności Papieża Jana Pawła II na naszej masłowskiej ziemi. Jest to
dla nas wielki zaszczyt i duma, że w ponad tysiącletniej historii Polski byliśmy świadkami tak wielkiego
wydarzenia i przeżycia. Jest to również dla nas wyzwanie i zobowiązanie do szczególnej czci i pamięci o
Papieżu Polaku. Z satysfakcją informuję Państwa, że
w gminie Masłów powstała grupa inicjatywna mająca
na celu doprowadzić do postawienia przed Kościołem
w Masłowie pomnika Błogosławionemu Janowi Pawłowi II jako wotum wdzięczności Panu Bogu za jego
obecność pośród nas. Mamy również nadzieję, że w
niedalekiej przyszłości będzie dokonana kanonizacja
i Papież zostanie ogłoszony świętym.
Wszystkich ludzi dobrej woli i wielkiego serca zapraszamy do włączenia się w to wspaniałe i zaszczytne
dzieło. W skład grupy inicjatywnej wchodzą:
1.

Ryszard Pazera
Domaszowice 159 B
25-900 Kielce
tel. 660 510 647, 606 146 295

2.

Jadwiga Dudała
ul. Podklonówka 103
Masłów Pierwszy
26-001 Masłów

3.

Genowefa Jaros
Brzezinki 56 A
26-001 Masłów

Ks. Piotr Motyka
Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Masłowie
ul. ks. Józefa Marszałka 23
26-001 Masłów

W następnej kolejności będzie utworzony Społeczny Komitet Budowy Pomnika Papieżowi. Mamy nadzieję, że
cała gmina Masłów zaangażuje się w to wiekopomne dzieło ze szczerego serca.
Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do współpracy, bo już czas, już najwyższy czas.
Z poważaniem
Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika Papieżowi
Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy, poprzez kontakt telefoniczny, osobisty lub listowy.
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„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,
jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób
swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.”
Jan Paweł II

Droga Krzyżowa w gminie
Masłów

Już po raz ósmy ulicami Masłowa
przejdzie procesja Drogi Krzyżowej.
W tym roku sprawowana będzie 25
marca. Rozpocznie się w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie
o godzinie 19.00. To czas, kiedy mimo
zabiegania i trudu jaki niesie codzienność, możemy na chwilę zatrzymać się w życiowym pędzie, zadumać nad własną małością, odnaleźć
w sobie na nowo to co najlepsze: dobroć, cierpliwość, miłość.
Jest to jednocześnie pamiątka rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II, którego pontyfikat wywarł ogromny
wpływ na losy Kościoła i świata, a postawa papieża w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi.
Osiem lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, wiadomość o śmierci Jana Pawła II podał uczestnikom czuwania
na placu Świętego Piotra, arcybiskup Leonardo Sandri. Ogłosił, że o godzinie 21.37 „Nasz Ojciec Święty
powrócił do domu Ojca”. Tysiące wiernych zgromadzonych pod oknami papieskiego apartamentu w Watykanie, po raz pierwszy w historii, żegnało papieża spontanicznymi oklaskami.
Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Nazwany papieżem pielgrzymem, odbył 104
podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach, w tym dziewięciokrotnie odwiedził
ojczyznę. Mieszkańcy gminy Masłów i ziemi świętokrzyskiej do dziś pamiętają wizytę Ojca Świętego w
Masłowie, gdzie 03 czerwca 1991 roku na płycie lotniska odbyła się uroczysta msza św., która zgromadziła ogromne rzesze wiernych.

Sekretarz Gminy
Masłów
Nowym sekretarzem został pan Jarosław Królicki. Ma 49 lat, żonaty,
dwoje dzieci. Ukończył
Akademię Rolniczą w
Krakowie, jak również
studia
podyplomowe
o kierunku „Samorząd
i Administracja” na
WSAP w Kielcach oraz
„Resocjalizacja z pracą
sądową” na WSETiNS
w Kielcach.
Posiada bogate doświadczenie w pracy samorządowej.
W latach 2000 – 2010 pełnił funkcję wójta gminy Górno, a następnie do 2013 roku pracował w Wojewódzkim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Nowy Sołtys w Dąbrowie
W niedzielę 10 lutego br. w sali sportowej klubu ,,Orlęta” w Dąbrowie
odbyło się zebranie wiejskie poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej. Dotychczasowa Sołtys Pani
Teresa Osuch, pełniła tą funkcję od
2005 roku.
W zebraniu wzięło udział 131 osób
uprawnionych do głosowania. Zebraniu przewodniczył Wójt Gminy
Ryszard Pazera, który dodatkowo obszernie poinformował mieszkańców
o budżecie i zamierzeniach inwestycyjnych gminy na 2013 rok.
Na funkcję Sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pani Marta
Bąk oraz Pani Aniela Cedro. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem została wybrana Pani Aniela Cedro zdobywając 71 głosów, a Pani Marta Bąk 56 głosów.
Dokonano również wyboru Rady Sołeckiej w składzie: Anna
Magdziarz, Andrzej Białek, Bogdan Otawski, Ryszard Filipowicz, Józef Ziernik.
Nowej Radzie Sołeckiej z Panią Sołtys na czele, życzymy sukcesów oraz realizacji wyznaczonych celów dla dobra wspólnoty
mieszkańców sołectwa Dąbrowa.
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od sesji z dnia 29 listopada 2012
roku do dnia 19 lutego 2013 roku wydał zarządzenia,
które dotyczyły głównie indywidualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
Ø rozliczona została umowa na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata
2012 – 2015, w perspektywie do 2019 roku, kwota:
7.134,00zł brutto;
Ø gmina nabyła darowizną działkę nr ewid. 129/2 o pow.
0,0300 ha położoną w Mąchocicach Scholasterii, pod
potrzeby drogi: Brzezinki – Mąchocice Scholasteria;
Ø nastąpił odbiór prac związanych z wykonaniem fundamentów przy budowie świetlicy wiejskiej w Dolinie
Marczakowej;
Ø zamontowane zostały 58 szt. zegarów astronomicznych i wymieniono 6 uszkodzonych opraw oświetleniowych na terenie gminy Masłów;
Ø wybrany został wykonawca na budowę oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej w Mąchocicach
Kapitulnych – P.P.H.U. „WEPREL” Robert Chrabąszcz, za kwotę 55.350,00zł;
Ø ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia ulicznego, ul. Ogrodowa w Masłowie Pierwszym. Termin składania ofert upłynął
12.12.2012r.;
Ø wysłane zostało zapytanie ofertowe na świadczenie
usług polegających na wywozie i unieszkodliwianiu
odpadów komunalnych z terenu gminy Masłów na
2013 rok, termin składania ofert upłynął 28.12.2012r.;
Ø aktami notarialnymi gmina nabyła kolejne 7 działek
pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym
(Podklonówka II) oraz 1 działkę pod potrzeby budowy
drogi ul. Świerczyńska;
Ø wznowione zostały granice części działki nr 603 w
Masłowie Pierwszym (Podklonówka);
Ø w związku z podpisaniem umowy na kontrakt IV (kanalizacja) istnieje konieczność podpisania umów trójstronnych przez mieszkańców uwzględnionych w projekcie, w/w umowy trójstronne zostały przygotowane
i podpisane przez MZWiK i Wodociągi Kieleckie;
Ø wybrany został wykonawca na konserwację oświetlenia ulicznego dla gminy Masłów na 2013 rok –
ELEKTROINSTALATOR Bartosz Bukowski za cenę
55.802,88 zł;
Ø w dniu 11 stycznia 2013 roku podpisana została umowa na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej dla
budynku Agronomówki na rok 2013;
Ø w dniu 17 grudnia 2012 roku wypowiedziana została umowa najmu budynku Agronomówki w związku
z samowolnym obniżeniem czynszu przez najemcę.
Wypowiedzenie obowiązuje ze skutkiem na dzień 31
stycznia 2013 roku;
Ø nastąpił odbiór prac związanych z przebudową i zagospodarowaniem terenu wokół gminy obejmujący
układ ciągów pieszych wraz z odwodnieniem;
Ø wykonana została budowa rowu krytego odwadniającego w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka, regulacja spływu wód opadowych i rowu przy drodze

