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SZANOWNI PAŃSTWO, WSZYSCY ZAINTERESOWANI GMINĄ MASŁÓW

             Przedstawiamy Państwu  opracowanie pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy 
Masłów w latach 2008 – 2020”. Celem jest wytyczenie długofalowych kierunków rozwoju 
gminy na kolejny okres (po opracowanej w 2000 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy)  programowania  strategicznego.  Wraz  z  załączonymi  dokumentami:  Planem 
Operacyjno  –  Zadaniowym  i  Wieloletnim  Planem  Finansowym/Inwestycyjnym  stanowi 
istotne narzędzie ułatwiające formułowanie celów i wybór sposobu ich realizacji. Umożliwia 
to  społeczności  lokalnej  aktywne  włączenie  się  w  podejmowane  zadania.  Oczekiwanym 
efektem staje się wówczas,  realizowanie działań przez społeczności lokalne na rzecz tych 
społeczności. 

Opracowania  strategii  dokonano na podstawie  diagnozy aktualnego stanu gminy,  głównie 
w oparciu o już posiadane dokumentacje w poszczególnych obszarach działalności. Wiązało 
się to z potrzebą wykorzystaniem wiedzy specjalistów – analityków w danych dziedzinach. 
Tworzą  oni Zespół Autorski, w skład którego wchodzą:

1. Krzysztof Wróbel –  analizy z zakresu sfery społecznej i gospodarczej
2. Marek Żmudzki –  analizy z zakresu infrastruktury i ochrony środowiska
3. Mirosław Kowalski - analizy finansowe i ekonomiczne

Członkowie  Zespołu  Autorskiego  przy  tworzeniu  opracowania  ściśle  współpracowali 
z  Sekretarzem Gminy,  Panem Bogusławem Krukowskim i pracownikami Urzędu Gminy. 
Dzięki  temu  i  uzyskanym  informacjom mógł  powstać  prezentowany  Państwu  dokument, 
który będzie przedmiotem szerokiej konsultacji społecznej, co umożliwi jej przyjęcie przez 
Samorząd  Gminy.  Przyjęta  strategia  będzie  wymagała  stałego  monitorowania  postępów 
realizacji oraz jej okresowej aktualizacji w przypadku konieczności wprowadzania nowych 
zadań bądź istotnych korekt lub uzupełnień.

Strategia  stanowi  scenariusz  przyszłości  do którego  dążą  władze  gminy oraz  społeczność 
lokalna. Określa sposoby i formy działania, których celem jest transformacja sytuacji obecnej 
na sytuację projektowaną. Opracowany dokument, w oparciu o dokonaną diagnozę określa 
perspektywiczną  wizję  i  misję  gminy  oraz  cele  główne i  szczegółowe  z  uwzględnieniem 
ważniejszych zadań do realizacji. Uzupełniającymi elementami strategii odnoszącymi się do 
części  diagnostycznej  jest  Program  Operacyjno-Zadaniowy,  uwzględniający  sposób 
i harmonogram realizacji ważniejszych pod względem strategicznym zadań oraz Wieloletni 
Plan Finansowy i Inwestycyjny, analizujący możliwość zrealizowania zadań pod względem 
finansowym.

 Strategia  Rozwoju  Gminy  Masłów  została  opracowana  w  oparciu  o  zasady  planowania 
zrównoważonego rozwoju. Zostały one uzgodnione na międzynarodowej konferencji „Szczyt 
Ziemi” zorganizowanej z inicjatywy ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku. Ustalenia te zostały 
zawarte  w  dokumencie  pod  nazwą  „Agenda  21”  oraz  następnych  dokumentach  UE  jak 
Strategia  Lizbońska.  Koncepcja  planowania  i  stymulowania  zrównoważonego  rozwoju 
została uznana jako praktyczny i użyteczny model działań w wielu krajach, również w Polsce. 
Zgodnie z wytycznymi Agendy 21 polityka rozwoju gminy powinna zmierzać do tworzenia 
warunków rozwoju  gospodarczego,  utrzymywaniu  i  rozbudowy infrastruktury  społecznej  
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i  technicznej  służącej  zaspokajaniu  potrzeb  wspólnoty  samorządowej  oraz  racjonalnego 
wykorzystywania zasobów przyrody i kształtowania środowiska. Powyższe wytyczne mają 
odzwierciedlenie w uchwalanych przez polski Parlament przepisach prawa oraz dokumentach 
strategicznych takich jak np.  Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (przyjęta w 2006 r. przez 
rząd)  czy  Narodowa  Strategia  Spójności  (przyjęta  w  2007  r.)  Ustawa  z  2001  r.  Prawo 
Ochrony Środowiska, pojęcie zrównoważony rozwój gospodarczy definiuje jako taki rozwój 
społeczno  –  gospodarczy,  w  którym  w celu  równoważenia  szans  dostępu  do  środowiska 
poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych 
pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z 
zachowaniem  równowagi  przyrodniczej  oraz  trwałości  podstawowych  procesów 
przyrodniczych.

Integrację wymienionych celów w sposób poglądowy charakteryzuje poniżej przedstawiony 
schemat opracowany w oparciu o materiały źródłowe dokumentu Agenda 21.

Efekty każdej strategii w dużej mierze zależeć jednak będą od integracji wokół niej  władz 
samorządowych, instytucji, podmiotów gospodarczych, grup społecznych oraz wszystkich 
mieszkańców, którzy rozumieją sens rozwoju społeczno -  gospodarczego gminy.

Niezwykle istotnym i ważnym jest, że strategia jako dokument jest podstawą do opracowania 
programów rozwoju społecznego i gospodarczego. Opracowanie strategii rozwoju gminy jest 
warunkiem koniecznym do korzystania przez gminę z pozabudżetowych środków 
pomocowych, krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.
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Rozwój Gospodarczy
- tworzenie miejsc pracy, 
- maksymalizacja dochodów,
- poszerzanie rynków zbytu,
- minimalizacja kosztów      
  własnych

Rozwój 

Ekologiczno- 

Przestrzenny
- poszanowanie zasobów
  środowiska naturalnego
- odbudowa i ochrona
  zasobów

Rozwój Społeczny
- kreowanie samorządowej
  świadomości
- efektywne zaspokajanie
  zbiorowych potrzeb
- jawność sprawowania
  władzy
- dbałość o odpowiednio
  wysoki poziom technologii 
  w gminie, itp.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ LOKALNY



1. PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII

Dokument „Strategia  Zrównoważonego Rozwoju Gminy Masłów” został  przyjęty uchwałą 
Nr XV/152/2000  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  14.09.2000  roku.  Dokument  ten  był 
przygotowany w układzie  perspektywicznym i określił  misję gminy oraz wyznaczył  wizję 
przyszłości, cel nadrzędny oraz cele główne i cele szczegółowe rozwoju gminy.

