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Życzy Państwu
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Szanowni Mieszkańcy,
Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji
składam w imieniu własnym oraz współpracowników najserdeczniejsze życzenia Radosnych Świąt
Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej
się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w
sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób.
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów

Kiermasz Wielkanocny
Serdecznie zapraszamy na
Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w Centrum Edukacyjnym
Szklany Dom w Ciekotach w dniu
12 kwietnia (sobota) w godz. 12.00
– 16.00. Podczas kiermaszu można
będzie zakupić palmy, stroiki. W
trakcie, o godz. 15.00 rozstrzygnięty zostanie konkurs pn.: „Palma
Wielkanocna”, organizowany przez
GBP i GOKiS w Masłowie.
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Sieć wodociągowa i kanalizacyjna rośnie w oczach. A to dopiero początek!
Upór i determinacja przynoszą należyte rezultaty. Największa w historii naszej gminy inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna dobiega półmetka. Pomimo wielu trudności udało się utrzymać w mocy decyzję
Komisji Europejskiej z 5 grudnia 2011 roku i zlecić do realizacji zdecydowaną większość robót.
Wskutek powyższego do końca 2015 roku wybudowane będzie 15,9 km nowej sieci wodociągowej oraz
blisko 80 km kolektora kanalizacyjnego. Gmina Masłów jest największym beneficjentem projektu, który obejmuje także Gminy Kielce, Zagnańsk i Sitkówka-Nowiny.
Masłów zyskuje najwięcej:

Zakres obszarowy tej wartej ogółem ok. 300 mln złotych inwestycji przedstawia się imponująco:

Infrastruktura gminna pewnym krokiem wchodzi w XXI wiek. Nie tylko pod względem ochrony środowiska, ale też szeregu korzyści natury gospodarczej. Ulegnie znaczącej poprawie nie tylko komfort życia
większej części mieszkańców, ale też zyskamy na atrakcyjności Gminy Masłów w oczach nowych firm i
osób indywidualnych chcących się u nas budować i inwestować.
Pamiętać też należy o kolejnych działaniach przewidzianych do realizacji w kolejnych latach. Poza niezależnym rozwojem sieci wodociągowej, co miało miejsce w miejscowości Wiśniówka, planujemy wdrożyć
nowe inwestycje infrastrukturalne. Na pewno nie zostawimy mieszkańców z problemem braku dostępu
do wody czy sieci sanitarnej samym sobie. Szczególnie biorąc pod uwagę otwierającą się perspektywę
finansowania unijnego 2014-2020.
Zakończenie prac wodociągowo-kanalizacyjnych stwarza także szansę dla rozwoju chodników
i dróg, czego będziecie Państwo
świadkami w najbliższym czasie.
Zapraszam do Urzędu Gminy po
więcej informacji.

Z gospodarskim pozdrowieniem,
mgr inż. Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od sesji z dnia 19 grudnia
2013 roku do dnia 19 lutego 2014 roku wydał zarządzenia, które dotyczyły głównie indywidualnych
spraw obywateli oraz pracy urzędu.
Ø
W zakresie zadań inwestycyjnych:
Ø Odebrano roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Mąchocicach Kapitulnych;
Ø Odebrano roboty polegające na wyrównaniu i przygotowaniu terenu za boiskiem w Woli Kopcowej
pod muszlę koncertową, zadanie realizowane w
ramach funduszu sołeckiego, wartość 2 900,00 zł
brutto;
Ø Zakończono i odebrano prace budowlane drogowe,
w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na
długości 380 mb, ul. Spacerowa w Masłowie Drugim;
Ø Zakończono prace związane z przygotowaniem
projektu budowy chodnika w Domaszowicach,
na odcinku drogi powiatowej od drogi gminnej nr
344010T w kierunku ogródków działkowych;
Ø Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe dotyczące
świadczenia usług transportowych i sprzętowych
w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów
gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie
gminy Masłów w 2014 roku, termin składania ofert
- 16 stycznia 2014 roku;
Ø Wybrana została firma ELEKTROINSTALATOR
Bartosz Bukowski na konserwację oświetlenia
ulicznego na 2014 rok za kwotę 3863,75 zł miesięcznie;
Ø Podpisane zostały dwie umowy z firmą EKOKWIAT dotyczące świadczenia usług polegających
na wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłów w okresie roku
2014 roku;
Ø Rozpoczęto procedurę wyboru projektanta na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Masłowie,
termin składania ofert – 17 stycznia 2014 roku;
Ø W trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina nabyła dwie działki w Woli Kopcowej nr ewid. 429/4 i 667/6 o łącznej powierzchni
0,0314 ha;
Ø Gmina nabyła w drodze komunalizacji 43 działki
stanowiące grogi położone w Woli Kopcowej o
łącznej powierzchni 10,2600 ha;
Ø rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług transportowych i sprzętowych
w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów
gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie
gminy Masłów w 2014 roku, wykonawca Transport, Usługi Koparką Kułak Bogusław za kwotę
68.175,00 zł brutto;
Ø ogłoszony został przetarg na roboty budowlane pn.
Przebudowa drogi gminnej Nr 344008T w miejsco-

