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DOFINANSOWANIE PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH
Urząd Gminy w Masłowie przekazuje bardzo dobrą informację dla
wszystkich mieszkańców sołectw: Domaszowice, Wola Kopcowa, Mąchocice Kapitulne, Masłów Pierwszy i Masłów Drugi. Otóż Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał naszej
Gminie wsparcie finansowe, dzięki któremu będziecie mogli Państwo
przyłączać się do powstającej sieci kanalizacyjnej za kwotę 1230 zł niezależnie od długości przyłączenia. To duży krok w kierunku solidarności społecznej a także znaczne wsparcie finansowe Szanownych
Państwa, przy udziale także środków finansowych Gminy.
Mieszkańców miejscowości Dąbrowa Łąki prosimy o dostarczanie do
Urzędu Gminy w Masłowie kolejnych umów trójstronnych. Pracownicy
merytoryczni urzędu przy współpracy z Międzygminnym Związkiem
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach dokładają wszelkich starań, by
także ten wniosek uzyskał przychylność Narodowego Funduszu oraz
dofinansowanie.
Projekt wodociągowo-kanalizacyjny pn. Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej realizowany jest płynnie. Reasumując, 79 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz 16 kilometrów
wodociągu to największa w historii Gminy inwestycja, której to Państwo jesteście teraz świadkami.
Z poważaniem
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów
Czytaj więcej str. 2-3
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Rur przybywa każdego dnia
Ponad pięć kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej udało się już ułożyć w gminie Masłów. Intensywne prace trwają w Woli Kopcowej, części
Domaszowic i Masłowie I. Zmierzają do końca
prace wodociągowe w Brzezinkach i Barczy, natomiast wodociąg w Masłowie I (ul. Świerczyńska i ul. Piaskowa) jest w trakcie realizacji. Wykonawca zapewnia, że uda mu się nadgonić czas
utracony przez wyjątkowo długą zimę.
Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej na terenie gminy Masłów jest w fazie realizacji, ale ze względu na długą
zimę ma niewielkie opóźnienia. Potencjał wykonawcy daje nadzieję, że w tym roku opóźnienia te
zostaną zniwelowane. Według najnowszego raportu wykonawcy (stan na 31 maja), wykonał on już
5 km 558 m sieci z planowanych 81 km 386 m, co
daje 6,83 % zaawansowania prac. Dotyczy to robót
montażowych poszczególnych kanałów, po części
bez odtwarzania nawierzchni drogowej. Roboty
prowadzone w pasie drogowym wiążą się z uciążliwościami dla mieszkańców, ale wykonawca ma
obowiązek przywrócić nawierzchnię dróg, chodników i poboczy do poprzedniego stanu. Niedogodności szybko się skończą, a mieszkańcy otrzymają
tak długo wyczekiwaną kanalizację i wodociągi.
Docelowo nową kanalizację otrzymają mieszkańcy m.in. takich miejscowości w gminie Masłów,
jak: Wola Kopcowa, część Domaszowic, Masłów
Pierwszy i Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne,
Dąbrowa Łąki i Wiśniówka, a wodociąg – Masłów
Pierwszy (ul. Świerczyńska i ul. Piaskowa), Brzezinki, Barcza i Ciekoty. Ostateczny termin zakończenia robót w gminie Masłów upływa – dla Kontraktu IV w czerwcu 2015 roku, dla Kontraktu V w
maju 2015 roku. Będzie to więc przed terminem zakończenia całego projektu KOWPAK, który upłynie pół roku później, 31 grudnia 2015 roku.
Na terenie gminy Masłów prowadzone są najwięk-
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sze inwestycje w ramach projektu KOWPAK, spośród czterech uczestniczących w nim gmin (pozostałe to Kielce, Zagnańsk i Sitkówka-Nowiny).
Skanalizowanie gminy, czyli liczba mieszkańców
korzystających z kanalizacji, wzrośnie z 10 do
72 %. Realizowanie tak wielkich prac ziemnych
musiało być poprzedzone szeregiem procedur i
przetargów, prowadzonych zgodnie z polskimi
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
jak i normami Unii Europejskiej. W grudniu 2012
roku została podpisana umowa na wykonawstwo
kontraktu IV Masłów – głównym wykonawcą jest
konsorcjum pod przewodnictwem firmy Molewski
z Chodcza, zaś dla kontraktu V umowę podpisano
w czerwcu br. – wykonawcą jest SKANSKA S.A.
Wcześniej, w sierpniu 2012 roku zawarto umowę z
inżynierem kontraktu Masłów dla robót budowlanych. Zostało nim konsorcjum ECM Group Polska
S.A. z Warszawy (lider) i Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST z Kielc. Niezagrożone jest finansowanie inwestycji. Gwarantuje to umowa jaką
zawarto z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Centrum Korporacyjne w
Kielcach na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 121,5 mln
zł, na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie
KOWPAK.
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich:
- Budowa kanalizacji i wodociągów w Masłowie są
i zawsze były dla naszej spółki ważne. Być może
wiele osób było już zniecierpliwionych, że tak długo czekają, ale przecież tak
naprawdę w ciągu kilku lat
w gminie Masłów powstanie siedem razy więcej
sieci kanalizacyjnej niż w
całej dotychczasowej historii. A ci, którzy w ogóle
nie wierzyli, że projekt się
uda, muszą teraz zmienić
zdanie, widząc prowadzone roboty. Warto dodać, że
Wodociągi Kieleckie przygotowały tą inwestycję nie
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przerywając normalnej działalności. Jest to ewenement w skali kraju, bo w większości przypadków
takie projekty unijne realizują urzędy miejskie lub
specjalnie powołane do tego spółki.
Paweł Jamrożek, Radny Gminy Masłów:
- Po wielu latach oczekiwania i chwilach zwątpienia mieszkańcy Gminy Masłów doczekali realizacji tak poważnego i szeroko zakrojonego projektu.
Obserwuję tu bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników i zarządu Wodociągów Kieleckich. Nie można też zapominać o wkładzie pracy
poczynionym przez Urząd Gminy w Masłowie
oraz Międzygminny Związek Wodociągów i Ka-

nalizacji - w zakresie gromadzenia umów trójstronnych na dofinansowanie
przyłączeń kanalizacyjnych. Pierwsze sygnały o
efektach naszej współpracy dają dużo optymizmu.
Cieszę się, że mogę działać w imieniu mieszkańców w tak szczególnym
dla gminy momencie.
Ziemowit Nowak, rzecznik prasowy
Wodociągów Kieleckich