W  okresie  od  uchwalenia  strategii  do  chwili  obecnej  bardzo  dynamicznie  zmieniały  się 
głównie  uwarunkowania  zewnętrzne  (europejskie  i  krajowe)  rozwoju  regionu.  Dokument 
pierwotny powstawał w głównej mierze w oparciu o możliwości  jakie wyznaczało przede 
wszystkim  prawodawstwo  krajowe  w  danym  okresie  oraz  funkcjonujące  w  tym  czasie 
instytucje  finansowe  oraz  instrumenty  wsparcia,  w  tym  bezzwrotnego  wsparcia  UE  oraz 
innych organizacji międzynarodowych w ramach programów pomocowych. Z perspektywy 
minionych lat można stwierdzić, że celem opracowanej strategii było przygotowanie gminy, 
w tym jej mieszkańców do uczestnictwa i zarazem współzawodnictwa w kreowaniu rozwoju, 
już jako podmiotu funkcjonującego w UE. Dzięki sprawnemu działaniu oraz pojawieniu się 
w  kolejnych  latach  rzeczywistych  szans  rozwoju,  które  między  innymi  były  nakreślone 
w strategii,  duża część proponowanych zadań została zrealizowana, a dzięki temu również 
osiągnięto część założonych celów pierwszo i drugoplanowych. Aktualnie po okresie trzech 
kadencji  Rady Gminy zachodzi  potrzeba wyznaczenia  nowych celów oraz korekty celów, 
których  nie  dało się  na tym etapie  zrealizować i  wymagają  one zmian.  Z podsumowania 
realizacji Strategii z 2000 roku wynika, że gmina wykorzystała szanse jaką dawały programy 
przedakcesyjne (Phare, SAPARD, PAOW) i od roku 2004 po przystąpieniu Polski do UE 
programy realizowane z funduszy strukturalnych (ZPORR, PO Rozwój Rolnictwa, Leader+) 
i  z  Funduszu  Spójności  oraz  własne  inicjatywy  UE jak  np.  Program  Młodzież.  Analiza 
wykorzystania  tych  programów  pomocowych  jest  przedmiotem  Planu  operacyjno-
zadaniowego w dalszej części niniejszego opracowania tj. zaktualizowanej strategii w części 
dotyczącej „Diagnozy stanu”.  

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej województwo świętokrzyskie stało 
się  pełnoprawnym  regionem  europejskim,  co  otworzyło  nowe  perspektywy  realizacji 
strategicznych  celów  rozwojowych  w  Gminie.  Kolejny  okres  programowania  w  oparciu 
o fundusze strukturalne w latach 2007-2013 postawił  Gminę,  a także województwo i  kraj 
w  nowej  jakościowo  sytuacji.  Okres  ten  niesie  zmiany  organizacyjne  w  programowaniu 
rozwoju regionalnego, w formach uczestnictwa w poszczególnych programach wsparcia oraz 
wymusza  zmiany  legislacyjne.  Zatem  Gmina  staje  przed  potrzebą  posiadania  dokumentu 
strategicznego,  który  uwzględniając  z  jednej  strony  dotychczasowe  dokonania,  działania 
w trakcie  realizacji  oraz szanse w perspektywie  nowego okresu określi  swoją misję,  rolę 
i priorytety oraz sposób ich realizacji. Aktualizowana strategia bazuje na zapisach strategii 
poprzedniej,  uwzględniając  dotychczas  wypracowaną  przez  Gminę  politykę  w   różnych 
dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, w postaci posiadanych bądź też będących na 
etapie opracowań dokumentów strategicznych, programów czy strategii sektorowych.    

Przy  tworzeniu  pierwotnego dokumentu,  głównym punktem odniesienia  było  opracowane 
wcześniej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualnie 
oprócz  tego  dokumentu  również  zaktualizowanego  w  roku  2006  gmina  posiada  lub  jest 
w trakcie opracowania następujące dokumenty o strategicznym charakterze:
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♦     zatwierdzoną Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego 

♦     Program Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów
♦     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Masłów
♦     Program Usuwania  i  unieszkodliwiania  odpadów  zawierających  azbest  z 

terenu  gminy Masłów

Istnieją również opracowania o charakterze ponadgminnym, jak:
♦ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
♦ Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r.
♦ Program Małej Retencji Województwa Świętokrzyskiego
♦ Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Świętokrzyskiego
♦ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
♦ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013
♦ Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin Bieliny, Bodzentyn, 

Masłów dla Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry

W strategii  również  uwzględniono  dokumenty  programowe  o  charakterze  krajowym oraz 
międzynarodowym jak:

♦ Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
♦ sektorowe  strategie  rozwoju  kraju,  w  tym  Strategia  Kierunkowa  Rozwoju 

Informatyzacji  Polski  do  roku  2013  oraz  perspektywistyczna  prognoza 
transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 

♦ Strategia  Lizbońska,  podwyższająca rangę polityk horyzontalnych UE, w tym 
innowacyjności i zasadę równości szans

Gmina  włączyła  się  w  nurt  prac  prowadzonych  przez  Województwo  Świętokrzyskie  nad 
przygotowaniem  dokumentów  strategicznych  i  operacyjnych  do  nowego  okresu 
programowania,  w  tym  formułowania  podstawowej  bazy  projektów.  Strategia  gminy 
uwzględnia możliwość realizacji chociaż części zgłoszonych inicjatyw, które zostały poddane 
szczegółowej analizie zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym (w ramach 
prognozy budżetowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.)