wewnętrznej nr działki 603;
Ø wykonano remont zjazdu przy drodze wewnętrznej nr
działki 603 w Masłowie Pierwszym.
Ø zebrano i przekazano 1200 umów trójstronnych na realizację projektu w ramach kontraktu IV Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej
w zakresie realizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych;
Ø Wodociągi Kieleckie ogłosiły przetarg dla kontraktu
Va – budowa sieci wodociągowej Ciekoty – Radostowa i sieci kanalizacyjnej Wiśniówka, Dąbrowa
Łąki, Dąbrowa Koszarka i Domaszowice (w kierunku
świetlicy). Otwarcie ofert przewidziano na 18 marca
br.;
Ø Firma Molewski złożyła informację o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie kontraktu IV, planowany termin: 15 marca 2013 roku;
Ø trwa procedura zlecenia wykonania projektów przebudowy budynku urzędu gminy i budynku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej;
Ø Gmina Masłów ogłosiła wykaz nieruchomości położonych w Brzezinkach i Domaszowicach, przeznaczonych do sprzedaży;
Ø 14 lutego zawarta została umowa z firmą Transport i
Usługi Koparką Bogusław Kułak na rozbiórkę części drewnianego budynku byłej szkoły podstawowej
w Wiśniówce na kwotę 15.000 zł brutto, z terminem
wykonania do 20 marca 2013 r.;
Ø na zimowe otrzymanie dróg w miesiącu styczniu
gmina wydała 42.268,87 zł brutto;
Ø podpisana została umowa na usługi transportowe na
2013 roku z firmą  Transport i Usługi Koparką B. Kułak;
Ø 7 lutego br. zostało rozesłane i umieszczone w BIP
zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Programu
usuwania materiałów zawierających azbest terenu
Gminy Masłów w 2013 roku, termin składania ofert
upłynął 22 lutego 2013 r.;
Ø ogłoszone zostało zapytanie ofertowe dotyczące wykonania niwelacji terenu boiska sportowego w Ciekotach, w ramach projektu ”Wyposażenie w sprzęt
komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach”
współfinansowanego z PROW, termin składania ofert
upłynął 20.02.2013 roku;
Ø ogłoszone zostało zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn.
„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, termin składania ofert upłynął 20.02.2013;
Ø w styczniu podpisana została umowa na wykonanie
usług sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych z
terenu gminy zaadoptowanych przez mieszkańców;
Ø 28 stycznia 2013 r. podpisana została umowa z gabinetem weterynaryjnym „Pupil” na pełnienie całodobowego dyżuru nad zwierzętami bezdomnymi
uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych.
Więcej informacji oraz protokoły z sesji na stronie:
www.maslow.pl
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Długo oczekiwana inwestycja rozpoczęta
Po długotrwałych negocjacjach i ustaleniu
nowego zakresu rzeczowego inwestycji pn.
„Kompleksowa ochrona wód podziemnych
aglomeracji kieleckiej”, w dniu 10 grudnia
2012 roku w siedzibie Wodociągów Kieleckich
została podpisana umowa na realizację IV kontraktu. Kontrakt ten to największa inwestycja,
która opiewa na kwotę 59 mln 428 tys. zł.
Wykonawcą, który został wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego jest konsorcjum
firm z liderem wiodącym tj. „Spółką z o.o. Molewski z Chodcza”. Umowa ta przewiduje wykonanie około 72 kilometrów nowej kanalizacji
na terenie gminy Masłów, której termin realizacji przewidziany jest do końca 2015 roku.
Rozpoczęcie inwestycji wykonawca określił na
dzień 15.03.2013 r. W jej wyniku nową kanalizację otrzymają takie miejscowości, jak: część
Domaszowic ,Wola Kopcowa, Masłów Pierwszy z częścią Masłowa Drugiego, Mąchocice
Kapitulne. Natomiast budowa sieci wodociągowej w ilości ok. 11 km, zostanie zrealizowana w
miejscowościach: Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska i Piaskowa, Brzezinki, Brzezinki-Ścięgna oraz Barcza.
W związku z przystąpieniem do realizacji IV
kontraktu – tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zostały przekazane do mieszkańców
trójstronne umowy dotyczące sposobu finansowania i realizacji podłączenia kanalizacyjnego
do budynków. Umowy te zawarte są pomiędzy
Międzygminnym Związkiem Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach, Spółką „Wodociągi
Kieleckie” i mieszkańcem, określające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe
związane z realizacją przedsięwzięcia.
Do obecnego czasu spłynęło do urzędu gminy
bądź MZWiK Kielce 1240 szt. umów, co daje
- zgodnie z opracowanymi dokumentacjami
przyłączy kanalizacyjnych - 94 % ilości wymaganych i podpisanych umów oraz wysoki efekt
ekologiczny przedsięwzięcia.
W tym miejscu pragnę podziękować mieszkańcom gminy Masłów, sołtysom oraz proboszczom: ks. Piotrowi Motyce, ks. Ryszardowi
Zaborkowi, ks. Dariuszowi Sieradzy za życzli-

wość i odczytanie ogłoszeń dotyczących podpisywania umów w przedmiotowej sprawie, po mszach
świętych. Jest to nasze wspólne przedsięwzięcie
tak bardzo przez wszystkich oczekiwane.
W dniu 31.01.2013 r. Wodociągi Kieleckie ogłosiły
przetarg na kontrakt Va - w ramach „Kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Kontrakt ten przewiduje realizację sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla mieszkańców:
Wiśniówki, Dąbrowy Łąki oraz miejscowości Domaszowice – przedłużenie ul. Domaszowskiej. Zakres rzeczowy kontraktu określa wykonanie 7,4 km
kanałów i w jego ramach przewidziana jest również
budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców Ciekoty – Radostowa oraz odcinek wodociągu Brzezinki – Ciekoty, na łączną długość 4,8 km.
Inżynierem kontraktu IV i V jest konsorcjum z liderem ECM Group z Warszawy wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego za kwotę 1.346.850,00
zł.
Otwarcie ofert na zadanie Va przewidziane jest na
dzień 18.03.2013 r. w siedzibie Wodociągów Kieleckich. Po wyborze wykonawcy, do mieszkańców,
którzy objęci są realizacją sieci kanalizacyjnej,
będą rozesłane umowy trójstronne dotyczące finansowania przyłączy kanalizacyjnych. W związku z
powyższym oczekujemy pełnego zrozumienia społeczności naszej gminy, za utrudnienia komunikacyjne związane z wyżej wymienionymi robotami.
Wójt Gminy Masłów
Ryszard Pazera
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„Lotnisko Kielce” w Masłowie
Gmina Masłów od 2004 roku jest udziałowcem
Spółki Lotnisko Kielce. Ze względu na brak
działań o charakterze gospodarczym spółka z
roku na rok przynosiła straty, które częściowo i
proporcjonalnie do udziałów obciążały budżet
gminy Masłów. Ze względu na brak konkretnych działań prorozwojowych dla lotniska,
Gmina Masłów pojęła decyzję o wyjściu ze
spółki i zbyciu udziałów. Niestety pozostali
udziałowcy tj. Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe nie byli i nie są zainteresowani wykupem udziałów, pomimo medialnych
informacji o tym, że są zainteresowani jego
rozwojem. Ponadto w trakcie analizy zobowiązań podatkowych spółki okazało się, że spółka
nie wywiązywała się z płacenia należnych podatków dla gminy. Potwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Następnie
zgodnie z procedurą prawną, Gmina Kunów
jako niezależny Organ Podatkowy, ustaliła
że Gminie Masłów należy się podatek za lata
2007-2012. Decyzję wydano za rok 2007, (w
oczekiwaniu pozostają decyzje za lata kolejne). Za rok 2007 Gminie Masłów wraz z zaległymi odsetkami należy się ponad 800 000
złotych podatku. Urząd Skarbowy przekazał
część należnych pieniędzy z tytułu podatków
za 2007 rok na konto Gminy Masłów w wysokości ok. 382 000 złotych, bo tylko tyle było