wości Masłów Pierwszy ul. Spokojna od km 0+000
do km 0+450, termin składania ofert upływa 05
marca br.;
ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zadanie
pn. Zakup kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminy Masłów, termin składania ofert
mija 26 lutego 2014 roku;
Ø gmina otrzymała warunki techniczne na projektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa i Wiśniówka, trwają prace zmierzające do zlecenia projektowania sieci zgodnie z w/w warunkami;
Ø ogłoszony został czwarty przetarg na sprzedaż działek gminnych w Domaszowicach i Brzezinkach;
Ø wysłane zostało zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn. Realizacja programu usuwania
materiałów zawierających azbest terenu Gminy
Masłów w 2014 roku, termin składania ofert upływa 27 lutego br.;
Ø dostarczono dokumentację projektową całkowitej
przebudowy mostu na rzece Zajączkowa Struga, w
ciągu drogi powiatowej Nr 0312 Masłów Pierwszy
– Domaszowic, w km 2 +0,25 (ul. Świętokrzyska
na wysokości remizy);
Ø wszczęto prace związane z przekazaniem dokumentacji do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, dotyczące budowy chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej nr 0312 na odcinku
od drogi gminnej nr 344010 do ogródków działkowych, o długości około 950 m oraz wspomnianej
dokumentacji przebudowy mostu, celem realizacji
w roku budżetowym 2014;
Ø uruchomiona została procedura przesunięcia przystanku autobusowego przy drodze powiatowej w
Woli Kopcowej, ul. Świętokrzyska;
Ø wystąpiono o pozwolenie na użytkowanie budynku
świetlicy w Dolinie Marczakowej;
Ø zlecone zostało wykonanie projektu termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Masłowie Pierwszym, firmie JARBUD Anna Jaros, za kwotę 16.500
zł termin wykonania upływa 25 marca 2014 roku;
Ø projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów został ponownie wysłany do uzgodnień. Zgodnie z
zapewnieniami Urbanisty, przewidywany termin
podjęcia uchwały w tej sprawie nastąpi w marcu;
Ø przygotowana została specyfikacja do przetargu na
roboty wykończeniowe budynku wielofunkcyjnego
w Woli Kopcowej;
Ø w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina nabyła jedenaście działek: 5 działek
w Masłowie Pierwszym, 1 działka w Brzezinkach,
2 działki w Woli Kopcowej i 3 działki w Domaszowicach o łącznej powierzchni 0,1709 ha.
Więcej informacji oraz protokoły z sesji na stronie:
www.maslow.pl
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Zadania inwestycyjne w Gminie Masłów realizowane z
inicjatywy Wójta Gminy w okresie od listopada 2013 r.
do marca 2014 r.:
I. W zakresie infrastruktury drogowej Gmina
prowadzi lub prowadziła prace na następujących inwestycjach:
1. Jesienią 2013 r. odbudowana została doga powiatowa Masłów-Brzezinki-Ciekoty na długości 1,5 km w 50% dofinansowana z budżetu Gminy;

2. Przebudowano chodnik w Masłowie od Urzędu Gminy w stronę kościoła;
3. Zakończono i odebrano prace drogowe, w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na
długości 380 mb. ul. Spacerowa w Masłowie
Drugim;

5. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 344008T w
miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna
od km 0+000 do km 0+450, wygrała firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, Pawłów za
kwotę 304 337,06 zł.;
6. Dostarczono dokumentację projektową całkowitej przebudowy mostu na rzece Zajączkowa Struga, w ciągu drogi powiatowej Nr
0312 Masłów Pierwszy – Domaszowice, w
km 2 +0,25 (ul. Świętokrzyska na wysokości
remizy);
7. Gmina Masłów otrzymała kolejną promesę
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w
związku z tym zlecono przygotowanie projektu przebudowy przepustu przy ul. Spacerowej
i przy ul. Granicznej, które były uszkodzone
podczas nawalnych deszczy w 2013 r.;
8. Zlecono wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Modrzewiowej o
długości 990 mb.
9. Gmina przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej odbudowy ul. Świerczyńskiej i ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym.
II. W zakresie infrastruktury budowlanej
Gmina prowadzi lub prowadziła prace na następujących inwestycjach:
1. Odebrano zakończone roboty budowlane
związane z inwestycją pn. Budowa boiska
sportowego przy zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych;