Uwzględniając  dotychczasowe  i   przyszłe  zasady  planowania  wieloletniego  w  Unii 
Europejskiej w zaktualizowanej strategii został przyjęty jednolity horyzont czasowy do 2020 
roku.  Zatem  w  tym  okresie  strategia  będzie  podstawowym  dokumentem  planowania 
strategicznego w gminie na dwie kolejne perspektywy finansowe. Rolę wykonawczą strategii 
będą  pełniły  opracowane  programy  operacyjne  (wdrożeniowe)  lub  ich  koncepcje, 
uszczegóławiające wybraną metodologię organizację oraz harmonogram wdrażania. Jednakże 
jak zostało wykazane niektóre programy operacyjno-wdrożeniowe zostały już opracowane we 
wcześniejszej  fazie.  Zatem  strategia  będzie  dokumentem  scalającym  wszystkie 
dotychczasowe  programy  (w  niektórych  aspektach  także  aktualizującym)  z  nowymi 
koncepcjami, które w ramach jej opracowania zostały zidentyfikowane jako nowa inicjatywa 
lub  są  wymuszane  nowymi  zasadami  programowania  lub  działaniami  legislacyjnymi. 
W zakresie  zagospodarowania przestrzennego wiodącym dokumentem jest  zaktualizowane 
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  (zwane  dalej 
Studium). Aby móc pełnić opisaną rolę strategia została opracowana w zwięzłej formie, gdzie 
niektóre elementy są jedynie sygnalizowane w oparciu o dokumenty bazowe, a strategia jest 
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jedynie ich sentencją.  Przedstawia ona najważniejsze problemy i zagrożenia  w wybranych 
ważnych  dla  rozwoju  regionalnego  dziedzinach  życia  społecznego  i  gospodarczego 
i proponuje w tym zakresie rozwiązania (również alternatywne) bazując na potencjale Gminy 
(mocnych  stronach)  oraz na szansach jakie  się  już pojawiły bądź jakie  mogą się  pojawić 
w najbliższej przyszłości. 

Doświadczenia  z poprzedniego okresu 2000-2007 wynikające z realizacji  szeregu wyzwań 
strategicznych, w tym w oparciu o przed i poakcesyjne programy pomocowe i inne nowe 
formy wsparcia działań rozwojowych, wykazały trafność doboru celów Strategii opracowanej 
w roku  2000.  Dlatego  też  podstawowy  układ  celów  głównych   i  celów  szczegółowych 
zawartych w zaktualizowanym dokumencie stanowi kontynuację i nawiązanie do dokumentu 
pierwotnego. Istotną zmianą jest natomiast wyakcentowanie celów i zadań nawiązujących do 
dokumentów dotyczących nowego okresu programowania w ramach funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności. 

Dokument pn.  Strategia  Rozwoju Gminy Masłów do roku 2020" został  opracowany 
z  uwzględnieniem  zasady  zrównoważonego  rozwoju,  rozumianej  jako  zachowanie 
równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi. Zatem stanowi 
również kontynuację w tym zakresie opracowanej w 2000 roku Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju  Gminy  Masłów.  W  dokumentach  programowych  używana  jest  jedynie  nazwa 
"strategia rozwoju kraju, województwa, powiatu,  gminy),  w związku z tym przyjęto nową 
nazwę uaktualnionej strategii z jednej strony dla rozróżnienia tych dokumentów oraz celem 
dostosowania do zunifikowanego nazewnictwa. 
Zrównoważony  rozwój  gminy  jest  również  wiodącym  celem  zagospodarowania 
przestrzennego w ramach Studium. Zgodnie z tym dokumentem:

„… Celem  głównym  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Masłów jest  osiągnięcie  
trwale  zrównoważonego  rozwoju  społeczno-gospodarczego  zmierzającego  do  utrzymania 
równowagi między koniecznością zachowania cennych walorów przyrodniczych, kulturowych 
i  krajobrazowych  a  potrzebą  wskazania  atrakcyjnej  oferty  terenów  pod  różne  formy 
zabudowy.

  CELE STRATEGICZNE
• Stworzenie podstaw zrównoważonej urbanizacji w tym rozwoju różnych form przedsię-

biorczości opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów (turystyka, agroturystyka, rolnic-
two ekologiczne, usługi na rzecz środowiska i rynku miejskiego)

• Ochrona i udostępnienie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych
• Wzbudzenie lokalnych inicjatyw rozwoju społeczno-gospodarczego
• Minimalizowanie kolizji funkcjonalnych w obrębie stref, obszarów i poszczególnych tere-

nów zabudowy

  CELE OPERACYJNE
• Tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz pozyskania środków pomo-

cowych, kierowanych na rozwój obszarów podmiejskich
• Wykorzystanie najcenniejszych zasobów przyrody i krajobrazu dla promocji gminy, oraz 

przyciągnięcia potencjalnych inwestorów
• Racjonalne  kształtowanie  terenów budowlanych w dostosowaniu  do lokalnych potrzeb 

i wymagań ekorozwoju z uwzględnieniem rygorów ochronnych
• Zachowanie  ładu  przestrzennego  poprzez  harmonijne  powiązanie  architektury  

z krajobrazem oraz respektowanie wymagań ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego
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• Rozbudowa i modernizacja zbiorczych systemów infrastruktury technicznej oraz sprawne-
go i bezkolizyjnego układu komunikacyjnego

• Ochrona najcenniejszych obszarów rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  przed zabudową 
oraz zapobieganie procesom degradacyjnym gleb

• Racjonalizacja polityki przestrzennej na obszarach nasilonej ekspansji zabudowy drogą  
respektowania wymagań eko-fizjograficznych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
ekologicznego

• Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla integracji społeczności lokalnej oraz 
kształtowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy. …”

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Gmina Masłów leży w północnej części województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w skład 
powiatu  kieleckiego  ziemskiego.  Południowo-zachodnią  granicę  gminy  stanowi  stolica 
województwa  świętokrzyskiego  —  Kielce.  Od  północnego-zachodu  Masłów  graniczy 
z gminą Miedziana Góra, od północy z Zagnańskiem, od północnego-wschodu z Łączną, od 
wschodu z Bodzentynem i od południowego wschodu z gminą Górno.

Położenie  gminy  w  sąsiedztwie  Kielc  —  krajowego  ośrodka  równoważenia  rozwoju 
sprzyja aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy ze względu na:
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•     położenie na obszarze krajowego węzła komunikacyjnego — Kielc, leżącego na 
przecięciu dwóch krajowych dróg: drogi krajowej 7 Kielce - Warszawa oraz drogi 
krajowej nr 73 Kielce — Tarnów, 

•     duże  znaczenie  komunikacyjne  w gminie  odgrywa  droga  wojewódzka  nr  745 
Dąbrowa  —  Masłów  — Radlin  ze  względu  na  funkcjonujące  w  gminie  lotnisko 
wielofunkcyjne oraz bezpośrednie połączenia siedziby gminy z Kielcami.

Podstawowe dane o gminie:
(dane wg rocznika statystycznego województwa świętokrzyskiego 2007, stan w dniu 31 XII 
2006 r.)