na koncie Spółki Lotnisko Kielce.
W tym momencie Urząd Marszałkowski jako największy udziałowiec, rozpoczął procedurę aby
ogłosić upadłość i tym samym uniknąć płacenia
należności podatkowych wobec Gminy Masłów.
Stoję na stanowisku, że zgodnie z prawem Gminie Masłów należy się podatek od Spółki Lotnisko
Kielce Sp. z.o.o. Obecnie oczekujemy dalszych
decyzji podatkowych. Równocześnie informuję, że
Gmina Masłów jest zainteresowana prawdziwym
rozwojem lotniska w Masłowie dla dobra całego
regionu.
Wójt Gminy Masłów
Ryszard Pazera

Odbiór Odpadów Komunalnych – Ważne!

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami (tzw. „opłaty śmieciowe”)
Od 1 lipca 2013 r., a więc po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizującej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, właściciel zamieszkałej nieruchomości zostanie objęty systemem gospodarowania odpadami przez gminę i będzie zobowiązany uiszczać opłaty na jej rzecz. Żeby
uniknąć płacenia dwa razy za to samo – właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien z
odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć
umowę – tak, aby wygasła ona z dniem 30
czerwca 2013 r. Nie ma podstaw do przyjęcia
poglądu, że dotychczasowe umowy zawarte
przez właścicieli nieruchomości same wygasną.

jest stroną umowy.

Gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości, bo
nie jest jej stroną. Może to uczynić jedynie
właściciel nieruchomości zamieszkałej, który

Przykładowe formularze wypowiedzenia umowy z firmami obsługującymi Naszą Gminę można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze
strony www.maslow.pl.

Nowe uwarunkowania powodują to, że Gmina staje się właścicielem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców. Stąd
też umowa z jednostką na odbiór odpadów z
Państwa nieruchomości zawarta zostanie przez
Wójta Gminy Masłów, a nie jak dotychczas indywidualnie przez każdego właściciela nieruchomości. Spowoduje to, że właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do
złożenia deklaracji, określającej ilość zamieszkałych osób, w celu ustalenia wysokości opłaty, która będzie wnoszona do Urzędu Gminy w
formie tzw. „opłaty śmieciowej”.

Kurier Masłowski
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WAŻNE! – ZMIANY CEN BILETÓW AUTOBUSOWYCH
Zarząd Transportu miejskiego informuje że od dnia 1 marca 2013
r. zostanie wprowadzona Kielecka Karta Miejska - w pierwszym
etapie będzie to elektroniczny bilet okresowy. Drugi etap czyli bilet
jednorazowy na elektronicznej karcie zacznie obowiązywać
od 1 czerwca 2013r.
Informujemy ponadto, że od 1 marca nastąpi zmiana cen biletów
komunikacji miejskiej. Bilety kupione przed podwyżką będzie można
wykorzystać do 31 maja 2013 roku.
Więcej informacji na stronie: http://kkm.ztm.kielce.pl

Realizowane projekty unijne

Gmina Masłów w styczniu 2013r. podpisała
umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju
Regionalnego – Biurem PROW na realizację
dwóch operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy” przewiduje wykonanie
prac modernizacyjnych wewnątrz budynku –
wymianę okien, wymianę podłogi w dużej sali
wraz z demontażem pieca kaflowego i wymianę
płyt gipsowo-kartonowych. Dodatkowo w części zewnętrznej budynku zostanie wymieniona
okładzina ściany fundamentowej oraz wykonana
część ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci.
Wykonawca inwestycji został wyłoniony, termin
zakończenia prac upływa w dniu 15.05.2013r.
Realizacja operacji pozytywnie wpłynie na rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu i jednocześnie pozwoli na poprawę stanu technicznego zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej.
Świetlica jest centrum aktywności społecznej sołectwa Barcza, więc operacja pozytywnie wpłynie na rozwój kultury i potrzeb lokalnej społeczności.
W ramach projektu pn. „Wyposażenie w sprzęt
komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach

oraz zagospodarowanie terenu boiska przy
świetlicy” zostaną zakupione 3 zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne, które
będzie służyło użytkownikom świetlicy. Działka
znajdująca się za budynkiem świetlicy zostanie
przygotowana pod boisko – teren zostanie wyrównany i będzie dowieziona żyzna ziemia, a następnie obsiany trawą. Sprzęt komputerowy już
został dostarczony do świetlicy, a Wykonawca
na niwelację terenu boiska został wyłoniony i na
wykonanie prac ma czas do 15.05.2013r.
Operacja przyczyni się do urozmaicenia oferty
zajęć w świetlicy oraz przyczyni się do wzrostu
edukacji wśród młodzieży i członków kół gospodyń wiejskich korzystających ze świetlicy. Z kolei niwelacja terenu boiska przystosuje obiekt do
użytkowania w celach sportowych i popierania
idei aktywnego spędzania wolnego czasu.
Również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Masłowie podpisał w marcu br umowę ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w
ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na realizację
projektu pn.: „Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjne”. Projekt ma na celu zwiększenie ruchu
turystycznego na obszarze gminy Masłów.
Agnieszka Borycka
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Kampania sprawozdawcza jednostek OSP Gminy Masłów

W dniu 24.02.2013 roku odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze członków OSP w Mąchocicach Kapitulnych. Było to zebranie kończące kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP z terenu gminy Masłów. Walne zebrania odbyły się w poszczególnych
jednostkach OSP:
- w Woli Kopcowej 20.01.2013 r.,
- w Masłowie 03.02.2013 r.,
- w Brzezinkach 09.02.2013 r.,
- w Ciekotach 16.02.2013 r.,
W walnych zebraniach sprawozdawczych członków
OSP w jednostkach włączonych do ksrg uczestniczył
st. bryg. Krzysztof Janicki Komendant Miejski PSP w
Kielcach lub bryg. Robert Sabat Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Kielcach. We wszystkich walnych
zebraniach uczestniczyli Ryszard Pazera Wójt Gminy
Masłów pełniący również funkcję Prezesa Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Masowie i dh Marcin Charuba
Komendant Gminny OSP. Walne Zebranie członków
OSP w Mąchocicach Kapitulnych zaszczycił swoją

Podziękowania dla
darczyńców
W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia 2012r. wśród pracowników Urzędu Gminy Masłów i jednostek organizacyjnych Gminy Masłów tj.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie,
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie, Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie,
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie została
przeprowadzona dobrowolna zbiórka środków finansowych oraz artykułów spożywczo-higienicznych dla
dwóch wytypowanych rodzin z terenu naszej gminy
znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji. W poro-