Szanowni Mieszkańcy,
Ostatnie tygodnie były dla służb Urzędu Gminy
w Masłowie bardzo ważną próbą organizacyjną.
Gwałtowne jak nigdy nawałnice przeszły przez
poszczególne sołectwa czyniąc wiele szkód na bardzo dużą skalę. Pracownicy Urzędu, strażacy OSP
oraz sołtysi w pierwszej kolejności usuwali szkody zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców. Naszym priorytetem było maksymalnie
ograniczyć skutki panującej sytuacji kryzysowej.
Zostały uszkodzone drogi, chodniki, przepusty.
Zalane zostały całe gospodarstwa, domy mieszkalne, pola uprawne. Szacuje się że całokształt strat
poniesionych na terenie Gminy Masłów przekracza 4 miliony złotych. Podjęliśmy szereg nieplanowanych działań inwestycyjnych, by przywrócić
przejezdność do poszczególnych gospodarstw i
domostw. Między innymi dlatego zdecydowałem
o odwołaniu Biesiady Masłowskiej w czerwcu
tego roku oraz o ograniczeniu tegorocznego Święta Plonów do mszy świętej dziękczynnej w intencji
rolników naszej gminy, gdyż
każda złotówka zaoszczędzona to złotówka zainwestowana
w działania naprawcze i zapobiegawcze.
Obecnie jesteśmy w trakcie
szacowania szkód i złożyliśmy stosowne dokumenty, aby
ubiegać się o pomoc rządową
i uznanie naszej gminy za obszar dotknięty klęską żywiołową.
Składam serdeczne podziękowania za aktywność i zaangażowanie pracowników Urzędu
Gminy, Ochotniczej Straży

Pożarnej oraz mieszkańców w trakcie akcji ratowniczej i usuwaniu skutków nawałnic w naszej gminie.
Z poważaniem
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od sesji z dnia 28 lutego 2013 roku
do dnia 19 czerwca 2013 roku wydał zarządzenia, które dotyczyły głównie indywidualnych spraw obywateli
oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
Ø trwają prace nad podpisaniem umów trójstronnych na
realizację projektu w ramach kontraktu V Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej
w zakresie przyłączy kanalizacyjnych;
Ø wysłany został wniosek do Ministerstwa Gospodarki
o udzielenie dotacji na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z ich inwentaryzacją, uwzględniającą nr działek ewidencyjnych i
obrębów ewidencyjnych osób fizycznych i prawnych,
której wyniki zasilą bazę azbestową. Całość zadania
zamyka się w kwocie 14.900 zł, z czego 11.900 zł to
dotacja, pozostała kwota czyli 3.000 zł pochodzi z budżetu gminy;
Ø podpisana została umowa z firmą Biomed sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6 w Kielcach na realizację Programu
usuwania materiałów zawierających azbest z terenu
Gminy Masłów w 2013 roku na kwotę 47.712,24 zł;
Ø złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Kielcach na realizację Programu usuwania materiałów zawierających azbest z
terenu Gminy Masłów na 2013 rok.. Koszt zadania to
kwota 47.712,24 zł, z czego dotacja wynosi 40.555 zł,
zaś 7.157,24 zł pochodzi z budżetu gminy;
Ø w wyniku zapytania ofertowego podpisane zostały
umowy z firmą JARBUD Anna Jaros na opracowanie
projektu rozbudowy budynku urzędu gminy, za kwotę
brutto 14.760 zł oraz na opracowanie projektu przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 17.220,00 zł brutto;
Ø zakończono rozbiórkę części drewnianego budynku
byłej szkoły podstawowej w Wiśniówce;
Ø gmina Masłów nabyła w drodze darowizny działkę Nr
564/13 o pow. 0,1141 ha w Brzezinkach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną;
Ø 14 marca br podpisana została umowa na aktualizację
projektu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, wykonawca: Pracownia Projektowa Architektoniczno – Budowlana Marii i Andrzeja
Głowackich, ul. Śniadeckich 30 w Kielcach za kwotę
14.500 zł z terminem wykonania – 28.06.2013r.;
Ø podpisana została umowa na wykonanie niwelacji terenu boiska sportowego w Ciekotach, w ramach projektu pn.: „Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach” współfinansowanego z
PROW, na kwotę brutto 20.848,50 zł z firmą PRZEMO-BUD Przemysław Pawlik z Włoszczowy, termin
zakończenia robót 15.05.2013 r.;
Ø podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, za kwotę 23.247,00 zł z firmą
PRZEMO-BUD Przemysław Pawlik z Włoszczowy,
termin zakończenia robót 15.05.2013r.;