• powierzchnia 86 km2,
• liczba  mieszkańców ogółem 9 623 (  w tym 4512 kobiet  tj.  ok.  98 kobiet  na 100 

mężczyzn),
• liczba  sołectw  12:  Barcza,  Brzezinki,  Ciekoty,  Dąbrowa,  Dolina  Marczakowa, 

Domaszowice, Masłów I, Masłów II, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice Scholasteria, 
Wiśniówka, Wola Kopcowa,

• gęstość zaludnienia - 112 osób/km2 powierzchni ogółem
• pracujący  - 454 osób (w tym 258 kobiet),
• bezrobotni zarejestrowani w PUP – 667 osób, w tym z prawem do zasiłku 64 osoby.

Użytkowanie ziemi:
(dane z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, powierzchnia ewidencyjna)

• użytki rolne stanowią ok. 53,9% powierzchni ogólnej,
• grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia — 39,5% powierzchni ogólnej,
• grunty zabudowane i zurbanizowane — 5,5% powierzchni ogólnej,
• grunty pod wodami — 0,7% powierzchni ogólnej,
• pozostałe tereny 0,4% powierzchni ogólnej (w tym nieużytki  – 0,23% powierzchni 

ogólnej)

3. WIZJA PRZYSZŁOŚCI I WG  STRATEGII Z 2000 R.

Poniżej przedstawiona wizja gminy jest także wizją w zaktualizowanej strategii.

Według  wizji  przyszłości,  w perspektywie  lat  2015-2020 w Strategii  z  2000 roku 
Gmina Masłów będzie gminą:

1)W sferze środowiskowej
-  z  zagospodarowanymi  w  zróżnicowany  sposób  terenami,  uwzględniającą 

sąsiedztwo  aglomeracji  kieleckiej  i  terenów  chronionych,  dbającą  o  utrzymanie 
swych specyficznych walorów krajobrazowych,

-  o czystych lasach, rzekach i czystej wodzie w każdym gospodarstwie,
-  posiadającą  powiększone  powierzchnie  wód  otwartych  ze  zbiornikami 

rekreacyjnymi, pełniącymi m.in. funkcję małej retencji,
-  zagospodarowanymi terenami poeksploatacyjnymi

2) W sferze społecznej
-  ze zmniejszonym bezrobociem,
-  bezpieczną, ze zmniejszoną dokuczliwością patologii społecznych,
-  z  większym  zakresem  świadczeń  medycznych  i  lepszą  opieką  społeczną  dla 

mieszkańców,
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-  dbającą  o wysoki  poziom nauki  w zmodernizowanych  szkołach  oraz  o  szersze 
możliwości edukacji ekologicznej, kulturalnej i zawodowej,

-  z aktywnymi mieszkańcami, o dużym poczuciu wspólnoty, kultywującymi swoje 
tradycje,

-  z włączającymi się w jej rozwój organizacjami pozarządowymi,
-  stymulującą  rozbudowę,  modernizację  i  budowę nowych obiektów użyteczności 

publicznej
3) W sferze gospodarczej:

-  z rozwiniętą agroturystyką oraz turystyką kwalifikowaną,
-  z  rozwiniętymi,  małymi  rodzinnymi  zakładami  produkcyjnymi,  handlowymi, 

usługowymi i rzemieślniczymi nie obciążającymi środowiska, stanowiącymi m.in. 
zaplecze dla gospodarki Kielc,

-  z  rolnictwem  produkującym  zdrową  żywność  oraz  rozwiniętym  drobnym 
przetwórstwem rolno – spożywczym,

-  wykorzystującą skutecznie swoje zasoby surowcowe,
-  z odbudowanymi tradycjami lokalnego rzemiosła

4)W sferze przestrzennej:
-  z  zachowanym  historycznie  wykształconym  układem  urbanistycznym  oraz 

harmonijnie  prowadzoną  jego  rozbudową,  służącą  zaspokajaniu  potrzeb 
mieszkańców,  z  architekturą  nawiązującą  do  lokalnych  tradycji,  bez  zabudowy 
blokowej,                           z zachowaną odrębnością przysiółków i sołectw,

-  z  uzbrojonymi,  uporządkowanymi  terenami  przeznaczonymi  pod  budownictwo 
mieszkaniowe i usługowe, z wyznaczonymi dodatkowymi terenami rekreacyjnymi, 
także dla mieszkańców Kielc,

-  dbającą o porządek, estetykę w zabudowie mieszkalnej i zagrodowej z ładną małą 
architekturą oraz zielenią,

-  zgazyfikowaną,  skanalizowaną i zwodociągowaną, z oczyszczonymi w wysokim 
stopniu ściekami i z rozwiązanym problemem segregowania i utylizacji śmieci oraz 
dobrze funkcjonującą telekomunikacją,

-  ze  sprawną  komunikacją  poprowadzoną  po  zmodernizowanych  drogach  z 
wygodnymi połączeniami z Kielcami,

-  z  regionalnym  lotniskiem  w  Masłowie  dobrze  skomunikowanym  z  Kielcami, 
którego  funkcjonowanie  sprzyja  jej  rozwojowi  oraz  nie  koliduje  z  ochroną  jej 
środowiska przyrodniczego (obecnie zależy to od czynników zewnętrznych).

5)W sferze instytucjonalnej:
-  z  dobrze  i  nowocześnie  zorganizowanym  Urzędem  Gminy,  w  którym  pracują 

kompetentni urzędnicy,
-  z  zarządzaniem  opartym  na  szerokich  konsultacjach  społecznych  i  dobrze 

wykształconych działaczach samorządowych,
-  z  uczestnictwem  w  związkach  międzygminnych o  podobnym  profilu  działania 

i w związkach partnerskich z powiatem i województwem,
-  posiadająca  rozszerzone  możliwości  samoorganizowania  się  społeczności 

lokalnych oraz dobre warunki funkcjonowania organizacji pozarządowych.