4. Zakończono prace związane z przygotowaniem projektu budowy chodnika w Domaszowicach, na odcinku drogi powiatowej od drogi gminnej nr 344010T w kierunku ogródków
działkowych na długości 950 mb.;
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2. Trwają intensywne prace przy budowie świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrowa;
3. Odebrano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku świetlicy
w Dolinie Marczakowej;

4. Zlecone zostało wykonanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w
Masłowie Pierwszym, firmie JARBUD Anna
Jaros;
5. Przygotowana została specyfikacja do przetargu na roboty wykończeniowe budynku
wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej;
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6. Trwają prace odbiorowe budynku Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Masłowie;
7. Trwają prace przy modernizacji budynku
Urzędu Gminy;

8. Przystosowano jeden z budynków po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Masłowe
Drugim na świetlicę wiejską;
9. Wykonany został projekt budowy pomostu
rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach;
10. Przystąpiono do opracowania projektu rozbudowy kompleksu sportowego w Brzezinkach;
11. Została oddana sieć wodociągowa w sołectwie Brzezinki i Barcza – mieszkańcy proszeni są o podłączenie się i korzystania z wody
pitnej;
12. Zakończono odbiór techniczny sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym – Świerczyny;
13. Gmina otrzymała warunki techniczne na projektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa i Wiśniówka, trwają prace
zmierzające do zlecenia projektowania sieci
zgodnie z w/w warunkami;
14. Trwają prace projektowe budowy sieci wodociągowej na granicy Brzezinek i Ciekot oraz
sieci kanalizacyjnej w Domaszowicach przy
ul. Sandomierskiej.
III. Inne zadania Inwestycyjne:
1. Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe
dotyczące świadczenia usług transportowych
i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów gminnych i lokalnych
dróg gruntowych na terenie gminy Masłów
w 2014 roku, wykonawca Transport, Usługi
Koparką Kułak Bogusław
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2. Na zadanie dotyczące Programu usuwania materiałów zawierających azbest Gmina Masłów
wydatkowała następujące fundusze w I i II naborze w 2013 r.:
a. Z WFOŚiGW w Kielcach kwotę dotacji w wysokości 21 053,84 zł
b. Z NFOŚiGW w Warszawie kwotę dotacji w
wysokości 30 076,16 zł
c. Z budżetu Gminy 9 023,84 zł

Gmina udzieliła pomocy finansowej
Z inicjatywy Wójta Gminy Masłów Ryszarda Pazery na ostatniej sesji dnia 27.02.2014 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia na
zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zburzonej
wieży kościelnej na Św. Krzyżu”. Kolejna pomoc
finansowa dotyczyła dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej w Kielcach, a
konkretnie dla Komisariatu Pierwszego.

I Gminny Konkurs Recytatorski

13 marca 2014 roku w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbył się finał I Gminnego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Masłowie i CE Szklany
Dom w Ciekotach. Do konkursu zgłoszono 33 uczniów ze wszystkich
szkół w Gminie Masłów, była to maksymalna ilość uczestników jaką
przewidywał regulamin. Finaliści zostali wcześniej wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Konkurs odbywał się w ramach obchodów XXII
Tygodnia Kultury Języka pod hasłem Wokół rocznic wybitnych ludzi
regionu świętokrzyskiego. Konkurs uroczyście otworzył Wójt Gminy
Masłów Pan Ryszard Pazera, życząc uczestnikom odwagi i sukcesów.
Uczestnicy prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych tj. szkoły podstawowe kl. 1-3 i 4-6 oraz gimnazjaliści. Występy oceniało jury
w składzie Alicja Rozborska - przewodnicząca, Jadwiga Duda, Irena Kundera, Agnieszka Pietrzyk, Anna Obara. Poziom konkursu był
bardzo wysoki i jurorzy mieli trudne zadanie by wyłonić laureatów.
Dominowały teksty Kornela Makuszyńskiego, Stefana Żeromskiego,
oraz Adolfa Dygasińskiego. W trakcie obrad Jury, uczniowie mogli
obejrzeć pokonkursową wystawę prac plastycznych z okazji 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego „Życie i twórczość Pisarza widziane oczami uczniów szkół noszących Jego imię”. Protokół z obrad Jury przeczytała przewodnicząca Alicja
Rozborska, a nagrody dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników i podziękowania dla opiekunów wręczył Wójt Gminy Masłów Pan Ryszard Pazera. Poniżej lista laureatów:
Kategoria szkoła podstawowa klasy 1-3:
I nagroda Wojciech Kos ze S.P. w Woli Kopcowej opiekun Jolanta Kozub
II nagroda Maria Pedrycz ze S.P. im. Jana Pawła II w Masłowie opiekun Beata Szczodrak
III nagroda Aleksandra Stokowska ze S.P. w Woli Kocowej opiekun Renata Szwaczka
Kategoria szkoła podstawowa klasy 4-6:
I nagroda Milena Michta ze S.P.im S.Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
opiekun Jadwiga Pedrycz
II nagroda Julia Mochocka ze S.P.im.S.Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
opiekun Jadwiga Pedrycz
III nagroda Wiktoria Szczepanek ze S.P.im.Jana Pawła
II w Masłowie opiekun Kinga Chwastek
Kategoria Gimnazjum:
I nagroda Patrycja Pabis z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Masłowie opiekun Mirosława Grabka
II nagroda Patrycja Kaleta z Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych opiekun Aneta Januchta
III nagroda Kinga Tutaj z Gimnazjum im Jana Pawła II
w Masłowie opiekun Edyta Potocka – Ciuła
Krystyna Nowakowska