Ø nadzór inwestorski nad powyższymi inwestycjami
prowadzi firma P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros, na
podstawie umowy, za kwotę łączną 2.000 zł brutto;
Ø przyznano dotację w wysokości 40.000 zł ze środków
Ministra Kultury w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury Priorytet: infrastruktura domów
kultury, zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji
modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Masłowie”;
Ø wypełnione zostały ubytki powstałe po okresie zimowym na drogach publicznych i wewnętrznych w msc.
Barcza i Mąchocice Kapitulne (Zakaniów);
Ø 28 marca br. została podpisana umowa dzierżawy z
firmą AKWEDUKT na dzierżawę części działki nr
ewid. 510 w Brzezinkach, na zaplecze budowy realizowanej w ramach projektu „Kompleksowa ochrona
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”;
Ø dokonano przeglądu gwarancyjnego Hali Sportowej
w Masłowie Pierwszym, zgłoszono usunięcie usterek
do wykonawcy;
Ø podpisana została umowa na opracowanie projektu
boiska przy Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych z firmą ZUBP „SportProjekt” Zdzisław Postół
z Zabrza za kwotę 9.840,00 zł, termin wykonania do
31.07.2013r.;
Ø 12 kwietnia spisana została umowa użyczenia z Państwem Grażyna i Janusz Obara pod potrzeby placu
zabaw w Dolinie Marczakowej;
Ø wykonawca robót Firma MOLEWSKI rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania IV
Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej, termin realizacji – 31.12.2015r.;
Ø rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania polegającego na wycince, frezowaniu
i zabiegami pielęgnacyjnymi drzew na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy. Wpłynęły dwie oferty, z których wybrane zostało P.P.H.U.
„SŁOMA” Grzegorz Słoma z Chęcin za kwotę brutto
3.132,00 zł, termin realizacji – do 30 kwietnia br.;
Ø rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji modernizacji
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie”,
współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawca INWESTPROJEKT – TARNÓW Sp. z o.o. za kwotę 45.141 zł
z terminem wykonania do 31 października br.;
Ø Wójt wydał 8 decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej dla działek w Domaszowicach na łączną kwotę
35.132,80 zł;
Ø Przystąpiono do napraw dróg gminnych i wewnętrznych – tłuczniowych (ul. Jeziorkowa, ul. Dębowa i w
kierunku Cedzynki w Woli Kopcowej);
Ø ogłoszony został przetarg na „Odbieranie, transport i
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Masłów w okresie od dnia 01 lipca 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 14 maja, termin podpisania umowy – 30 dni;
Ø obwieszczony został termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i
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kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłów na stronie internetowej i w Gazecie Wyborczej;
30 kwietnia br. na stronie Ministerstwa Gospodarki
ukazała się informacja, że Gmina Masłów otrzymała
dotację w wysokości 80%, tj. 11.900 zł na realizację
zadania „Aktualizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest”. Koszt zadania to kwota
14.900 zł;
2 maja br. podpisana została umowa z Zakładem Analiz Środowiskowych EKOPRECYZJA Paweł Czupryn na realizację wspomnianego wyżej zadania;
20 maja br. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację programu usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłów. Koszt
całkowity zadania to 47.712,24 zł w tym: dotacja –
40.555 zł oraz środki własne – 7.157,24 zł. Udział
środków własnych wynika z pisemnej informacji o
nie udzieleniu dotacji z budżetu powiatu;
w ramach realizacji pn. „Kompleksowa ochrona wód
podziemnych aglomeracji kieleckiej” przekazane zostały umowy trójstronne dla mieszkańców sołectw
Dąbrowa i Wiśniówka;
wykonano zadanie ujęte w funduszu sołeckim sołectwa Brzezinki „niwelacja boiska sportowego, dowiezienie ziemi, dosianie trawy” za kwotę 3.573,00 zł.
W ramach tego zadania wykonane zostały: aeracja,
wertykulacja, piaskowanie z nawożeniem i dosiewki
trawy;
Wójt wydał 5 decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej dla działek położonych w Woli Kopcowej i Dąbrowie na łączną kwotę 19.771,30 zł.
trwa usuwanie skutków ulewnych deszczy, trwają
prace w Masłowie Pierwszym na ul. Małej, w Woli
Kopcowej na ul. Dębowej oraz w Mąchocicach Kapitulnych (w okolicy ośrodka zdrowia);
udrożniony został most przy ul. Modrzewiowej, zebrano namuł z ul. Spacerowej;
wybrany został wykonawca na opracowanie projektu
oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice w kierunku Cedzyny, wykonawca Firma Usługowo Handlowa Waldon, Tomasz Waldon za kwotę
5.289,00 zł;
wybrany został wykonawca na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów
Pierwszy ul. Modrzewiowa w kierunku tartaku, wykonawca Firma Usługowo Handlowa Waldon, za
kwotę 7.318,50 zł;
27 maja br. podpisana została umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie: Przygotowanie dokumentacji modernizacji GOKiS w Masłowie, całkowity koszt 47.059,00 zł dofinansowanie: 40.000,00 zł;
29 maja 2013 roku podpisana została umowa z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
na wymianę młodzieży z Mąchocic Kapitulnych i
Usola Syberyjskiego, całkowity koszt zadania to
119.667,42 zł, kwota dotacji 90.000 zł;
podpisano porozumienie z Ministerstwem Gospodarki na aktualizację programu usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłów, koszt
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Ø
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Ø

zadania to kwota 14.900 zł, z czego 11.900 zł stanowi
dotacja z Ministerstwa;
spisana została umowa użyczenia gruntu pod plac zabaw w Dolinie Marczakowej;
19 czerwca br. sprzedany został udział w działce nr
ewid. 469/5 w Woli Kopcowej za kwotę 4.312,38 zł
brutto na rzecz Wodociągów Kieleckich sp. z o.o.;
Gmina Masłów nabyła dwie działki: w Woli Kopcowej i Domaszowicach, w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
wybrany został wykonawca na realizację Kontraktu
Va „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie – część północna” w ramach
projektu pn. „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, Firma Skanska S.A. za
kwotę 6.987.312,08 zł brutto;
nastąpił odbiór prac w ramach projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy”;
Wójt wydał 1 decyzję o naliczeniu opłaty planistycznej dla działki położonej w Woli Kopcowej na kwotę
7.581,30 zł.

Więcej informacji oraz protokoły z sesji na stronie:
www.maslow.pl

Budowa świetlicy
wiejskiej w Dolinie
Marczakowej
Pragniemy poinformować, że etap pierwszy – stan
surowy otwarty – inwestycji „Budowa świetlicy
wiejskiej w Dolinie Marczakowej” dobiegł końca. Etap drugi zostanie sfinansowany w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” z osi Leader,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres
operacji obejmuje roboty budowlane wykończeniowe, sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie zieleni i terenu wokół świetlicy. Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2014r.
Zdjęcie budynku świetlicy (stan surowy) poniżej.
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SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
Na początku 2013
roku powstała w
gminie
Masłów
grupa
inicjatywna mająca na celu
doprowadzić
do
postawienia przed
kościołem parafialnym w Masłowie
pomnika Błogosławionemu Janowi
Pawłowi II, jako
wotum wdzięczności Panu Bogu za
jego obecność pośród nas. W wyniku
działań grupy ini„Projekt Pomnika bł. Jana Pawła II”
cjatywnej w dniu 19
kwietnia 2013 roku powołany został „Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II”. Siedziba Komitetu mieści się pod adresem: 26-001 Masłów,
ul. Spokojna 2.
Skład osobowy Komitetu:
1. Wiesław
Nowakowski
–
Przewodniczący;
Tel. 603890743; (osoba reprezentująca Komitet oraz
odpowiedzialna za rozliczenie zbiórki)
2. Jadwiga Dudała – Skarbnik; Tel. 781499160;
3. Genowefa Jaros – Sekretarz; Tel. 41/3111026;
4. Ks. Piotr Motyka - Członek komitetu; 606118753;
5. Teresa Janyst - Członek komitetu; Tel. 41/3110390;
6. Andrzej Kułak - Członek komitetu; Tel. 516069408;
7. Jan Sobecki - Członek komitetu; Tel. 41/3111782;
8. Aniela Cedro - Członek komitetu; 885733598;
9. Leokadia
Łakomiec
Członek
komitetu;
Tel. 664458848;
10. Marian Dudzik - Członek komitetu; Tel. 510872791;