3.1. CEL GŁÓWNY ORAZ MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I 
ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY
Jako nadrzędny cel rozwoju Strategia przyjmuje:
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wysoką jakość życia mieszkańców gminy osiągniętą drogą zrównoważonego 
rozwoju: środowiska społecznego, gospodarczego, przestrzennego oraz ładu 

polityczno-instytucjonalnego

Poszczególne 
sfery Mocne strony gminy Słabe strony gminy

Sfera 
środowisko

wa

• atrakcyjne położenie geograficzne,

• tereny o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych,

• niewysoki poziom urbanizacji,

• czyste środowisko,

• występowanie bogatych złóż 
kwarcytu

o zanieczyszczenie środowiska w części gminy 
głównie wód powierzchniowych,

o brak zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych,

o utrudnione warunki rozwojowe północnej części 
gminy,

o zaniedbanie zabudowy i jej otoczenia,

o słabe eksponowanie walorów krajobrazowych 
i obiektów zabytkowych,

o mała świadomość ekologiczna mieszkańców 
Sfera 

społeczna
• aktywność mieszkańców w 

kultywowaniu tradycji i 
rozwiązywania bieżących problemów 
publicznych, 

• niezbyt wysokie bezrobocie

o występowanie negatywnych zjawisk społecznych 
związanych z bliskością dużego miasta,

o brak organizacji i działań integracyjnych dla 
mieszkańców,

o gorszy poziom oświaty w porównaniu z Kielcami,

o zła lokalizacja części obiektów usługowych, w tym 
ośrodków zdrowia i szkół,

o niewystarczający zakres świadczeń medycznych 
i opieki społecznej, słaba baza gastronomiczna

Sfera 
gospodarcza

• rozwój zakładów rzemieślniczych,

• dobre warunki rozwoju agroturystyki,

• dysponowanie dużą ilością miejsc 
noclegowych w rejonie Radostowej

o słaby rozwój drobnego przemysłu, w tym 
przetwórstwa rolno – spożywczego,

o zaniedbane rolnictwo, produkujące głównie dla 
własnych potrzeb,

o słaby rozwój agroturystyki,

o niewystarczająca infrastruktura turystyczna, 
Sfera 

przestrzenna
• historycznie wykształcony układ 

osadniczy,

• możliwości zagospodarowania 
nowych terenów osadniczych,

• dobry układ przestrzenny dróg,

• lokalizacja lotniska

o niejednolita, chaotycznie zlokalizowana zabudowa 
o niskiej estetyce,

o niezadowalający stan techniczny dróg,

o niewystarczające uzbrojenie techniczne (niski stopień 
zwodociągowania i kanalizacji)

Sfera 
instytucjonalna

• podatność władz gminy na innowacje

• dobrze zorganizowany Urząd Gminy,

• umiejętność współpracy zarządu 
gminy w związkach międzygminnych

o brak szerokiej promocji działań na rzecz rozwoju 
gminy,

o słaba aktywność rad sołeckich
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Za czynniki sprzyjające rozwojowi gminy uznano m.in.:
-  możliwość aktywizacji gospodarczej gminy w oparciu o bliskość aglomeracji kieleckiej,
-  konieczność włączenia się gminy w procesy restrukturyzacji  terenów wiejskich przy 

zewnętrznym wsparciu,
-  możliwość wykorzystania atrakcyjnego położenia gminy,
-  rosnące  potrzeby  wprowadzania  alternatywnych  form  turystyki  przyjaznej  dla 

środowiska, w tym agroturystyki,
-  rosnący poziom cywilizacyjny kraju i wzrost poziomu życia jego mieszkańców.

Czynnikami zagrażającymi rozwojowi gminy są m.in.:
-  trudności  w  przyspieszeniu  modernizacji  i  rozbudowy układu  komunikacyjnego  na 

pograniczu gminy i miasta Kielce,
-  trudności w wypracowaniu jasnej polityki Państwa w odniesieniu do restrukturyzacji 

rolnictwa,
-  większa konkurencyjność innych gmin w uzyskaniu zewnętrznej pomocy.

Głównymi  problemami  rozwoju,  których  rozwiązanie  warunkuje  realizację  celów 
głównych strategii są:

1)W sferze środowiskowej: 
-  niewystarczające  postępy  w  uzyskiwaniu  poprawy  czystości  wód 

powierzchniowych,
-  zaniedbania w działaniach na rzecz odbudowy walorów krajobrazu lokalnego,
-  niewystarczające  postępy  w  uzyskaniu  wysokiego  poziomu  świadomości 

ekologicznej
2)W sferze społecznej:

-  niska aktywność mieszkańców oraz stopnia ich samoorganizowania się,
-  niewystarczający  poziom  obsługi  mieszkańców  i  turystów  –  pod  względem 

standardów i szerokiej dostępności
3)W sferze gospodarczej:

-  niski stopień wykorzystania walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy dla jej 
aktywizacji rekreacyjno – turystycznej ,

-  brak atrakcyjnej oferty dla rozwoju produkcji, usług i rolnictwa uwzględniającej 
sąsiedztwo Kielc

4)W sferze przestrzennej:
-  brak  dotychczas  wypracowanej,  powszechnie  akceptowanej  wizji  rozwoju 

przestrzennego  gminy,  uwzględniającej  ochronę  krajobrazu  i  poprawę  estetyki 
zabudowy,

(aktualnie gmina posiada opracowane Studium oraz Programy Sektorowe Rozwoju.  
Uzupełnieniem tych dokumentów jest zaktualizowana Strategia).

-  brak  dotychczas  zgodności  poglądów  na  docelowe  rozwiązanie  układu 
ponadregionalnych dróg na styku gminy z Kielcami  (aktualnie kwestia ta została 
rozwiązana i właściwe Zarządy Dróg zabezpieczyły niezbędne tereny pod przyszłe 
inwestycje drogowe)

-  opóźnienia w rozbudowie sieci infrastruktury technicznej oraz układu komunikacji 
ze względu na brak środków finansowych

    5)               W sferze instytucjonalnej:
-  brak samowystarczalności gminy w rozwiązywaniu problemów jej rozwoju.
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4.  STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU

Poniżej  proponuje  się  zmiany,  które  są  z  jednej  strony  wynikiem   uwarunkowań 
przestrzennych,  ekonomicznych  i  społecznych,  z  drugiej  analizą  nowych  szans  i  nowych 
wyzwań dla gminy, wykazanych w dalszej części opracowania,

4.1. MISJA GMINY

W związku z polityką unijną, której jednym z celów jest wzrost działań innowacyjnych we 
wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, gmina Masłów również daje temu wyraz przy 
określeniu misji.  Dotychczas misją gminy było 
"Optymalne  zaspakajanie  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  przez  wykonywanie  zadań 
publicznych nie zastrzeżonych ustawowo dla samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz  
dla  administracji  rządowej  i  innych  organów  Państwa,  z  poszanowaniem  środowiska 
i racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów". 