Kurier Masłowski

Droga Krzyżowa w gminie Masłów
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Po wieczornej mszy św. sprawowanej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie,
wszyscy zebrani wyruszyli ulicami Masłowa, by
wspólnie już po raz dziewiąty, idąc za Krzyżem
i niosąc go, uczestniczyć w uroczystej Drodze
Krzyżowej.
Sprawowana była 02 kwietnia, jako wspomnienie
rocznicy śmierci Papieża Polaka, a przewodniczył
jej biskup pomocniczy Marian Florczyk. Ta jedna z
głównych uroczystości w diecezji kieleckiej w tym
roku ma szczególne znaczenie, ponieważ już 27
kwietnia br. w Rzymie odbędzie się kanonizacja papieży: bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII.
Ponad 2000 lat temu za Krzyżem Chrystusa szli
ludzie o bardzo zróżnicowanych charakterach. Ta
różnorodność była tak ogromna, że każdy - tak wtedy - jak i dziś może znaleźć tam miejsce dla siebie.
A możliwe jest to, tylko z jednego powodu. Ponieważ to właśnie Krzyż konfrontuje nas z tajemnicą
Miłości Boga do człowieka: „Lecz On był przebity
za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy… a w
Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz. 53,5). Właśnie
tę Tajemnicę odkrywał przed nami, przez całe swoje życie, bł. Jan Paweł II.

Poświęcenie świetlicy w Dolinie Marczakowej

W sobotę 1 lutego odbyło się uroczyste poświęcenie nowopowstałej świetlicy w Dolinie
Marczakowej. Poświęcenia dokonał proboszcz
parafii w Masłowie – ks. Piotr Motyka. Wójt
gminy Masłów – p. Ryszard Pazera w swoim
wystąpieniu przypomniał wszystkim zebranym
mieszkańcom, zaproszonym gościom jak trudną
i wyboistą drogę trzeba było przejść, aby osiągnąć upragniony cel i dziś wspólnie się cieszyć i
świętować. To dzięki dobrej woli wielu ludzi, a
przede wszystkim władz oraz całej Rady Gminy

możemy dziś się zebrać w tym pięknym budynku
– powiedział.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: p. Ryszard Pazera – wójt gminy Masłów, p. Janusz
Obara – sołtys sołectwa Dolina Marczakowa, ks.
Piotr Motyka, p. Sylwester Wojtyna – Przewodniczący Rady Gminy Masłów, p. Jadwiga Duda
– wicewójt gminy Masłów. Przypomnijmy, że
pierwszy etap nowopowstałej inwestycji wynosił
119.000,00 zł, drugi 342.321,36 zł. Dofinansowanie unijne to 202.000 zł i pochodzi z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
M.B.
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IV SPŁYW
LUBRZANKĄ
12 kwietnia, już po raz czwarty, Centrum Edukacyjne zaprasza wszystkich, którym nie straszne wyzwania, na spływ Kajakowy Lubrzanką.
Spływ z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, co z kolei cieszy i zadziwia
organizatorów jednocześnie. Zadziwia, bo Lubrzanka nie należy do typowych rzek spływowych w naszym regionie. Jest to rzeka zwałkowa,
a płynący nią uczestnicy natrafiają, co rusz, na zawalone drzewa, bobrze tamy i mielizny. Czasami
aby kontynuować spływ należy wysiąść z kajaka
i przenieść go nad lub obok przeszkody, co bywa
niekiedy sporym wyzwaniem… Mimo to chętnych na spływ nie brakuje, a trud podczas niego
poniesiony niewątpliwie wynagradzają uczestnikom piękne krajobrazy, jakich nie sposób zaznać
poruszając się pieszo. Z perspektywy rzeki świat
wygląda zupełnie inaczej…

W tym roku będziemy płynąć z Mójczy (niski stan wody
uniemożliwia nam organizację spływu poprzez Przełomowy, najpiękniejszy odcinek rzeki między Górą Radostową a Dąbrówką) do Marzysza, gdzie zakończymy imprezę ogniskiem w pięknych okolicznościach przyrody.
Zapraszamy serdecznie! Zgłoszenia przyjmować będziemy pod adresem mailowym- szklanydom@maslow.pl i
pod nr tel 41 311 21 28 do 9 kwietnia.
Joanna Kwiecień