Droga Krzyżowa w gminie Masłów

11. Wojciech Armański
Tel. 603520081

-

Członek

komitetu;

Celem założenia Komitetu jest pozyskiwanie poprzez
zbiórkę publiczną środków finansowych na budowę
Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II.
Sposób realizacji tego celu:
1) zbiórki do puszek kwestorskich: na imprezach organizowanych przez Wójta Gminy Masłów w okresie
od 01 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku oraz
na placach kościelnych parafii: pw. Przemienia Pańskiego w Masłowie, pw. NMP Królowej Świata w
Brzezinkach, pw. Bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach, pw. Świętego Jacka w Leszczynach
oraz w parafiach diecezji kieleckiej, w okresie od 01
czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku.
2) przyjmowanie indywidualnych wpłat darczyńców
na konto BGŻ:
88 2030 0045 1110 0000 0266 7670.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do włączenia się
w tą inicjatywę poprzez przekazywanie darowizn pieniężnych na w/w konto.
Został już wybrany projekt pomnika. Będzie on budowany dwuetapowo. W pierwszym etapie, który będzie
trwał ok. 4 miesięcy, figurę wykona rzeźbiarz Michał
Pronobis. Następnie rzeźba zostanie przekazana do
zakładu odlewniczego p. Jacka Guzery z Dąbrowy,
który wykona mosiężny odlew (czas wykonania ok. 4
miesięcy). Końcowym etapem będzie wybudowanie przed kościołem parafialnym w Masłowie - cokołu i
umieszczenie na nim pomnika.
Życzę powodzenia w tym ważnym przedsięwzięciu
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów

Już po raz ósmy ulicami
Masłowa przeszła procesja
Drogi Krzyżowej. Ta, jedna
z głównych uroczystości w
diecezji kieleckiej, jest jednocześnie pamiątką rocznicy śmierci bł. Jana Pawła
II. W tym roku, z racji przypadających wcześniej świąt
Wielkanocnych, sprawowana była w poniedziałek 25
marca br.
O godzinie 19.30 mieszkańcy Masłowa, Kielc i okolic
zebrali się na mszy świętej
w kościele pw. Przemienie-
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

W poniedziałek 03 czerwca, na terenie lotniska w Masłowie, odbyło się VII Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Masłowie, które
zgromadziło około tysiąca osób z terenu województwa
świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. Słońce, mimo
„burzliwych” prognoz pogody, nie opuściło nas nawet
na chwilę.
Celem spotkania, jest oddanie hołdu Błogosławionemu
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który 22 lata temu,
spotkał się na ziemi masłowskiej z wiernymi. Organizatorem był Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
Urząd Gminy w Masłowie, parafia pw. Przemienienia
Pańskiego w Masłowie oraz Caritas Kielecka.
Zebranych serdecznie powitali: gospodarz miejsca
– Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów oraz Pan
Alojzy Sobura – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Spotkanie rozpoczęła msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy ks. Marian Florczyk. W czasie
homilii przypomniał zebranym słowa i naukę bł. Jana
Pawła II. Jak wielką wartość dla świata, dla każdego
człowieka ma rodzina i że trzeba się o tą rodzinę troszczyć. Przypomniał również troskę i miłość, jaką Papież Polak otaczał zawsze chorych i cierpiących. Pod
nia Pańskiego, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, ks. Marian Florczyk.
Następnie, w procesji drogi krzyżowej, wszyscy z
zapalonymi lampionami przeszli pod pomnik upamiętniający pobyt bł. Jana Pawła II w Masłowie
w 1991 roku, kiedy to ogromne rzesze wiernych
spotkały się z Ojcem Świętym. Tam w godzinę
śmierci Papieża Polaka, udzielony został odpust
zupełny uczestnikom uroczystości, a zebrani ustawili krzyż z przyniesionych przez siebie lampionów i zniczy.
W drodze krzyżowej uczestniczyli również: władze gminy Masłów, przedstawiciele Ochotniczych
Straży Pożarnych, oświaty, kultury oraz innych
środowisk.
A.P.

koniec mszy świętej zebrani mieli możliwość posłuchać
fragmentu archiwalnego kazania do osób chorych, wygłoszonego przez bł. Jana Pawła II.
Po mszy świętej każda z przybyłych grup prezentowała wykonane przez siebie serca dedykowane mamom
i Patronowi masłowskich spotkań. Każde serce zostało
nagrodzone pięknymi „pluszakami”, wręczanymi przez
przybyłych gości. Na wszystkich uczestników czekał też
ciepły poczęstunek.
Więcej aktualności na stronie: www.gokis.maslow.pl
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Odbiór Odpadów Komunalnych - Ważne!