Przyjmuje się następujące brzmienie Misji Gminy:

PODNIESIENIE STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZWÓJ 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY I WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Za taką formułą misji przemawiają m.in. następujące elementy:
⇒ gmina będzie sięgać dalej niż tylko do poziomu zadań, które są zapisane w ustawach 

dotyczących  zaspakajaniu  potrzeb  zbiorowych  -  tylko  wówczas  można  być 
innowacyjnym

⇒ gmina będzie stawiać nawet na rozwój jednostki, jeżeli dana jednostka będzie źródłem 
nowych rozwiązań - tylko w ten sposób gmina może kreować innowacyjność,

⇒ gmina będzie wspierać inicjatywy oddolne, które będą w stanie realizować zadania 
których z mocy prawa nie może realizować bezpośrednio - w ten sposób rozwinie się 
szerzej idea społeczeństwa obywatelskiego i kreatywnego

⇒ gmina będzie tworzyła  dogodne warunki do działania organizacji  pozarządowych - 
tylko  w  ten  sposób  powstanie  narzędzie  realizacji  nowej  polityki  rozwoju 
wykształconej przez nowe, powstające wyzwania i szanse,

⇒ pozostałe zadania wynikające z uwarunkowań prawnych gmina będzie realizować, bez 
względu na to czy je w strategii przyjmie czy też nie,   

4.2. PLAN OPERACYJNY STRATEGII

Osiągnięciu celów głównych w Strategii  zostały przyporządkowane cele szczegółowe oraz 
najważniejsze  zadania.  Struktura  celów  głównych  i  szczegółowych  oraz  zadań  została 
przedstawiona w planie operacyjnym Strategii. W planie tym zostały również przedstawione 
cele i zadania jakie wynikają z aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy.
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Cele główne Cele szczegółowe Zadania
Zrównoważony 

rozwój 
środowiska 

przyrodniczego 
i kulturowego

1. Likwidacja zapóźnień w 
dziedzinie ochrony wód 
powierzchniowych

2. Pełna ochrona zasobów 
wód podziemnych

3. Poprawa walorów 
krajobrazu lokalnego

4. Uzyskanie wysokiego 
poziomu świadomości 
ekologicznej

1. Realizacja koncepcji zwodociągowania i kanalizacji 
gminy, m.in.: w oparciu o środki Funduszu Spójności

2. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Masłów oraz udział w realizacji 
Programu Małej Retencji Województwa 
Świętokrzyskiego.

3. Sukcesywne wdrożenie Programu Usuwania i 
Unieszkodliwiania Odpadów z terenu Gminy Masłów.

4. Podejmowanie przez gminę działań prewencyjnych 
związanych z ochroną środowiska, w tym. m.in. 
powołanie służb ds. ochrony środowiska lub podobnej 
formacji.

5. Prowadzenie stałych akcji na rzecz wzrostu świadomości 
ekologicznej, w tym przygotowanie mieszkańców gminy 
do zastosowania selektywnej zbiórki odpadów.

6. Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji 
w ramach funduszy UE

 
Zrównoważony 

rozwój 
społeczny

1. Funkcjonowanie zasad 
społeczeństwa 
informacyjnego i 
społeczeństwa 
obywatelskiego oraz 
zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do nowoczesnych 
metod komunikacji.

2. Uzyskanie wysokiego 
poziomu obsługi 
mieszkańców i turystów.

3.  Uzyskanie statusu Gminy 
Międzynarodowej.

4.  Współpraca z 
zagranicznymi gminami 
partnerskimi oraz 
pozyskiwanie nowych 
gmin partnerskich

1. Organizacja imprez i wspieranie inicjatyw służących 
rozwojowi aktywności obywatelskiej.

2. Tworzenie dogodnych warunków funkcjonowania systemu 
podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Tworzenie dogodnych warunków działania  podmiotów 
komercyjnych świadczących podstawowe usługi w 
zakresie zdrowia, kondycji fizycznej, rekreacji, sportu, 
higieny itp.

4. Udział Gminy w programach regionalnych, krajowych 
i scentralizowanych UE, mających na celu integrację 
społeczną i budowę społeczeństwa informacyjnego.

5. Dostosowanie obiektów oświaty do bieżących potrzeb 
edukacyjnych, w tym dziedzinie sportu i rekreacji.

6. Wspieranie działań podmiotów biorących udział w 
realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich gmin Bieliny, Bodzentyn, Masłów (ZSROW-
BBM).

7. Kontynuacja i rozwijania współpracy o charakterze 
międzynarodowym, w ramach projektów integracyjnych.

8. Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji 
w ramach funduszy UE

Zrównoważony 
rozwój 

gospodarczy

1. Umożliwienie 
wykorzystania walorów 
przyrodniczych, 
kulturowych i 

1. Opracowanie programu zadaniowego do Strategii Rozwoju 
Turystyki BBM, z uwzględnieniem m.in. takich obszarów 
jak: 

♦ Ciekoty – „Szklany Dom”
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krajobrazowych przy 
jednoczesnym zachowaniu 
stanu równowagi 
środowiska i gospodarki.

2. Wykorzystanie atutu 
Gminy jakim jest 
sąsiedztwo aglomeracji 
Kielc.

3. Powstanie „Marki Gminy 
Masłów” jako gminy 
bezpiecznej, przyjaznej, 
oferującej z jednej strony 
ciekawe formy 
wypoczynku i rekreacji, z 
drugiej dogodne warunki 
inwestowania w 
infrastrukturę turystyczną.

♦ Masłów – Lotnisko , działania podstawowe i 
towarzyszące

♦ Wola Kopcowa „Dom Ludowy”
♦ Kultura i obyczaje – projekt „Wesele Ludowe”
♦ Dolina Marczakowa – Zbiornik Małej Retencji
♦ Wola Kopcowa – zbiornik „Cedzyna”
♦ Obiekty szkolne – hale sportowe i boiska
♦ Szlaki turystyczne – uatrakcyjnienie funkcjonowania 

gospodarstw agroturystycznych
♦ Zasoby ludzkie – „Przewodnik – opowiadacz dla turysty 

– w zasięgu ręki”
2. Opracowanie i realizacja gminnego systemu ścieżek 

rowerowych w powiązaniu z układem miejskim i gmin 
sąsiadujących

3. Realizacja Programu Edukacji dla MŚP mającego na celu 
przygotowanie mieszkańców do podejmowania 
działalności gospodarczej, w tym przy wykorzystaniu 
wsparcia z UE.

4. Umożliwienie współpracy sektora MSP w ramach 
międzynarodowej sieci wymiany informacji.

5. Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji 
w ramach funduszy UE

Zrównoważony 
rozwój 

przestrzenny

1. Wypracowanie zasad 
rozwoju przestrzennego 
gminy, eksponujących 
ochronę krajobrazu, 
poprawę walorów 
estetycznych zabudowy

2. Wytyczenie strategicznych 
obszarów rozwojowych na 
terenach planowanego 
przebiegu nowych dróg 

3. Wypracowanie zgodnego 
poglądu na rozwiązanie 
ponadregionalnego układu 
komunikacyjnego na styku 
z Kielcami

1. Realizacja zadań wskazanych w Studium Uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym 
sukcesywne opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w tym dokończenie 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla poszczególnych sołectw.