Wieczerza Wigilijna
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwa się samotność. Dlatego też z myślą
o samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych 19
grudnia 2012 roku po raz pierwszy odbyła się Wi-

obecnością dh Ireneusz Żak Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Walne zebrania zaszczycili również:
Tomasz Lato radny powiatu kieleckiego (Brzezinki,
Mąchocice Kapitulne, Wola Kopcowa), Henryk Milcarz
Prezes Wodociągów Kieleckich (Brzezinki, Mąchocice
Kapitulne). Ponadto w zebraniach uczestniczyli radni z
poszczególnych sołectw, sołtysi.
Wszystkie zebrania odbywały się zgodnie z przyjętym
harmonogramem, gdzie było przedstawione sprawozdanie z działalności za 2012 rok zawierające stan organizacyjny danej jednostki, jakie drużyny funkcjonują w
jednostkach, sprawozdanie dotyczące działalności organizacyjnej, członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym, działalność prewencyjna, działalność
ratowniczo-szkoleniowa, sprawy gospodarcze, działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa oraz inne
działania dot. m.in. współpracy z innymi organizacjami
oraz współpraca zagraniczna.
Przedstawiane były również sprawozdania finansowe
za 2012 rok oraz plan działalności i plan finansowy na
2013 rok. Nieodzownym elementem każdego walnego
zebrania była dyskusja, gdzie był poruszany szereg zagadnień dot. funkcjonowania i finansowania jednostek.
Podsumowane zostały akcje ratowniczo-gaśnicze, szkolenia, zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminy,
„Turniej Pięciu Strażnic”, wszystkie cenne inicjatywy
realizowane wspólnie z UG lub innymi instytucjami,
które miały miejsce na terenie gminy Masłów.
Można było zauważyć, że stan zorganizowania jednostek a co za tym idzie stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy jest wyższy niż w roku ubiegłym. Zarządy wszystkich jednostek otrzymały absolutorium.
Komendant Gminny OSP
Marcin Charuba

zumieniu z rodzinami sporządzona została lista niezbędnych dla Nich artykułów.
Pracownicy w ramach prowadzonej akcji przekazali
dobrowolnie zakupione przez siebie artykuły spożywcze, higieniczne oraz środki finansowe za które organizatorzy zakupili odzież oraz artykuły spożywcze.
Dnia 17 grudnia 2012r. przedstawiciele Urzędu Gminy
Masłów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowie zawieźli osobiście zgromadzone i zakupione ze zbiórki artykuły dla dwóch wytypowanych
rodzin.
Obdarowani wyrazili wdzięczność z okazaną pomoc,
składając serdeczne podziękowania za okazane im serce.
Wicewójt Gminy Masłów
Jadwiga Duda

gilia organizowana przez Wójta Gminy Masłów mgr
inż. Ryszarda Pazerę oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Masłowie.
Swej gościny użyczyło Centrum Edukacyjne - Szklany Dom w Ciekotach. Zaproszonych zostało ponad
80 mieszkańców Gminy Masłów. Z zaproszenia sko-

Kurier Masłowski
rzystało ponad 30 osób. Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście: Wójt Gminy Masłów mgr inż.
Ryszard Pazera, z-ca Wójta Gminy Masłów mgr Jadwiga Duda, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie mgr Monika Dolezińska,
Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie mgr Tomasz Lato, Radna Gminy Masłów Genowefa Jaros, ksiądz parafii Brzezinki Józef Żółtak.
Zebranych gości przywitała Kierownik GOPS Masłów Pani Monika Dolezińska. Wójt Ryszard Pazera
w swoim przemówieniu życzył wszystkim zebranym
zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku. Ks.
Józef Żółtak odczytał fragment Ewangelii wg św.
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Mateusza i również złożył zebranym świąteczne życzenia.
Oprócz stołów zastawionych potrawami wigilijnymi
na uczestników wigilii czekały kolędy i pastorałki w
wykonaniu chóru parafii Najświętszej Marii Panny
Matki Kościoła w Dąbrowie oraz jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. Jak nakazuje tradycja zebrani łamali się opłatkiem i składali
sobie życzenia.
Spotkanie było też dobrą okazją do rozmów z drugim
człowiekiem, których na co dzień tak bardzo brakuje
osobom samotnym.
źródło: GOPS Masłów

Daj się skojarzyć
Szukasz partnera biznesowego z Polski lub Europy?
Chcesz kupić lub sprzedać atrakcyjną działkę? A może
skutecznie wypromować własną firmę?
Nie musisz szukać lub zamieszczać ofert na dziesiątkach portali internetowych. Wszystko dostępne jest
pod jednym adresem - WWW.LCOI.PL. To rewolucyjna platforma internetowa dla przedsiębiorców i każdego, kto chce zrobić dobry biznes w województwach
Polski Wschodniej.
Taką perspektywę daje realizowany w pięciu regionach:
lubelskim, podlaskim, podkarpacki, świętokrzyskim i
warmińsko-mazurskim unijny projekt „Lokalne Centra
Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway”, którego
beneficjentem jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Jego fundamentem jest vortal
WWW.LCOI.PL.

inwestycyjnych, wsparcia technologicznego dla biznesu, a
nawet konsultingu i współpracy na zasadach franczyzy.
Innowacyjnym narzędziem pomagającym odnaleźć się w
gąszczu ofert jest tak zwany „Polski Atlas Gospodarczy”.
To interaktywna mapa elektroniczna, na którą naniesiono w
bardzo czytelny i przejrzysty sposób wszystkie zgromadzone ogłoszenia. Po kliknięciu na konkretną ofertę wyświetla
się kompleksowa informacja wraz ze zdjęciem na przykład
hotelu, w którym chcemy zabukować pokój, działki, do
kupna której się przymierzamy, czy produktu, który chcemy sprzedać.

DRZWI DO BIZNESU
- To innowacyjne narzędzie, które błyskawicznie zdobywa
rynek i zaufanie użytkowników. Służy do komunikacji biznesowej, dotarcia i pozyskania klientów, kojarzenia partnerów oraz uzyskania niezbędnych i cennych informacji o
rynkach inwestycyjnych i rynkach zbytu. Przedsiębiorcom
i wszystkim mieszkańcom Polski Wschodniej, którzy chcą
zrobić biznes, dajemy możliwość prezentacji swoich ofert,
usług oraz propozycji inwestycyjnych – mówi Michał Tomaszewski, specjalista do spraw PR projektu.
WWW.LCOI.PL to brama do wielkiej bazy ofert z terenu Polski Wschodniej. Użytkownikiem vortalu może zostać każdy – przedsiębiorca, który poszukuje partnera do
współpracy bądź też chce sprzedać lub wypromować swój
produkt, oraz każdy, kto ma do zbycia na przykład działkę
albo myśli o założeniu biznesu czy też kupnie nieruchomości. Vortal stanowi także doskonałe narzędzie do promocji
dla gospodarstw agroturystycznych, hoteli, restauracji albo
SPA.
Już dziś vortal pełen jest ogłoszeń w zakresie ofert dotyczących importu, eksportu, rynku nieruchomości, terenów

ŚCIĄGNĄĆ INWESTORÓW
Projekt „Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern
European Gateway” to jednak coś więcej niż sam vortal
WWW.LCOI.PL. – Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego produktu „LCOI System”, który będzie służyć
sprawnej i efektywnej komunikacji biznesowej, kojarzeniu
partnerów, wymianie informacji oraz promocji ekonomiczno-gospodarczej Polski Wschodniej - opowiada Michał Tomaszewski.
Na terenie pięciu województw funkcjonuje sześć lokalnych
centrów obsługi inwestora. Biura zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. Zespół odpowiada za
promocję projektu w Polsce i poza granicami kraju, współpracuje z zagranicznymi organizacjami otoczenia biznesu i
ambasadami. De facto ściąga potencjalnych inwestorów z
innych regionów kraju oraz z Europy i całego świata.
- Chcemy wzbudzić zainteresowanie wśród zagranicznych
inwestorów ofertami z Polski, ułatwić im do nich dostęp,
umożliwić kontakt i wymianę informacji oraz zaoferować
turystykę biznesową – podkreśla Tomaszewski.
LCOI Region „ŚWIĘTOKRZYSKIE”
ul. Świętokrzyska 86
Wola Kopcowa
26-001 Masłów
Tel. +48 41 301 17 97
e-mail: swietokrzyskie@lcoi.pl