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Ustawa ta zobowiązuje
do przejęcia od 1 lipca 2013 roku obowiązku
gospodarowania odpadami komunalnymi przez
Gminy. Ma to na celu spełnienie wymogów Unii
Europejskiej co do sposobu zagospodarowania
odpadów komunalnych. Wymogi te zakładają
wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań
dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in.
kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych i surowców wtórnych.
Wszystkie zebrane odpady komunalne będą
musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich
instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie
mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się
przerobić.
W Gminie Masłów systemem tym zostaną objęte

Targi pracy w gminie
Masłów
W piątowe przedpołudnie, 21 czerwca na terenie Hali
Sportowej w Masłowie odbyły się XVI Powiatowe
Targi Pracy. Skierowane były do poszukujących pracy,
z terenu gminy Masłów i gmin ościennych. Na Targach
pojawiło się ok. 650 osób bezrobotnych dla których
oferty pracy przygotowało 25 podmiotów. Spotkanie
otworzył Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera wraz z
m.in. przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy,
Grzegorzem Świerczem Wicemarszałkiem woj. Świętokrzyskiego, Zdzisławem Wrzałką Starostą Kieleckim, Tomaszem Lato radnym Powiatu Kieleckiego.
W trakcie Targów odbyło się spotkanie zorganizowane
przez placówki działające na terenie gminy, dla kobiet
samotnie wychowujących dzieci. O swojej działalności krótko opowiedział asystent rodziny w rodzinach
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Michał

wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Będzie on obejmował wyłącznie
odpady wytworzone w gospodarstwach domowych.
W drodze przetargu została wybrana firma, która
będzie odbierała odpady komunalne z terenu
naszej gminy. Jest nią Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Fart – Bis z siedzibą w Kielcach
przy ulicy Ściegiennego 268b. Firma ta dostarczy
mieszkańcom pojemniki na zmieszane odpady
komunalne i worki na odpady selektywnie zbierane.
Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości określa Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Masłów przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/205/2012 Rady
Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz inne
akty prawa, dostępne na stronie internetowej www.
maslow.pl.
Lucyna Sobecka
UG Masłów
Kumór kierownik Placówki Wsparcia Dziennego-Promyczek. Na końcu, procedury działania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie przedstawił
Tomasz Lato – przewodniczący komisji.
Przez cały czas trwania Targów odbywał się konkurs
wiedzy o gminie Masłów, przygotowany przez GBP i
GOKiS w Masłowie, w którym wzięło udział 57 osób a
rozlosowane zostało 10 nagród rzeczowych wręczanych
przez Wójta Gminy Masłów.
Przed halą sportową stoiska promocyjne prezentowali:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Placówka Wsparcia
Dziennego-Promyczek, Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” promująca projekt: Lokalne Centra
Obsługi Inwestora Region Świętokrzyski, Wodociągi
Kieleckie, Biuro Projektu „Aktywni”, Zespół Interdyscyplinarny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja ds. Profilaktyki, Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu wraz z Gminna Biblioteką Publiczną
w Masłowie. Nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem całej imprezy czuwały Ochotnicze Straże
Pożarne z Masłowa.
Źródło: www.gokis.maslow.pl
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Młodzież z Syberii odwiedzi
gminę Masłów
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Gmina Masłów uzyskała dofinansowanie w wysokości 90
000,00 zł z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia na realizację wymiany młodzieży polsko
– rosyjskiej. Projekt to kontynuacja współpracy międzynarodowej sformalizowanej w 2011r., a nawiązanej w
roku 2009 dzięki p. Anecie Ksel - nauczycielce z Masłowa, która wyjechała do Usola, aby uczyć języka polskiego w Gimnazjum Nr 1.
Tematem przewodnim projektu, jest „Życie codzienne
Polaków i Rosjan”, który zakłada obustronną wymianę

młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Usolu Syberyjskim i
Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. W dniach
21-29 lipca br. będziemy gościć 10-osobową grupę rosyjskiej młodzieży wraz z dwoma opiekunami. Natomiast w dniach 15-23 września br. również 10-osobowa
grupa z dwoma opiekunami wyjedzie do Usola.
Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie codziennego
życia obu nacji. Młodzież pozna kulturę, tradycje i dziedzictwo narodowe swoich sąsiadów. Wymiana ma pokazać młodym ludziom, że mimo wielu różnic między
narodami można znaleźć podobieństwa.

Festiwal Watch DOCS w Ciekotach

W tym roku po raz pierwszy
(i najprawdopodobniej nie ostatni) jedna z projekcji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH
DOCS 2013 KIELCE, odbyła się
nad ciekockim stawem.
Watch Docs jest jednym z najstarszych i największych festiwali filmów o prawach człowieka na
świecie, co roku gromadzącym
około 70 000 widzów w całej
Polsce. „Pokazywane filmy nie
obalają nieludzkich reżimów i
rzadko bezpośrednio wpływają
na bieg wypadków w życiu społeczeństw. Są jednak jednym z naj-

potężniejszych czynników kształtujących
nasze poglądy i wrażliwość”. Na Żeromszczyźnie odbył się pokaz
plenerowy. Wieczorem,
kiedy słońce zaszło za
Dąbrówkę, rozpoczęła się projekcja filmu
„Wiera Gran” w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz opowiadającego historię życia utalentowanej żydowskiej śpiewaczki,
której karierę złamały oskarżenia
o kolaborację z Gestapo podczas
II wojny światowej. Prezentowany film stał się poniekąd „pretekstem” do bliższego przyjrzenia
się kulturze żydowskiej. Impreza w Ciekotach rozpoczęła się
pokazem tańca inspirowanego
muzyką żydowską, w wykonaniu działającego przy Gminnym
Ośrodku Kultury zespołu „Kamena”. Następnie uczestnicy
festiwalu wzięli udział w warsztatach jidysz, podczas których
Katarzyna Czech – prowadząca
warsztaty, opowiedziała o historii
języka, jego pochodzeniu i alfabecie, zaś przed samą projekcją
filmu odbyło się głośne czytanie
fragmentów świetnego reportażu
„Oskarżona: Wiera Gran”, którego autorka- Agata Tuszyńska,
napisała również scenariusz do
wspomnianego,
festiwalowego filmu. Wydarzeniami towarzyszącymi imprezie były dwie

wystawy fotografii, związane z
tematyką żydowską oraz pokaz
makiety szklanej bimy z nowo
otwartego Ośrodka EdukacyjnoMuzealnego Sztetl Świętokrzyski
w Chmielniku.
Mamy nadzieję, że organizatorzy
Watch Docs w Kielcach podczas
przyszłej edycji festiwalu, znów
zaplanują kino w plenerze na Żeromszczyźnie. Toż to w końcu
Stefan Żeromski powiedział kiedyś „CZŁOWIEK TO RZECZ
ŚWIĘTA, KTÓREJ KRZYWDZIĆ NIKOMU NIE WOLNO!”
Joanna Kwiecień
Źródło: www.om.maslow.pl
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Świętokrzyska Noc
Profilaktyki