2. Wypracowanie systemu (programu) umożliwiającego 
funkcjonowanie w symbiozie przedsiębiorczości z 
osadnictwem z poszanowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju w tym zakresie.

3. Wyznaczenie perspektywicznych obszarów (stref) 
działalności gospodarczej.

4. Opracowanie Planu Komunikacji Gminy z 
uwzględnieniem przebiegu nowych dróg i planami 
komunikacyjnymi miasta Kielce.

5. Opracowanie wspólnie z sąsiednimi gminami, w tym 
z Kielcami Planu Ruchu Drogowego, uwzględniającego 
nowy przebieg dróg w gminie i pozwalającego na 
zmniejszenie natężenia ruchu w obszarach 
newralgicznych. 

6. Opracowanie i wdrożenie programu  mającego na celu 
wykorzystanie atutów lotniska, zaistniałych po jego 
rozbudowie.

7.Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji 
w ramach funduszy UE

Ład 1.Uzyskanie odpowiedniego 1. Przygotowanie Urzędu Gminy do pełnienia roli 
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instytucjonalny 
i ład w 

zarządzaniu

poziomu pozyskiwania 
środków pomocowych

beneficjenta Funduszy UE (uzyskanie gotowości 
wdrożeniowej projektu, wdrażanie i rozliczanie, 
prowadzenie monitoringu, ewaluacja).

2.Wykorzystanie wiedzy i możliwości działających 
organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki i ich 
wykorzystaniu.

3. Wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych, w tym 
organizacji pożytku publicznego oraz jednostek 
organizacyjnych gminy w kreowaniu rozwoju gminy.

4. Zapewnienie funkcjonowania instytucji (podmiotu) 
wyposażonej w narzędzia i instrumenty prewencyjne 
w obszarze ochrona środowiska naturalnego.

5. Udział gminy w różnego rodzaju projektach UE 
promujących nowe rozwiązania i dobre praktyki.

6. Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji 
w ramach funduszy UE.

5. UWARUNKOWANIA  I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU 

Niniejszy rozdział stanowi  krótką reasumpcje opisu wybranych uwarunkowań naturalnych 
gminy  które  zostało  szeroko  scharakteryzowane  oraz  wyznaczonych  kierunków  rozwoju 
w  zaktualizowanym  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gminy.  Przy 
okazji zwrócono też uwagę na wykorzystywanie lub szanse z tym związane specyficznych 
walorów.

5.1. POŁOŻENIE  I  OPIS  OGÓLNY  OBSZARU  GMINY 
Gmina  Masłów  położona  jest  w  północnej  części  województwa  świętokrzyskiego 
w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy regionu — Kielc. Wchodzi w skład powiatu kieleckiego 
ziemskiego. Zajmuje powierzchnię 86 km2, z czego 3,7 tys. ha stanowią użytki rolne (ok. 43% 
powierzchni gminy), w tym 2,3 tys. ha to grunty orne — ok. 27% powierzchni gminy (dane 
z rocznika statystycznego woj. świętokrzyskiego 2003), a ok. 3,4 tys. ha stanowią lasy (ok. 
39% powierzchni gminy). Masłów graniczy z 5 gminami:
• od południowego-zachodu z miastem i gminą Kielce,
• od północy z gminą Zagnańsk, 
• od zachodniej i północno-zachodniej strony z gminą Miedziana Góra
• od północnego-wschodu z gminą Łączna, 
• od wschodu z miastem i gminą Bodzentyn,
• od południa i południowego wschodu z gminą Górno.

16



Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Masłów I, położona w centralnej części gminy. 
W  skład  gminy  wchodzi  12  sołectw:  Barcza,  Brzezinki,  Ciekoty,  Dąbrowa,  Dolina 
Marczakowa,  Domaszowice,  Masłów  I,  Masłów  II,  Mąchocice  Kapitulne,  Mąchocice 
Scholasteria, Wiśniówka, Wola Kopcowa.
Zgodnie  z  podziałem fizyczno-geograficznym Polski  (wg J.  Kondrackiego)  obszar  gminy 
Masłów położony jest  w obrębie  makroregionu Wyżyna Kielecka oraz mezoregionu Góry 
Świętokrzyskie.  W  środkowej  części  tego  mezoregionu  utworzono  Świętokrzyski  Park 
Narodowy.  

5.2. WYSTĘPOWANIE ZŁÓŻ  MINERALNYCH

Na  terenie  gminy  występują  piaskowce,  wapienie,  zlepieńce,  surowce  ilaste  i  piaski. 
Największe znaczenie gospodarcze mają kambryjskie piaskowce kwarcytowe, wydobywane 
ze złoża Wiśniówka. Surowiec ten nadaje się do wykorzystania jako kruszywo drogowe oraz 
jako materiał ogniotrwały.

Pozostałe surowce, występujące na obszarze gminy nie są wykorzystywane,  mimo czasem 
bardzo  dobrych  parametrów  jakościowych  i  ilościowych.  Decydują  o  tym  ograniczenia 
sozologiczne (Świętokrzyski Park Narodowy,  Podkielecki  Obszar Chronionego Krajobrazu 
oraz  gleby  chronione  i  lasy  ochronne).  Rolniczo-  turystyczno-  wypoczynkowy  charakter 
gminy Masłów o tym,  że nie przewiduje się  dalszego rozwoju przemysłu  wydobywczego 
surowców skalnych.

5.3. WODY POWIERZCHNIOWE

Rzeki i zbiorniki wodne

Pod  względem  hydrograficznym  gmina  Masłów  leży w  lewostronnym  dorzeczu  Wisły 
w obrębie zlewni Nidy (II rzędu). Większą część tego obszaru (ok. 75%) odwadnia rzeka 
Lubrzanka wraz ze swymi dopływami (zlewnia III rzędu). Ma ona swoje źródła w okolicy 
Zagnańska,  następnie  płynie  przez  Brzezinki  w  kierunku  południowo-wschodnim. 
W  Mąchocicach  zmienia  bieg  na  południowo-zachodni,  płynąc  wąską  i  głęboką  doliną 
w przełomie Pasma Głównego. 