II Wiosenny Piknik Profilaktyczny
Już po raz drugi mogliśmy się spotkać w pierwszy dzień wiosny na „Wiosennym Pikniku Profilaktycznym” skierowanym do uczniów szkół
z terenu gminy Masłów. Celem Pikniku jest
promowanie wśród młodzieży mody na życie
bez uzależnień poprzez zachęcanie ich do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz
propagowanie zdrowego stylu życia. Podczas
całodniowej zabawy odbywały się różnego rodzaju konkursy z zakresu profilaktyki uzależnień, zręcznościowe, sprawnościowe oraz na
najciekawszy projekt ekologicznej Marzanny.
Piknik rozpoczął spektakl „Lustro” w wykonaniu grupy teatralnej Pat działającej przy C.E.
Szklany Dom. Grupa powstała w październiku 2012 roku. Od samego początku prowadzi
ją Alicja Rozborska – opieka artystyczna, pomysły i reżyseria spektakli, oraz Aneta Januch-

ta opieka pedagogiczna i asystent reżysera. Pierwszą
etiudę teatralną grupa zaprezentowała podczas rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Komiksowe
Prace. Na scenie mogliśmy także podziwiać studentów
z Instytutu Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach oraz
dziecięcą grupę taneczną Sgrupa od kilku miesięcy
działającą przy Centrum. Po rozstrzygnięciu całodniowych zmagań międzyszkolnych, słodkim poczęstunku
i wręczeniu nagród w uroczystym pochodzie wszystkie
Marzanny biorące udział w konkursie zostały spalone
w ognisku, jako pożegnanie zimy, a powitanie ciepłej i
pachnącej wiosny.
Organizacja Pikniku, warsztaty teatralne oraz stroje w
których wystąpiła dziecięca grupa taneczna możliwe
były do zrealizowania dzięki pomocy finansowej w
kwocie 2 500,00 zł z funduszu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zobacz więcej: www.gokis.maslow.pl
K.N.

Kurier Masłowski
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Zapraszamy do Świetlic
w Dolinie Marczakowej
i Wiśniówce

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
w ramach Tygodnia Bibliotek
zaprasza odziały przedszkolne,

Informujemy, że od 1 marca br.
rozpoczęły pracę dwie świetlice.
Serdecznie zapraszamy dzieci i
młodzież do korzystania z ich oferty.
Świetlica Samorządowa w
Wiśniówce
Godziny otwarcia:
wtorek - 13.30 - 18.30
czwartek - 13.30 -18.30
Świetlica Samorządowa w Dolinie
Marczakowej
Godziny otwarcia:
poniedziałek - 14.00 - 19.00
czwartek - 14.00 - 20.00
sobota - 14.00 - 18.00
Agnieszka Pietrzyk
Dyr. GOKiS Masłów

FERIE W SZKLANYM
DOMU
i ŚWIETLICACH

Ponad 70- ciu feriowiczów w różnym wieku skorzystało z oferty CE
„Szklany Dom” na okres zimowych
mini-wakacji. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszył
się Rajd Tropami Dzikich Zwierząt, prowadzony przez pracownika
Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Marcina Sikorskiego. Zajęcia
rozpoczęły się w sali widowiskowej „Szklanego Domu” prezentacją
multimedialną na temat zwierząt żyjących w okolicy Ciekot. W drugiej
części spotkania przenieśliśmy się w
teren, gdzie pod okiem specjalisty
uczestnicy rozpoznawali tropy zwierząt. Na trasie w stronę Krajna- Zagórze udało się odnaleźć tropy: zająca, lisa, bażanta, psa i najprawdopodobniej myszołowa oraz ślady na
drzewie pozostawione przez bobra.
W pierwszym tygodniu ferii odbyły się jeszcze warsztaty kuglarskie,
prowadzone przez Ewę Wawreniuk,
podczas których uczestnicy wypróbowali swych sił w trudnych i wymagających sztukach cyrkowych,
jak żonglerka czy kręcenie talerzami oraz – organizowane cyklicznie-

uczniów klas 0, I, II, III
oraz najmłodszych czytelników
na przedstawienie teatralne
pt.