W sobotnie popołudnie 22 czerwca na terenie Centrum
Edukacyjnego „Szklany Dom” w Ciekotach odbyła się
Świętokrzyska Noc Profilaktyki w ramach ogólnopolskiego projektu „Profilaktyka a Ty”. Punktualnie o godzinie 16.00 uczestnicy Nocy Profilaktyki w całej Polsce, połączyli się we wspólnym happeningu trwającym
60 sekund polegającym na wspólnym wybijaniu prawą
dłonią rytmu serca. Rytm Wolnych Serc to znak rozpoznawczy akcji „Profilaktyka a Ty”.
W programie Świętokrzyskiej Nocy… uczniowie Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych przedstawili premierę spektaklu „Lustro” w reżyserii Alicji Rozborskiej.
Spektakl powstał podczas warsztatów teatralnych, które
odbywały się w Centrum od zimy tego roku. Podczas
imprezy zaprezentowała się także grupa teatralna „NOSTRESS” z III LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach ze spektaklem „Upside Down
czyli do góry kołami”. Odbyły się pokazy zumby, grupy
bębniarzy pod kierunkiem Wojciecha Waldona, łucznictwa oraz prezentacja działalności Stowarzyszenia Masłów Info. Można było również indywidualnie porozmawiać z psychologami i psychoterapeutami. Imprezę
zakończyło wspólne ognisko. Patronatem objęli ją:
Wójt Gminy Masłów, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Kurator
Świętokrzyski, a zorganizowana została przy - wsparciu finansowym Urzędu Gminy Masłów - wspólnie z
partnerami tj. Komendą Wojewódzką Policji, Komendą Miejską Policji w Kielcach, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Masłowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Odnowy
Wsi „Odnowica”. Więcej aktualności na stronie: www.
szklanydom.maslow.pl oraz www.gokis.maslow.pl
Joanna Kwiecień
Instruktor CE Szklany Dom

Dzień Matki w Szklanym Domu
27 maja w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyło
się niezwykłe spotkanie z okazji Dnia Matki. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przygotowało program
poetycki prezentujący twórczość Marii Cedro Biskupowej.
Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości: Jego Ekscelencja
Ks.Biskup Marian Florczyk, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski z
małżonką, Ks.dr.Jan Jagiełka Dyrektor Domu Niepełnosprawnych w
Piekoszowie, Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki.
Gości przywitała w imieniu Wójta Gminy Masłów Pani Jadwiga Duda
Wicewójt.
Krystyna Nowakowska
Kierownik CE Szklany Dom
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Z cyklu: O Żeromskim od A do Ż – „Rodzinne konterfekty…”
posażenia ciekockiego dworku, którzy licznie przybyli
do Ciekot. Zostali obdarowani przez autorkę egzemplarzami książek ze specjalnymi dedykacjami.
Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera podziękował Pani
Kazimierze za jej ogromny wkład w urządzanie dworku
w Ciekotach i zapewnił o udzieleniu wszelkiej pomocy
do ukończenia tego dzieła, przedstawiciele mieszkańców wsi Ciekoty w dowód wdzięczności za wszystko
co Pani Kazimiera robi dla ciekockiego dworu wręczyli
kosz kwiatów.

Kolejne spotkanie w cyklu „O Żeromskim od A do Ż”
zorganizowane przez Centrum Edukacyjne Szklany
Dom w Ciekotach, poświęcone było najnowszej publikacji Kazimiery Zapałowej „Rodzinne konterfekty i pamiątki ikonograficzne w Dworku Żeromskich w Ciekotach”. Jest to przewodnik po powstałej w Ciekotach galerii portretów familii Stefana Żeromskiego jakiej nigdzie
dotychczas nie było. Na galerię składają się wizerunki
przodków Żeromskich i Katerlów, krewniaków, powinowatych, kolegów Stefana, ilustracje walk, powstań,
potyczek, rysunki miejsc bliskich państwu Żeromskim
w sumie osiemdziesiąt jeden pozycji. Niemal w całości
jest to dar Kazimiery i Andrzeja Zapałów.

W książce zawarty jest apel o pomoc w urządzaniu
dworu, poszukiwane są dziewiętnastowieczne przedmioty wyposażenia dworku porcelana, fajans, świeczniki, książki. Więcej na stronie: www.gokis.maslow.pl
Krystyna Nowakowska

Spotkanie z Panią Kazimierą Zapałową Honorowym
kustoszem Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach
było okazją do podziękowania darczyńcom na rzecz wy-

Uczestnicy V Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki AGROTRAVEL odwiedzili Szklany Dom
W sobotę 6 kwietnia br. Wójt gminy Masłów Ryszard Pazera wraz z Kierownikiem CE – Szklany Dom Krystyną Nowakowską gościł w Centrum uczestników wizyty studyjnej
AGRO TRIP organizowanej przez Fundację Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Masłów odwiedziło ponad 40
przedstawicieli narodowych sieci obszarów wiejskich, partnerów działających w dziedzinie turystyki wiejskiej, przedstawicieli Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, administracji krajowej i samorządowej oraz regionalnych organizacji turystycznych między innymi z Bułgarii, Estonii, Łotwy czy Rumunii. Prezentowane były nasze

doświadczenia w obszarze turystyki, kultury oraz działalności samorządu. Goście mogli zobaczyć Dworek Stefana Żeromskiego oraz Centrum Edukacyjne. Wizyta zorganizowana
była w ramach V Targów Agrotravel i co ważne FAPA poza
udziałem w targach zaplanowała wizytę jedynie w gminach
objętych działaniem LGD Wokół Łysej Góry: Bieliny, Masłów, Górno i Wąchock. To ogromne wyróżnienie oraz promocja dla naszych gmin. Jest motywacją do dalszych działań
w dziedzinie rozwoju kultury i turystyki na naszym obszarze.
Marzena Biskupska