Kurier Masłowski
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Szlak Przygody – tam warto być
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół
Łysej Góry” wraz z 5 innymi LGD-ami z województwa świętokrzyskiego tj: Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi”, Lokalną Grupą Działania „Dorzecze Bobrzy”,
Lokalną Grupą Działania „Krzemienny Krąg”, Lokalną
Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą” oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jest w trakcie
realizacji projektu Szlak Przygody w ramach działania
421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.
Szlak Przygody to największy sieciowy produkt turystyczny w Polsce oparty na systemie lojalnościowym. To
850 km Szlaku oznakowanych atrakcji turystycznych. 6
Krain (tj. Kraina Talentów, Kraina Czterech Żywiołów,
Kraina Natury, Kraina Sacrum i Profanum, Kraina Legend, Kraina Kultur). Rozbudowana oferta spędzania
wolnego czasu to nie jedyna korzyść dla turystów, którzy
będą przemierzać ten obszar. Podróżnik wybierze miejsca, które będą dla niego najbardziej interesujące, ale co
ważne, za odwiedzenie każdego z nich otrzyma punkty.
Podobnie jak w przypadku programów lojalnościowych
na stacjach paliw czy w hipermarketach, po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów będzie można je wymieniać na wybrane przez siebie nagrody.
Systemem lojalnościowym objęte będą nie tylko atrakcje
turystyczne, ale także usługi Partnerów Szlaku Przygody.
Każdy, kto np. skorzysta z noclegu w hotelu, gospodarstwie agroturystycznym, czy zamówi obiad w restauracji
uczestniczącej w projekcie, otrzyma dodatkowe punkty
na swoją kartę lojalnościową. Dzięki temu turyści będą
wybierać właśnie te, konkretne obiekty. Ale to nie jedyne
korzyści dla firm, które włączą się w to przedsięwzięcie.
Celem wdrożenia Programu Lojalnościowego Szlak
Przygody jest:
1) zachęcenie turysty odwiedzającego region objęty
przez Partnerstwo do:
a)  wydłużenia pobytu o charakterze turystyczno - rekreacyjnym,
b) skorzystania z oferty Partnerów programu lojalnościowego,
c) ponownego przyjazdu w celach turystyczno – rekreacyjnych,
d) odwiedzenia jak największej liczby atrakcji turystycznych prowadzonych przez Partnerów programu lojalnościowego;

2) dostarczenie operatorowi programu lojalnościowego
danych statystycznych opisujących ruch turystyczny.
Program Lojalnościowy prowadzony będzie przez operatora programu lojalnościowego (OPL)– fundację, powołaną przez Partnerstwo sześciu w/w Lokalnych Grup
Działania.
Partnerami PL Szlak Przygody będą podmioty z szeroko
rozumianej branży turystycznej i okołoturystycznej. Zaś
uczestnikami osoby fizyczne jak i prawne w tym m.in.
biura podróży, firmy eventowe.
Program Lojalnościowy będzie oparty na systemie wzajemnego rozliczania Operatora i Partnera PL za wydane i wykorzystane Vouchery (punkty) Szlaku Przygody.
Operator programu lojalnościowego poza zarządzaniem
programem świadczył będzie na rzecz Partnerów PL
szereg innych usług związanych z prezentowaniem ofert
Partnera PL oraz ich promocją.
Zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym oraz
przywileje dla Partnera zostaną określone w umowie,
zawartej z Operatorem PL. Partnerzy będą mogli zdecydować, z jakich dodatkowych usług promocyjnych i
marketingowych chcą skorzystać i w zależności od tego
wybrać rodzaj płaconego abonamentu: Platynowy, Złoty,
Srebrny lub Brązowy. Udział w projekcie pozwoli Partnerom na zdobycie nowych klientów – turysta będzie
kierowany właśnie do nich poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej, w newsletterze, a także w
materiałach prasowych. Podróżnik na Szlaku Przygody
wybierze właśnie ich ofertę, gdyż będzie ona włączona
w system lojalnościowy. Za skorzystanie z oferty Partnerów otrzyma on dodatkowe punkty! Zebrane punkty
pozwolą mu obniżyć koszty pobytu turystyczno-rekreacyjnego lub skorzystać z dodatkowych atrakcji! Dzięki
temu zapewne będzie wracał wielokrotnie! To wyjątkowa szansa dla firm, które zostaną Partnerami projektu,
by pozyskać klientów i zbudować z nimi relacje.
Oficjalny start projektu Szlak Przygody będzie miał
miejsce w dniach 5-7 kwietnia 2013 r. podczas odbywających się w Kielcach V Międzynarodowych Targów
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL,
na których Partnerzy będą mieli niepowtarzalną okazję
zaprezentowania swojej firmy przy okazji promocji kart
lojalnościowych.
Marzena Biskupska

GOKiS Masłów zaprasza wszystkich chętnych
ZUMBA - fitness
To zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku.
Każdy poniedziałek i piątek, godz. 18.00 – 19.00
Nauka języka niemieckiego
Wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 19.00

Kurier Masłowski
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150. rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013r. dokładnie 150 lat od wybuchu
Powstania Styczniowego w Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach odbył się wieczór literacko
historyczny  upamiętniający te wydarzenia i prezentujący związki Stefana Żeromskiego z Powstaniem.
Tło historyczne przedstawił Paweł Grzesik, przewodnik świętokrzyski, pracownik Działu Historii
Muzeum Narodowego w Kielcach. W swym wystąpieniu skupił się przede wszystkim na faktach z
historii Powstania Styczniowego w regionie świętokrzyskim.
Po wprowadzeniu historycznym uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów „Wiernej Rzeki”
S. Żeromskiego, powieści nazwanej w podtytule
„Klechdą domową”, opartej na opowiadaniach ciotki pisarza Józefaty z Żeromskich Saskiej, przedstawiającej dramatyczne wydarzenia, jakie miały
miejsce w 1863 roku we Dworze rodzonej siostry
ojca pisarza w Rudzie Zajączkowskiej, koło Małogoszcza. Owe wydarzenia uformowały fabułę i niezwykły klimat powieści wydanej w 1912 roku. Głośne czytanie Wiernej Rzeki przygotowali uczniowie
gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych pod kierunkiem Alicji Rozborskiej.
Niezwykłym wydarzeniem tego wieczoru był pokaz
filmu „Rok 1863” w reżyserii Edwarda Puchalskie-

go, pierwszej ekranizacji „Wiernej Rzeki” z 1922
roku.
Również podczas styczniowej sesji Rada Gminy
Masłów, uczciła tą doniosłą rocznicę uchwałą w
sprawie uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego, której treść zamieszczamy poniżej:
„W związku z kolejną rocznicą wielkiego zrywu
narodowego w dążeniu do odzyskania wolności
i suwerenności państwowej, mając na względzie wielkość ofiar złożonych na ołtarzu Ojczyzny
przez naszych przodków, ich dalekowzroczność w
reformowaniu stosunków społecznych i narodowościowych, budowanie świadomego społeczeństwa z wielu warstw społecznych, aktywizowanie
ogółu ludzi myślących i modlących się po polsku
oraz ostateczne moralne ich zwycięstwo wyrażające się w tym, że możemy cieszyć się wolnością i
suwerennością – Rada Gminy Masłów wraz z całą
społecznością mieszkańców wyraża im najwyższe
uznanie i cześć.
Rada Gminy zobowiązuje się i zobowiązuje władze wykonawcze do podjęcia inicjatyw o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy
Masłów w celu uczczenia bohaterów Powstania
Styczniowego.”
Joanna Kwiecień