„Warzywne rozterki”.
Spektakl odbędzie się

7 maja 2014 roku (środa) o godzinie 9.30
i potrwa około 40 minut w sali
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
Wstęp wolny

warsztaty bębniarskie. Drugi tydzień ferii upłynął zaś pod znakiem
warsztatów fotografii, prowadzonych przez Joannę Klich (plastyk i fotografik, doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych UJK) i Marcina Sztuchlika z redakcji Masłów Info. Podczas tych warsztatów, przede wszystkim, świetnie się bawiliśmy – fotografując, pierwszego dnia, otaczającą nas rzeczywistość,
drugiego dnia siebie
nawzajem (portrety!),
zaś w ostatnim dniu
warsztatów naszym
hasłem przewodnim
było malowanie światłem. Brzmi tajemniczo? A wystarczy
zaciemnić pokój, nastawić aparat na maksymalnie długi czas
naświetlenia i pobawić się sztucznym
ogniem lub latarką
przez obiektywem…
Swoją ofertę dla dzieci i młodzieży przygotowały
również
świetlice w Barczy
i Ciekotach. Chętni
uczyli się wykonywać
biżuterię z koralików.
Przed walentynkami
stali bywalcy świetlic
własnoręcznie przygotowywali i piekli
serca z piernika, które
następnego dnia mogli
wręczyć swoim „walentynkom” podczas
wspólnej zabawy.
Źródło:
GOKiS Masłów
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Bezpłatne porady
psychoterapeuty w 2014r.

Podziękowania dla darczyńców za
udział w akcji „Świąteczna paczka”

1. W pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca w
godz. 15:30 – 17:30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 przyjmuje mgr
Aleksandra Nyćman specjalista psychoterapii uzależnień.
2. W drugi i czwarty piątek każdego miesiąca w godz.
15:30 – 17:30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów
Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 przyjmuje mgr Edyta
Domagała terapeuta ds. przemocy.

Wzorem roku ubiegłego w okresie poprzedzającym
Święta Bożego Narodzenia 2013r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Masłowie z inicjatywy Wójta Gminy Masłów mgr inż. Ryszarda Pazery przeprowadził wśród jednostek organizacyjnych Gminy
Masłów dobrowolną zbiórkę artykułów spożywczo-higienicznych dla trzech wytypowanych rodzin
z terenu Gminy Masłów znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Na naszą akcję z dużym zaangażowaniem odpowiedziały: Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym, Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych,
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach, Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach oraz indywidualni
darczyńcy. Zgromadzone produkty zostały posegregowane i z uwagi na ich znaczną ilość podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia dla dodatkowych trzech
rodzin. W skład paczek weszły produkty spożywcze
oraz artykuły chemii gospodarczej niezbędne w każdym domu. Jak w ubiegłym roku niezawodnie spisały
się dzieci i ich opiekunowie ze szkół podstawowych
z naszej Gminy.
W dniach 20 i 24 grudnia 2013r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie wraz
z Panią W-ce Wójt Jadwigą Duda zawieźli do wytypowanych sześciu rodzin paczki świąteczne.
Obdarowani wyrazili wdzięczność za okazaną pomoc, składając serdeczne podziękowania za okazane
im serce. Zauważyliśmy również chwile głębokich
wzruszeń i wiarę, że nie są sami w trudnych dla nich
sytuacji życiowej.

Mieszkańcy Gminy Masłów mogą skorzystać z bezpłatnych:
- konsultacji w zakresie uzależnienia (od alkoholu,
narkotyków, leków), innych zachowań kompulsywnych,
- porad dla rodziny i bliskich osób uzależnionych, pijących problemowo,
- pomocy dla osób doświadczających przemocy, nieradzących sobie z zachowaniem partnera, - porad
małżeńskich, wychowawczych z dziećmi.
W celu skorzystania z w/wym. pomocy prosimy o
wcześniejsze ustalenie terminu wizyty tel. 41/311-0870; 41/311-08-94 lub osobiście w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą: Masłów
Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów.
ZAPRASZAMY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie
/-/ Monika Dolezińska

Kolejny sukces Grupy Artystycznej Golica
Bardzo dobrze zaczął się rok 2014 dla Grupy Artystycznej
Golica. W Świętokrzyskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
zajęli zaszczytne II miejsce. W finałach odbywających się
we Włoszczowe 26 stycznia, od początku naszym zwycięzcom towarzyszył Wójt gminy – Ryszard Pazera, który gorąco