Kurier Masłowski

12

Ogólnopolski Tydzień
Czytania

komputer nie jest dla nich najważniejszy, świetnie
radzą sobie w grach planszowych: warcabach, czy
bierkach. Oczywiście dziewczynki w wolnym czasie
zajęły się malowaniem i rysowaniem. Dzieci opuszczały nas zadowolone i uśmiechnięte, wiedzą już, że
biblioteka to nie tylko miejsce gdzie można wypożyczyć książkę. Wiedzą o tym również czytelnicy filii
bibliotecznej w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych. Chętnie biorą udział w zajęciach tam organizowanych. Tu w ramach Tygodnia Czytania odbyły się
popołudnia z książką „mówioną”, gdzie narratorami
byli oczywiście młodzi czytelnicy. To dobry sposób
na pokazanie, że z książką nie można się nudzić.
Anna Obara

W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (1–8 czerwca 2013) bibliotekę w Masłowie odwiedziła ’zerówka’. Głównym punktem
programu było oczywiście czytanie. Dzieci z zapartym tchem śledziły losy dzielnego pieska Benio.
To mądra historyjka, która w łatwy sposób pomaga
zrozumieć dzieciom i nie tylko, dlaczego tak ważne
jest aby dbały o swoje rzeczy. Następnie obejrzeliśmy wesołe przygody Smerfów, które zaprzyjaźniły się z Pasibrzuchem. Młodzi czytelnicy zapoznali
się ze zbiorami biblioteki, z wielkim zainteresowaniem oglądały kolorowe książeczki. Okazuję się, że

„Tuwim na wesoło”

Konkurs o tym tytule zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie w ramach Tygodnia Bibliotek. Łącznie ze szkół i przedszkoli z terenu gminy
wpłynęło 45 prac, w tym 30 w kategorii oddz. przedszkolny - klasy 0 oraz 15 prac w kategorii klasy I-III.
Komisja konkursowa wyłoniła po trzy prace z każdej
kategorii wiekowej.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: kat. przedszkole – kl. „0”: Maja Szewczyk - SP w Woli Kopcowej,

Weronika Radek - SP w Masłowie Pierwszym, Maria
Dudzik - SP w Mąchocicach Kapitulnych; w kategorii
klasy I-III: Katarzyna Bujak i Maria Gołąbek - SP w
Mąchocicach Kapitulnych, Julia Radek - SP w Masłowie Pierwszym.
Nagrody w postaci gier
planszowych oraz wesołe ołówki czarownice od
LGD Wokół Łysej Góry
zostały wręczone podczas przedstawienia teatralnego pt. „Jaś i Małgosia”, na które przybyły
dzieci z przedszkoli i
szkół: zerówki oraz klas
I, II. W trakcie przedstawienia dajemy się
ponieść fantazji i zanurzamy w ciekawy i niezwykły świat artystycznych wrażeń. Dzieciom
najbardziej podobała się
Baba Jaga i wilk. Opuszczały przedstawienie zadowolone i uśmiechnięte.
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Cykl spotkań „Dla
zdrowia i urody”
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz z
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Masłowie
zapoczątkowała cykl spotkań: To Warto wiedzieć!!!!
Eksperci w swoich dziedzinach zapoznali nas, jak można się leczyć za pomocą medycy niekonwencjonalnej,
jak należy dbać o włosy i skórę. Pierwsze spotkanie
poświęcone było Hirudoterapii czyli leczenia pijawkami lekarskimi. Wykład poprowadziła mgr Emilia Kiniorska, dyplomowany hirudoterapeuta. Okazuje się że
hirudoterapia to bezpieczna i wartościowa metoda poprawy kondycji organizmu. Drugie spotkanie dotyczyło „Pielęgnacji włosa od A do Z”. Wydawać by się mogło, że na ten temat wiemy wszystko, jednak okazuje
się że nie. Pani Justyna Zielińska z zakładu fryzjerskiego w Masłowie Pierwszym wraz z pracownikami przekazała nam wiele cennych i praktycznych wskazówek
jak dbać o włosy i skórę głowy. Na trzecim spotkaniu

odbyły się warsztaty kosmetyczne, podczas których zainteresowane panie miały możliwość wypróbowania na własnej skórze
wysokiej jakości kosmetyków amerykańskiej firmy Mary Kay.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.
gokis.maslow.pl. Na kolejne spotkania zapraszamy już jesienią.

XXXVII Buskie Spotkania z Folklorem
Przez cały maj w różnych zakątkach województwa świętokrzyskiego trwały eliminacje do koncertu finałowego
XXXVII Buskich Spotkań z Folklorem. Do eliminacji, które
odbywały się w Ciekotach zgłosiło się 43 wykonawców: muzyków solistów, instrumentalistów, zespołów śpiewaczych,
zespołów pieśni i tańca oraz kapel ludowych. Przez cały czas
ich trwania nasze zespoły wspierał i dopingował wójt gminy
Ryszard Pazera. A w tym roku reprezentowały nas: Zespół
śpiewaczy NOVE z Masłowa Drugiego, Kopcowianki z
Woli Kopcowej oraz Kapela Ciekoty. Nominację do Koncertu finałowego odbywającego się w dniach 18-19 maja
w Busku Zdroju otrzymał Zespół Śpiewaczy Kopcowianki oraz Kapela Ciekoty. Obydwa zespoły zaprezentowały
się znakomicie, jednak do Koncertu Laureatów, który miał
miejsce 26 maja w muszli koncertowej Parku
Miejskiego w Kielcach
zaproszona została tylko Kapela Ciekoty, która zdobyła I miejsce w
swojej kategorii czego
serdecznie gratulujemy.
Źródło:
www.gokis.maslow.pl
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Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny - Tokarnia

Ponad 100 gospodarstw agroturystycznych, kół gospodyń
wiejskich czy innych podmiotów związanych z kulturą lub
turystyką można było zobaczyć podczas VIII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego odbywającego się w
Tokarni w niedzielę 2 czerwca br. Imprezie towarzyszył
konkurs kulinarny na najsmaczniejszego pieroga święto-