W imieniu Radnych Gminy Masłów
Wszystkim Mieszkańcom życzę,
aby Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie ze sobą odrodzenie duchowe,
napełniło wszystkich spokojem i wiarą,
dało siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Wojtyna

Kurier Masłowski
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Biblioteka

Zapowiedzi
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie w ramach Tygodnia Bibliotek zaprasza odziały przedszkolne, uczniów klas 0, I, II, III oraz
najmłodszych czytelników na przedstawienie teatralne pt. „Jaś i
Małgosia.
Spektakl odbędzie się 13 maja 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 9.15 i potrwa około 45 minut, w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Masłowie. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod numerem telefonu 728-949-464.
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie zaprasza wszystkie dzieci
na zabawę z okazji zbilżających się wakacji16 czerwca 2013 roku
(niedziela) w godz. 15.00 - 18.00 sala Gminnego Ośrodka Kultury
w Masłowie. Wstęp wolny. Zapraszamy
Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima i z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie ogłasza konkurs plastyczny nt. „Tuwim
na wesoło”.
Waszym zadaniem jest wykonanie zakładki do książki, która będzie
wzorowana na wierszach poety.
Technika wykonywania prac dowolna.
Konkurs skierowany do dwóch grup wiekowych:
- oddział przedszkolny – klasa 0
- klasy I-III
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca z każdej grupy wiekowej.
Prace należy składać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie do 8 maja 2013 roku do godziny 16.00. Ogłoszenie konkursu nastąpi 13 maja 2013r. podczas zaplanowanego spektaklu dla
dzieci.
Zapraszamy do zabawy!
Anna Obara

Dzień bezpiecznego internetu
W dniu 07.02.2013r. policjantka z Komendy Miejskiej
Policji w Kielcach- Pani Iwona Miter wraz z dzielnicowymi Komisariatu Policji I w Kielcach, na zaproszenie
pedagoga szkolnego przeprowadziła zajęcia  z uczniami
Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Spotkanie
zainicjowano w związku z organizowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową w dniu 5 lutego 2013 roku, obchodami
Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Miało na celu zapoznanie młodych ludzi z zakresem bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.
Ponad 200 osobowej grupie uczniów klas podstawowych
i gimnazjalnych funkcjonariusze wyświetlili film profilaktyczno – edukacyjny pt. „3…2…1… Internet” oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w
Masłowie wraz z filiamii 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.

„W sieci”, które zobrazowały niebezpieczne sytuacje, z jakimi
mogą mieć do czynienia w Internecie - spotkania z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, upubliczniania danych osobowych,
piractwa, nadmiernego korzystania z Internetu oraz problematykę cyberprzemocy i uwodzenie. Młodych internautów zapoznano
również z katalogiem zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
Uczulano, aby korzystając z zasobów Sieci zawsze pamiętali o
szanowaniu innych użytkowników oraz respektowali ich prawa.
Po zrealizowanych zajęciach policjantka została poproszona przez
opiekunki grupy przedszkolnej oraz zerowej o spotkanie z najmłodszymi wychowankami szkoły. Korzystając z miłego zaproszenia w trakcie zabawy uświadomiono maluchom zagrożenia, jakie niosą za sobą beztroskie zabawy w pobliżu ulicy oraz uczono
bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Wyjaśniono, jak ważne jest
posiadanie w odzieży wierzchniej elementu odblaskowego. Przypomniano numery alarmowe na Policję 997-112 oraz właściwy
sposób powiadamiania służb dyżurnych o zaistniałym zagrożeniu.
Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie z funkcjonariuszem
Policji dla uczniów gimnazjum odbyło się w październiku. Tematem spotkania było przybliżenie młodym ludziom zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Zajęcia przeprowadzono w czterech klasach gimnazjalnych, podczas których
omówiono temat odpowiedzialności nieletnich w świetle Ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także przybliżono i wyjaśniono młodym ludziom takie pojęcia jak: osoba nieletnia, czyn
karalny, demoralizacja, środki orzekane wobec nieletnich przez
sąd rodzinny. Poruszono problemy związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem środków odurzających
przez osoby nieletnie oraz związane z tym zachowaniem skutki
prawne.
Marzena Szczypała
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Tropami dzikich zwierząt

I Zimowy Rajd Tropami Dzikich Zwierząt odbył się 15.01.2013r.
podczas ferii zimowych na terenie Żeromszczyzny i okolic. Został
zorganizowany przy wsparciu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a zajęcia teoretyczne i praktyczne poprowadził pracownik ŚPN
– Pan Marcin Sikorski. Trasa biegła fragmentami żółtej ścieżki wokół Radostowej oraz Głównego Szlaku im. Edmunda Massalskiego
przez Wymyśloną i Radostową i miała długość ok 6km. Podczas
przejścia pieszego udało się odnaleźć na śniegu tropy takich zwierząt jak: zajęcy, bażantów, sarny, myszy i psa. Na trasie uczestnikom towarzyszyła w pełni piękna zimowa aura. Rajd zakończył
się ogniskiem na terenie Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”
w Ciekotach.
Paweł Milewicz

Zapowiedzi
Buskie Spotkania z Folklorem
3 maja na Żeromszczyźnie w Ciekotach (scena letnia) odbędą się
Eliminacje XXXVII Buskich Spotkań z Folklorem. Impreza rozpocznie się o godz. 11.00
Organizatorem Eliminacji jest
GOKiS Masłów we współpracy z
Wojewódzkim Domem Kultury w
Kielcach.
Festiwal „Sztuka Recyklingu”
na terenie Żeromszczyzny – 30.04
– 01.05
To dwudniowe wydarzenie o bogatym programie, podczas którego
odbędą się: wykłady, projekcje filmów, warsztaty artystyczne, happening oraz koncert na instrumen-

tach wykonanych z recyclingu.
Inspiracją dla organizatorów
festiwalu stała się nowa ustawa o utrzymaniu czystości w
gminach wprowadzająca m.in.
preferencyjne stawki dla osób,
które segregują odpady.
Co to jest recykling? Po co segregować śmieci jeśli i tak trafią
do sortowni? W jaki sposób ze
śmieci odzyskuje się surowce i
czy to się opłaca? Na te i wiele
innych pytań odpowiedź znajdą
uczestnicy Festiwalu.
W dniu 30 kwietnia w „Szklanym Domu” odbędzie się seria
wykładów oraz pokaz filmów o
charakterze edukacyjnym, zaś