dopingował swojemu zespołowi.
Przypomnijmy, że w eliminacjach odbywających się w Jędrzejowie i Skarżysku
Kamiennej - gdzie naszą gminę reprezentowały łącznie 3 zespoły: Masłów
Drugi NOVE, Dąbrowianki i Grupa Artystyczna Golica - wzięło udział, aż 104
podmioty artystyczne. Tegoroczna konkurencja była więc bardzo duża i stała na
wysokim poziomie – powiedział p. Jerzy
Gumuła – przedstawiciel jury konkursowego. Ze swej strony życzymy Golicy
jeszcze więcej wygranych, niech jak najdłużej rozsławiają i promują naszą gminę w całym województwie.
Źródło: GOKiS Masłów
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151. Rocznica Powstania Styczniowego
W przededniu zbliżającej się 151 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego w „Szklanym Domu” odbyło
się spotkanie poświęcone pamięci dramatycznych wydarzeń sprzed półtorej wieku. Spotkanie to stanowiło za
razem inaugurację Roku Stefana Żeromskiego w 150
rocznicę urodzin pisarza i choć pomysł połączenia tych
faktów nie dla wszystkich wydawał się oczywisty, ma
on swoje głębokie uzasadnienie.
Żeromski urodził się w chwili, gdy powstańcze działa
na tym terenie już dawno ucichły, jednak pamięć o Powstaniu była wciąż jeszcze bardzo żywa wśród tych,
którzy zmuszeni byli zmagać się z bardzo trudną poinsurekcyjną rzeczywistością. Pokolenie rodziców
Żeromskiego Powstanie pamiętało doskonale, a mały
Stefan historii z nim związanych usłyszał bez liku.
Trudno więc dziwić się, że później stają się bardzo częstym motywem w jego powieściach i opowiadaniach.
Sam na własnej skórze odczuł popowstaniowe represje
ucząc się w kieleckim gimnazjum w czasach nasilonej
rusyfikacji, co zresztą doskonale opisał w „Syzyfowych
pracach”.
Dla Żeromskiego Powstanie Styczniowe stanowiło
część, wciąż jeszcze żywej historii, a czym jest dla nas?
Jaki wpływ miał zryw narodowowyzwoleńczy z 1863
r. na następne pokolenia? Czy można porównywać Powstańców z 1863 r. do „Żołnierzy Wyklętych”? Tym
właśnie zagadnieniom swój wykład poświęcił Pan Ry-

WIEŚCI z
BIBLIOTEKI

Zabawa karnawałowa, spotkanie z wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Policją na temat bezpieczeństwa
podczas ferii, zajęcia taneczne z elementami

szard Śmietanka – Kruszelnicki z IPN w Kielcach. Po wykładzie odbył się pokaz filmu pt.
„Rok 1863” – pierwszej ekranizacji „Wiernej
Rzeki”. Ten zrealizowany jeszcze w czasach
kina niemego film, dzisiaj stanowi niemałą ciekawostkę choćby ze względu na pojawiających
się na ekranie weteranów Powstania czy ożywających grafik Artura Grottgera… Na zakończenie spotkania odbył się wernisaż wystawy
fotografii „Powstanie styczniowe w Powiecie
kieleckim”, którą to wystawę można było podziwiać w „Szklanym Domu” do końca lutego.

aerobiku prowadzone przez -panią
Patrycję Pedrycz – Gołąbęk, to
niektóre propozycje Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowane
na tegoroczne ferie zimowe.
Podczas dnia małego odkrywcy
dzieci pod okiem bibliotekarki
wykonywały doświadczenia z
magnesem, wodą i cynamonem,
balonami. Tuż przed świętem zakochanych nasi mali czytelnicy
stworzyli ozdobne serduszka z
papieru, walentynkowe pocztówki
oraz zawieszki z filcu.
Pierwszego Dnia Wiosny, dla
najmłodszych uczniów z SP w
Masłowie zorganizowane zostało
Spotkanie Autorskie w Bibliotece z pisarką, podróżniczką i artystką panią Elżbietą Bednarczyk
na stałe mieszkająca w Australii. Młodych czytelników wraz z
wychowawcami przywitał w Sali
GOKIS Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera, który przybliżył nam
sylwetki znanych pisarzy regionu
świętokrzyskiego. Następnie pi-

Joanna Kwiecień
sarka przeczytała fragmenty
bajki swojego autorstwa oraz
opowiedziała
ciekawostki
związane z Australią. Czytaj
więcej: www.gokis.maslow.
pl
Źródło: GBP Masłów
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Noworoczny Tort Kultury

Już dwunasty rok z kolei organizowany był Noworoczny Tort Kultury, w podzięce wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób pomagają, wspierają oraz kultywują tradycje kulturalne w naszej
gminie. Wójt gminy Masłów Ryszard Pazera w
swoim wystąpieniu szczegółowo opisał wszystkie działania, które były podejmowane na przestrzeni ostatniego roku w zakresie kultury jak i
sportu. Na koniec wzniósł toast lampką szampana, życząc wszystkim zdrowia oraz szczęścia w
roku 2014. Uroczystego krojenia tortu dokonał z
gospodynią Szkoły Podstawowej w Mąchocicach
Scholasterii Panią Dyrektor Joanną Broniek.