Turystyczny Dzień Dziecka na
Żeromszczyźnie

Mimo deszczu i panującego chłodu Turystyczny Dzień
Dziecka, który zaplanowany był na sobotni dzień w pełni
się udał i wszyscy, którzy tylko chcieli się bawić i spędzić
go aktywnie zrealizowali swój plan w stu procentach. Całą
imprezę otworzył przepiękny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Masłowa. Po zakończonym występie każ-

krzyskiego. Jak relacjonowało jury konkursowe wybór był
bardzo trudny i jak powiedział
p. Jacek Kowalczyk, który przewodniczył jury, dla niego zwycięzcami są wszyscy, ponieważ
na każdym stoisku próbował
niezwykle smacznych specjałów z bardzo wyszukanymi nadzieniami. Pierwsze miejsce
w konkursie powędrowało do
Buska Zdroju. Naszą gminę reprezentowało KGW Lubrzanka
z Mąchocic Kapitulnych. Jadło
przygotowane przez nie cieszyło
się dużym powodzeniem wśród
gości odwiedzających imprezę w Tokarni. Drugim masłowskim akcentem było stoisko p. Leszka Trębacza, który częstował gości drobiowymi przysmakami. Wspólne
świętowanie zakończył występ zespołu WEEKEND.
Źródło: www.gokis.maslow.pl

dy mały turysta mógł się wybrać wraz z przewodnikiem
na pieszą wędrówkę na szczyt góry Radostowa lub zagrać
w terenową grę „Azymut na Żeromskiego”. Chętnych
grup do poszukiwania słów kluczy ukrytych w słoikach
w różnych kierunkach i miejscach na terenie Żeromszczyzny było naprawdę dużo. To jednak nie był koniec atrakcji
dla małych pociech. Po ciężkich zmaganiach terenowych
wspólnie z rodzicami zasiedli do pieczenia kiełbasek przy
ognisku, które napełniły ich nową energią, by móc ją ponownie wykorzystać na ściance wspinaczkowej. Na koniec mali turyści wysłuchali w skupieniu koncertu zespołu
country „Andrzej i Przyjaciele”. Nie było osoby, która by
nie wychodziła z wielkim uśmiechem i zmęczeniem na
twarzach z terenu Centrum.
Paweł Milewicz
Instruktor turystyki CE Szklany Dom

„Korona eMKu Project Cup”
w Masłowie
Ostatnia sobota kwietnia była
dla wszystkich fanów piłki
nożnej prawdziwym wydarzeniem. Zespół Szkół w Masłowie I gościł młodych piłkarzy
z całej Polski na I Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki
Nożnej „Korona eMKu Project Cup” dla dzieci z rocznika
2006.
Obok narybku Korony Kielce wystąpili młodzi piłkarze
z Wisły Kraków, Widzewa Łódź i Rakowa Częstochowy.
Gośćmi specjalnymi Turnieju byli piłkarze kieleckiego
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klubu: Kamil Kuzera, Pavlo Stano, Krzysztof Kiercz i
Maciej Korzym.
Turniej nie był pierwszym takim wydarzeniem, ale po
raz pierwszy odbywał się w województwie świętokrzyskim. Współorganizatorem rozgrywek była Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kielcach pod patronatem
medialnym Polskiego Radia Kielce. W organizację zaangażowani byli również rodzice i przyjaciele grających
drużyn.
Na zakończenie Turnieju Wójt Gminy Masłów wręczył
puchary, medale oraz upominki (torba słodyczy) wszystkim zawodnikom. Dzień upłynął pod znakiem wspaniałej
zabawy.
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Turniej w piłce siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Masłów
W niedzielę 21 kwietnia br. w Hali Sportowej w Masłowie odbył się Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Masłów. Do rozgrywek stanęło 5 drużyn męskich z naszego terenu. Wójt Ryszard Pazera
podczas otwarcia zawodów wyraził swoją aprobatę dla
młodzieży, która tak chętnie angażuje się w życie społeczne i sportowe naszej gminy. Zapewnił, że inicjatywy oddolne są dla niego najistotniejsze i zachęcał młodych ludzi do ich podejmowania oraz realizacji przy
pomocy ośrodka kultury. Dodatkowo na ręce Wojciecha Haby – inicjatora turnieju, złożył podziękowanie
za jego zaangażowanie oraz popularyzację sportu w
naszej gminie.
Ostra rywalizacja na dwóch boiskach trwała 4 godziny
i o miejscach na podium zadecydowały ostatnie mecze turnieju. W ogólnej klasyfikacji I miejsce zdobyła
drużyna OSP Mąchocice Kapitulne, na drugim miej- p. Ryszard Pazera skierował na ręce sędziów turnieju: p.
scu podium uplasowała się drużyna Majsterskład, a III Piotra Gębki i p. Jarosława Januchty oraz dla p. Aleksandry
miejsce należało do drużyny Reflux Wiśniówka. Poza Ozgi, która zapewniała opiekę medyczną podczas zawodów.
podium znalazły się drużyny Anonymous Team i OSP
Źródło: www.gokis.maslow.pl
Ciekoty. Wręczając puchary i nagrody Wójt oraz Dyrektor GOKiS Masłów Agnieszka Pietrzyk gratulowali
wszystkim zawodnikom hartu ducha oraz dziękowali
za udział i sportowe, kulturalne zachowanie podczas
trwania turnieju. Szczególne słowa podziękowania

Zawodniczka Skalnika
na zgrupowaniu we
Włoszech

Sara Domagała z K.S. Skalnik Wiśniówka w dniach 28.0508.06.2013r przebywała na zgrupowaniu kadry narodowej
w jednostce wojskowej w dzielnicy Eur we Włoszech.
Tam odbywały się sparingi z najlepszymi Włoszkami.
Sara skrzyżowała swoje rękawice również z aktualną brązową medalistką Mistrzostw Europy Robertą Bonatti - zawodniczką z Włoch.
A tak wypowiada się o naszej zawodniczce trener kadry
narodowej Paweł Pasiak: ”…Sara Domagała ma w sobie
ogromny potencjał. To przemiła dziewczyna, która chce
się uczyć i umiejętnie poprowadzona będzie na pewno pięściarką z papierami na medale nie tylko Mistrzostw Polski.
Należałoby ją delikatnie rzucać już na głębszą wodę. Tutaj
zrobiła ogromny progres, słucha i konsekwentnie realizuje
wszystkie polecenia…” (na zdjęciu grupowym Sara - druga od lewej strony - pozycja stojąca).
J. Domagała