dnia następnego czyli 1 maja w iście
piknikowo- majówkowych nastrojach, wraz z gośćmi wypoczywającymi nad ciekockim stawem i pod
okiem artystki zbudujemy instalację Land art z szyszek, patyków i
plastikowych butelek (wcielając w
życie modne hasło REUSE nadamy
plastikowym butelkom- śmieciom
nowe życie)…
Tego dnia nikt, kto przyjedzie do
Ciekot nie będzie się nudził: dzieciom zaproponujemy ciekawe
warsztaty, zobaczymy poplenerową
wystawę fotografii Land art’owych
prac studentów kieleckiego uniwersytetu, przez cały dzień trwać
będą projekcje filmów o charakterze eko-edukacyjnym zaś wieczorem odbędzie się plenerowy koncert młodego zespołu „Recykling
Band”, grającego na wykonanych
przez siebie instrumentach z recyklingu.
Festiwal to doskonały pomysł na
EKO MAJÓWKE.
Dzień Dziecka na Żeromszczyźnie
1 czerwca zaplanowany jest Dzień
Dziecka na Żeromszczyźnie, który
zostanie zorganizowany przez Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”
w Ciekotach oraz Klub Górski
PTTK Kielce. Impreza ma na celu
pokazanie oraz zachęcenie dzieci
i młodzieży do czynnych form aktywności fizycznej, spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
krzewienia krajoznawstwa i ochrony przyrody co umożliwia wędrówka górska oraz wspinaczka. W programie całej imprezy zaplanowane
są przejścia piesze po szlakach
gminy Masłów, pokazy sprzętu
turystycznego i wspinaczkowego,
elementy survivalu, konkursy krajoznawcze, slajdowiska związane z
regionem świętokrzyskim a także
tematy związane z górami polski i
świata. Podsumowaniem imprezy
będzie ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz występy artystyczne.
Agnieszka Pietrzyk
dyrektor GOKiS Masłów
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Prezentujemy komiks nagrodzony w konkursie „Syzyfowe Prace w komiksie”. Autorką jest Weronika Pacanowska z Kielc, tytuł: „Epizod Owczary”.
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Kobiety kobietom
W sobotnie popołudnie w Centrum
Edukacyjnym Szklany
Dom odbyło się spotkanie literacko-muzyczne z okazji Dnia
Kobiet, pod nazwą
„Kobiety Kobietom”.
Na początku spotkania - w imieniu
Wójta gminy Masłów Ryszarda Pazery - życzenia dla
wszystkich Pań odczytała Wicewójt gminy Jadwiga
Duda. A oto one: „Drogie Panie. Nieoceniony jest
wkład Waszej pracy i intelektu w życie codzienne społeczności gminy Masłów. Wychowujecie młode pokolenie, budujecie ogniska domowe, pracujecie zawodowo, angażujecie się w życie społeczne, gospodarcze i
kulturalne naszej gminy. Swoją kobiecością ubogacacie świat. Za to wszystko składam Wam serdeczne podziękowania. Z okazji Dnia Święta Kobiet życzę Wam
dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechów oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym”.
W pięknej scenerii Dworku Stefana Żeromskiego
swoją twórczość literacką przybliżyła nam - pisząca
od trzech lat - poetka Janina Raczyńska. Zaś dopełnieniem wieczoru był występ muzyczny Małgorzaty
Biesagi, która śpiewała utwory skomponowane przez
siebie a także znane polskie przeboje poświęcone płci
pięknej. Mogliśmy usłyszeć i zaśpiewać wspólnie
m.in. „Najwięcej witaminy maja polskie dziewczyny”
czy „Być kobietą być kobietą”.
źródło: GOKiS Masłów

Akcja Dar Życia w
Masłowie
W niedzielę 03 lutego w godzinach od 9.00-15.00 w
Hali Sportowej w Masłowie trwała akcja „Dar Życia”
, podczas której masłowianie oddawali krew dla chorej
na ostrą białaczkę - małej Marysi Zębały. Swoją gotowość zgłosiło 90 osób, natomiast zakwalifikowanych do
pobrania zostało 43 osoby. Jednym z pierwszych, którzy przybyli do hali, aby ratować małą Marysię był wójt
gminy Masłów Ryszard Pazera – organizator i pomysłodawca Akcji. Z pomocą także przybyli pięściarze „Skalnika Wiśniówka” wraz z trenerami i rodziną, strażacy
z Brzezinek, Masłowa, młodzi piłkarze z Ciekot oraz

mieszkańcy Masłowa i okolic.
Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera dziękuje wszystkim, którzy choć w najmniejszy sposób zaangażowali się
w organizację Akcji: Urzędowi Gminy Masłów, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Masłowie, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach, Proboszczowi Parafii w Masłowie – ks.
Piotrowi Motyce, Proboszczowi Parafii w Domaszowicach - ks. Dariuszowi Sieradzy, proboszczowi Parafii w
Brzezinkach – ks. Mirosławowi Nowakowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Masłowie – Ilonie Niebudek oraz
Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Masłowie.
Największe słowa podziękowania kieruje do tych, którzy nie przeszli obojętnie obok ludzkiego nieszczęścia i
czynnie włączyli się w Akcję. Nasi Mieszkańcy doskonale zrozumieli znaczenie słów „Krew darem życia” i
udowodnili to wczorajszego dnia.
Watro dodać, że w listopadzie 2012 roku w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa III edycji konkursu Zdrowa Gmina, podczas której
Gmina Masłów otrzymała Dyplom Polskiej Unii Onkologii jako podziękowanie za zwiększanie frekwencji
zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki
macicy.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Masłów do uczestnictwa w organizowanych badaniach profilaktycznych w
kolejnym roku i dziękujemy tym, którzy już skorzystali z
naszego zaproszenia.
Wicewójt Gminy Masłów
Jadwiga Duda

Kurier Masłowski

17

Noworoczny Tort Kultury 2013
Podczas części artystycznej zaprezentowały się
wszystkie zespoły działające na naszym terenie, a do tańca przygrywał zespół Quantum.
Do następnego spotkania na Noworocznym
Torcie Kultury.
źródło: GOKiS Masłów

W sobotę 26-go stycznia br. tradycyjnie już w
Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii, odbyła się impreza kulturalna
pn.: ,,Noworoczny Tort Kultury”. Prowadzeniem
imprezy zajęli się dwaj konferansjerzy p. Tomasz
Lato i p. Leszek Trębacz. Ubrani w stroje historyczne nawiązujące do 150 rocznicy Powstania
Styczniowego, w sposób iście aktorski spełniali swoją rolę na bardzo wysokim poziomie, ze
swadą i humorem. Impreza zgromadziła zespoły
śpiewacze z terenu gminy, przedstawicieli stowarzyszeń oraz wszystkich tych, którzy wspierają
działalność kulturalno-społeczną w gminie Masłów.
Po powitaniu gości głos zabrał Wójt Ryszard Pazera, który w życzeniach noworocznych skierowanych do zebranych powiedział m.in. Wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem
włączyli się w działalność kulturalną w naszej
Gminie, składam bardzo serdeczne podziękowania. A w nowym 2013 roku życzę wszystkiego co
dobre i piękne, zarówno w życiu osobistym jak i
zawodowym. Niech się dalej rozwija, nasza masłowska kultura, rozsławia naszą gminę, i służy
wszystkim ludziom. Następnie przypomniał ostatnie wydarzenia z dziedziny kultury, którymi nasza gmina może się poszczycić nie tylko na arenie wojewódzkiej, ale także krajowej.
Najważniejszym punktem tegorocznego Tortu
było wręczenie odznaczenia Honorowego Kustosza Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach
pani Kazimierze Zapałowej, która od dłuższego
już czasu opiekuje się oraz dba o wyposażenie
dworu. To właśnie ona wraz z wójtem pokroili
tort na którym widniał w pełnej okazałości dwór
Stefana.
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HERODY ZE SCHOLASTERII
na XVI Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Kolędniczych „PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE” w Podegrodziu

W dniach 26-27 stycznia 2013 r. odbył się XVI
Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu koło
Starego Sącza. Województwo świętokrzyskie reprezentowała grupa kolędników ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach
Scholasterii wytypowana podczas eliminacji wojewódzkich w Kielcach w składzie: ANIOŁ - Patryk
Mrozik kl. III; DIABEŁ - Patryk Stachura kl. IV;
ŚMIERĆ - Kamil Mrozik kl. IV; HEROD - Marek