Zaszczycili nas swoją obecnością m.in: Poseł na
Sejm RP – p. Krzysztof Lipiec, Radni Powiatowi
– p. Teodora Jagiełło i p. Tomasz Lato, Dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, - p. Jacek Kowalczyk, Prezes Wodociągów Kieleckich – p. Henryk Milcarz, Wójt
Gminy Strawczyn – p. Tadeusz Tkaczyk.
Zespoły działające na terenie naszej gminy zaprezentowały się w krótkich programach artystycznych przygotowanych specjalnie na tę okazję. Na
koniec wszyscy wspólnie bawili się do muzyki p.
Krzysztofa Majcherczyka.
MB

Gminna
Biblioteka
Publiczna w Masłowie
wraz z filiami 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.
Anna Obara
Kierownik GBP Masłów
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„Piórka i bzdurki o kobiecie”
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i innych. W występie brała udział
również młodzież z Teatru Kapitalnego prowadzonego przez Panią
Alicję w Centrum Edukacyjnym
Szklany Dom. Licznie zgromadzonym Paniom w imieniu Wójta złożył życzenia Sekretarz Gminy Pan
Jarosław Królicki.
Źródło: CE Szklany Dom

„Piórka i bzdurki o kobiecie” - pod
takim hasłem w dni u 9 marca w
Dworku Stefana Żeromskiego w
Ciekotach odbyło się spotkanie literackie z okazji Dnia Kobiet. W
atmosferze przedwojennej kawiarni
Pani Alicja Rozborska zaprezentowała monolog o kobietach korzystając z tekstów Stefana Żeromskiego,
Jana Sztautyngera, Juliana Tuwima
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„SKALNIK” Wiśniówka uhonorowany w Plebiscycie Sportowym
Dnia 31.01.2014r. w kieleckich targach odbył się 62.
Plebiscyt sportowy. Trener K.S „SKALNIK” Wiśniówka Janusz Domagała zajął w powiecie kieleckim
3 miejsce w kategorii trener roku. Nagrodę otrzymał
z rąk p. Adama Jarubasa. Jego podopieczna, a zarazem córka Sara Domagała zajęła w powiecie kieleckim pierwsze miejsce. Zawodniczka „SKALNIKA”
Wiśniówka została również wyróżniona przez kapitułę w regionie świętokrzyskim jako sportowy talent
roku 2013. Wśród ogólnej klasyfikacji trenerów z woj.
świętokrzyskiego, gdzie na pierwszym miejscu stał
Bogdan Wenta niedaleko za nim, bo aż na 6 miejscu
stał trener „Skalnika” Janusz Domagała! Natomiast
w rankingu wszystkich świętokrzyskich sportowców,
których było 200 zawodniczki z Wiśniówki zajęły dobre pozycje, Sara Domagała była 18, natomiast Martyna Gil 20. W pierwszej dziesiątce byli wyróżnieni
sportowcy tacy jak Sławomir Szmal, Karol Bielecki,
Michał Jurecki czy Sandra Drabik. Dla K.S „SKALNIK” Wiśniówka ten rok rozpoczął się bardzo dobrze.
Kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość, że do naszych wspaniałych kadrowiczek Martyny Gil i Sary
Domagały dołączyła nowa zawodniczka naszego klubu Adrianna Jędrzejczyk.

PUCHAR WÓJTA GMINY MASŁÓW POWĘDROWAŁ DO DOMASZOWIC
11 drużyn dzielnie walczyło w Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Masłów w Piłce Nożnej Halowej w Mąchocicach
Scholasterii w sobotę 22 lutego br. Wójt Gminy – Ryszard
Pazera otwierając zawody życzył wszystkim dobrej zabawy, a najlepszym zwycięstwa.
Zacięty bój toczył się do ostatnich minut meczu finałowego, w którym zagrało „Przedwiośnie” Mąchocice Kapitulne
(ubiegłoroczny zwycięzca) z FUTSALEM Domaszowice.
Lepsza okazała się drużyna z Domaszowic, która pokonała
ubiegłorocznych triumfatorów 3:2.
Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Masłowa –
Lotnik Masłów. Wójt wręczając puchary i nagrody wszyst-

kim biorącym udział w Turnieju serdecznie
podziękował zawodnikom za udział, wysoką kulturę osobistą oraz grę pair play – godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. - Już dziś zapraszam
wszystkich do udziału w kolejnych zawodach i nie tylko w piłce nożnej, ale też i w
innych dyscyplinach sportu – powiedział na
koniec.
Na szczególne słowa uznania zasługuje drużyna MORDOR TEAM z Gimnazjum z Mąchocic Kapitulnych, która uległa w walce o
III miejsce Lotnikowi Masłów. Są to bardzo
obiecujący młodzi ludzie, którzy w przyszłości zapewne będą świecić triumfy.
Najlepszym bramkarzem w ocenie sędziów:
p. Damiana Niebudka, p. Piotra Kaczmarczyka i p. Konrada Majcher okazał się zawodnik
MORDOR TEAM – Kamil Kozubek, natomiast statuetka króla strzelców powędrowała do zawodnika Lotnika Masłów – Łukasza
Kmiecia. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Źródło: GOKiS Masłów