Świętokrzyskie kolędowanie
W sobotnie popołudnie 5 stycznia w  Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach odbył się
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Podczas tegorocznego konkursu usłyszeliśmy osiem zespołów:
Chór Masłowianie, Grupę Artystyczną „Golica”,
Klub Seniora z Masłowa oraz Zespoły Śpiewacze:
Masłów Drugi NOVE, Dąbrowianki, Kopcowianki, Barczanki, Żeromszczanki. Prezentacje zespołów oceniało niezależne Jury, a
najlepsi wykonawcy otrzymali nominacje do
udziału w XX Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek. A byli to: Chór Masłowianie,
Grupa Artystyczna „Golica”, Klub Seniora z
Masłowa oraz Zespół Śpiewaczy Barczanki.
W niedzielę 20 stycznia w Przeglądzie Rejonowym Kolęd i Pastorałek, odbywającym się w
Jędrzejowie, zaszczytną nominację do włoszczowskich finałów otrzymał Chór Masłowianie
oraz Grupa Artystyczna Golica. Tydzień później we Włoszczowskim Domu Kultury, gdzie
prezentowało się 20 (spośród ponad 70.) zespołów i solistów z całego województwa dwa
reprezentujące gminę Masłów zespoły zdoby-

Jabko kl. III; ŻYD - Robert Sławeta kl. V; TUREK Wojciech Kuchciński kl. V; UŁAN - Jakub Bednarski
kl. VI; MARSZAŁEK 1- Marcin Jabko kl. V; MARSZAŁEK 2 - Mikołaj Czapnik kl. IV, pod kierunkiem
instruktora i opiekuna zespołu pani Jadwigi Pedrycz.
Występ zespołu został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Rada Artystyczna przyznała kolędnikom ze
Scholasterii II miejsce wyróżniając starannie wykonane, piękne stroje, świetną grę aktorską, bardzo dobry
scenariusz przedstawienia oraz dobór starych, zapomnianych pieśni.
Wyjazd w góry to również forma nagrody dla młodych artystów, gdyż organizatorzy konkursu zapewnili
uczestnikom atrakcje, m.in. jazdę góralskimi saniami
powożonymi przez konie. Mogli także zapoznać się z
historią regionu w Muzeum Regionalnym w Starym
Sączu.
Dzięki pomocy finansowej władz gminy Masłów oraz
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie, zespół mógł przebywać w górach trzy dni. Dzieci nocowały w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w
Nowym Sączu, który stał się bazą wypadową do zwiedzania regionu. W drodze powrotnej dzieci odwiedziły
Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.
Jadwiga Pedrycz
ły nagrodę. W kategorii chórów – Masłowianie zajęli
zaszczytne II miejsce, natomiast w kategorii zespołów
wokalnych „Golica” uplasowała się na III miejscu.
Wśród uczestników finałowego koncertu nie zabrakło
p. Ryszarda Pazery Wójta Gminy Masłów, który serdecznie pogratulował naszym zespołom i życzył dalszych sukcesów na niwie kultury.
źródło: GOKiS Masłów
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Noworoczny Turniej w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Masłów

Dwudniowy Noworoczny Turniej o Puchar Wójta Gminy Masłów w Piłce Nożnej Halowej już za nami. W tym
roku cieszył się on nadzwyczajnym powodzeniem. Do
rozgrywek  stanęło aż 12 drużyn z terenu gminy. Ale niestety, jak to we współzawodnictwie sportowym bywa,
zwycięzca może być tylko jeden. Do drugiego dnia zawodów zakwalifikowało się 8 drużyn.
Mecze o półfinał i finał były bardzo zacięte i do końca trzymały, tak kibiców jak i zawodników w ogromnej
niepewności. O trzecim miejscu zadecydowały rzuty
karne, natomiast mecz o zwycięstwo ważył się do ostatnich sekund i emocje na trybunach sięgały zenitu. Ostatecznie zwycięską drużyną okazali się zawodnicy Drużyny „Przedwiośnie”, drugie miejsce na podium trafiło
do młodych zawodników z „Futsalu Domaszowice”. W
walce o trzecie miejsce drużyna „Domaszowice” pokonała „Lubrzankę Brzezinki” w rzutach karnych.
Wójt Ryszard Pazera – który kibicował naszym piłkarzom podczas niedzielnych meczy - wręczając puchary i nagrody dla zwycięzców, serdecznie podziękował
wszystkim zawodnikom, mówiąc, że dla niego wszyscy
są zwycięzcami. Docenił ogromny trud, zdrową, spor-

tową rywalizację oraz wysoką kulturę osobistą
zarówno zawodników jak i kibiców przebywających w hali przez dwa dni zawodów. Wyraził swoje ogromne zadowolenie za tak duży
odzew i chęć uprawiania sportu wśród naszej
masłowskiej młodzieży. Wraz z Dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii – Tomaszem Lato uhonorował także specjalnymi nagrodami (statuetki i nagrody rzeczowe): najlepszego strzelca – Marcina Supierza z
Lubrzanki Brzezinki (21 bramek) oraz najlepszego bramkarza – Dawida Szcześniaka z Futsalu Domaszowice. Dodatkowe statuetki powędrowały także do
najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju, a zostali nimi: najstarszy – Mirosław Kupis z drużyny „OSP
Mąchocice Kapitulne”, najmłodszy – Bartosz Mańkus z
„Przedwiośnia”.
Poniżej lista drużyn biorących udział w Turnieju:
Przedwiośnie – I miejsce
Futsal Domaszowice – II miejsce
Domaszowice – III miejsce
Lubrzanka Brzezinki – IV miejsce
Torpeda Scholasteria
Champion Dolina Marczakowa
Lotnik Masłów
Manhattan Podwiśniówka
Gimnazjum Team
OSP Mąchocice Kapitulne
ABC Ciekoty
Blaugrana
Zawodnikom wszystkich drużyn serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za udział oraz miłą współpracę.
GOKiS Masłów

Dwie zawodniczki „Skalnika” w kadrze narodowej!
Ostatni rok był dla Klubu „Skalnik” bardzo intensywny
i obfitujący w sukcesy. Zawodnicy Skalnika pokazali, że
naprawdę mają ambicję i charakter.
Podczas grudniowego sparingu Martyna Gil wygrała ze
swoim ciężkim przeciwnikiem na punkty. Swój pojedynek wygrał także Rober Iwan przez RSC w 2 rundzie.
Sara Domagała i Konrad Pabis zremisowali swoje pojedynki. Aleksandra Pabis pokazując w ringu swój potencjał niestety przegrała. Z debiutantem gospodarzy,
który toczył 50-tą walkę przegrał w pięknym stylu Rafał
Jamorski, który toczył swoją 4 walkę.
W lutym, w Łódzkim Klubie Boks-Tur na 6 stoczonych
walk, zawodnicy „Skalnika” przegrali tylko jedną. Natomiast podczas Tygodnia Boksu odbywającego się w
Galerii Korona Kielce zaprezentowali się m.in. Konrad
Pabis, Robert Iwan, Karol Łoboda, Dawid Budzisz oraz
Martyna Gil.
Na szczególną uwagę zasługują dwie zawodniczki: Sara
Domagała i Martyna Gil.
Sara Domagała w wadze 48kg z Klubu Sportowego
„Skalnik” Wiśniówka została powołana – wśród 10 najlepszych polskich pięściarek kadetek - do bokserskiego
programu „Talent”. Przejdą one przygotowanie do Mi-

strzostw Świata i Mistrzostw Europy 2013r.
Również Martyna Gil – startująca w wadze 81kg – zaczyna przygotowania, jako juniorka, do Mistrzostw
Świata i Europy.
To wielkie osiągnięcie, dla młodych bokserek, dla ich
trenerów i opiekunów: Janusza Domagały – prezesa
K.S. „Skalnik” Wiśniówka i Krzysztofa Kozubka oraz
dla całej gminy Masłów.
Janusz Domagała
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