Jak wynika z badań prowadzonych przez WIOŚ w Kielcach w 2003 r. Lubrzanka prowadziła 
wody III  klasy  czystości,  na  całym  obszarze  gminy.  O  klasie  tej  zadecydował  wskaźnik 
bakteriologiczny (miano Coli).  Rzeka ta  powyżej  zbiornika w Cedzynie  jest  odbiornikiem 
ścieków z Oczyszczalni  Komunalnej  w Leszczynach (gm. Górno) i Ośrodka Wczasowego 
„Ameliówka”  w  Mąchocicach.  W  okresie  perspektywicznym  do  2020  r.  na  omawianym 
obszarze planowane jest osiągnięcie I klasy czystości rzeki.

Pozostałą, zachodnią część gminy odwadnia rzeka Bobrza poprzez swoje dopływy — Silnicę 
i Sufraganiec (zlewnia III rzędu). 
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Zasoby wód powierzchniowych uzupełniają sztuczne zbiorniki wodne. Obecnie na 
terenie gminy znajdują się dwa zbiorniki wodne:
1. Na  rzece  Lubrzance  zbiornik  wodny  –  zalew  “Cedzyna  “–  obecnie  pełni  on  dwie 

podstawowe  funkcje  –  retencyjne  i  rekreacyjne  ze  względu  na  sąsiedztwo  200-stu 
tysiącznego  miasta.  Ze  względu  na  swoje  usytuowanie  zbiornika  po  względem 
wykorzystania  rekreacyjnego  główne  profity  uzyskuje  gmina  Górno  na  terenie  której 
znajduje  się  znacząca  część  zbiornika,  w  szczególności  miejsca  nadające  się  do 
uprawiania  sportów  wodnych  i  rekreacji  jak:  przystań,  plaże,  tama,  dogodna  droga 
dojazdowa.  Natomiast  od  strony  gminy  Masłów  zalew  graniczy  z  terenem  lasów 
państwowych – zatem o wykorzystaniu rekreacyjnym w tym miejscu nie może być mowy 
jak  również  o  funkcjonowaniu  choćby  punktów  gastronomicznych.  Znajdują  się  tam 
jednak  bardzo  często  odwiedzane  szlaki  piesze  czy  rowerowe.  Nie  ma  możliwości 
lokalizacji  plaży,  gdyż  od  tej  strony  występuje  brzeg  zalewu  w  postaci  naturalnej 
(porośnięty i nie oczyszczony). Stawia to w sezonie wypoczynku przed gminą dodatkowe 
zadania – związane z koniecznością utrzymania porządku. W ostatnich dwóch latach ze 
względu na stały monitoring jakości wód w zbiorniku – zdarzały się negatywne decyzje 
jeżeli chodzi o możliwość kąpieli. 

2. Coraz większe znaczenie przyjmuje mały zbiornik “Ciekoty” zlokalizowany w całości na 
terenie gminy w górnej części Lubrzanki, który powstał w trakcie meliorowania Doliny 
Wilkowskiej Posiada on pojemność — 2 800 m3  i powierzchnię 1,50 ha. Nie jest badany 
w ramach monitoringu regionalnego. Lokalizacja zbiornika na terenie “Żeromszczyzny” 
a  dokładnie  w  miejscu  gdzie  mieszkał  i  tworzył  poeta,  powoduje  coraz  większe 
zainteresowanie  tym  obszarem.  W  odpowiedzi  na  wytworzony  popyt  przez 
odwiedzających  ten  teren  turystów  (w  sezonie  letnim  wzmożony  ruch  kielczan 
przybywających  w  dużym  stopniu  rowerami  lub  trasami  pieszymi  przeważnie  na 
weekendy), w obszarze tym funkcjonują profesjonalne restauracje, zajazdy, gospodarstwa 
agroturystyczne  czy  też  dla  bardzo  wymagających  hotele  Ameliówka,  Przedwiośnie. 
Kolejną  bardzo  ciekawą  atrakcją  i  zarówno  ofertą  dla  odwiedzających  będzie 
funkcjonowanie dokładnie w miejscu gdzie mieszkał Żeromski wraz z rodzicami ośrodka 
w postaci “Szklanego Domu”. 
Należy zaznaczyć,  że  właściciele  obiektów z roku na rok poszerzają  swoje oferty dla 
odwiedzających, których również z roku na rok przybywa. W tym wypadku brane jest pod 
uwagę  usytuowanie  na  głównej  trasie  turystycznej  –  w  kierunku  Świętej  Katarzyny 
i Świętego Krzyża. Nie bez znaczenia jest również możliwość skorzystania przez turystę 
ze  znajdującego  się  opodal  w  Wilkowie  (gmina  Bodzentyn)  nowego  zbiornika, 
zagospodarowanego również pod kątem rekreacji,  zbudowanego w ramach Phare 2001 
SSG.  Idąc  śladem  zbiorników  w  niedalekim  sąsiedztwie  w  miejscowości  Dolina 
Marczakowa gmina planuje wybudowanie kolejnego zbiornika o charakterze retencyjno-
rekreacyjnym. Jest on również przewidziany w Programie Małej Retencji Województwa. 
Zatem  wówczas  będzie  można  mówić  o  szlaku  turystycznym  wzdłuż  zbiorników: 
Cedzyna – Dolina Marczakowa – Ciekoty – Wilków – i dla wytrwałych bardzo ciekawa 
atrakcja w gminie Pawłów oddalona o ok. 20 km tj. zbiornik “Wióry”. Będzie to jednak 
wymagało wypracowania wspólnej koncepcji przez wszystkie zainteresowane samorządy 
i jednostki świadczące usługi o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.

Gmina Masłów posiada wyznaczone obszary zalewowe od rzeki  Lubrzanki. Maksymalne 
stany wód na tej rzece występują w okresie wiosennych roztopów oraz na początku lata w 
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czasie  intensywnych  opadów letnich.  Ochrona przed powodzią wymaga długofalowych 
działań,  w  związku  z  czym  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  planami  ochrony 
przeciwpowodziowej. Przepisy zawarte w ustawie „Prawo Wodne” z dnia 18.07.2001 r. 
(Dz.U. nr 115 poz. 1229) szczególny nacisk kładą na ochronę czynną, realizowaną poprzez 
zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, biologiczna zabudowę terenów 
zlewni  oraz  budowę  lub  rozbudowę  zbiorników  wodnych  i  polderów 
przeciwpowodziowych.  Zwraca  również  uwagę  na  potrzebę  funkcjonowania  systemu 
ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami jak również na konieczność prawidłowego 
kształtowania  zagospodarowania  przestrzennego.  Zatem  wszystkie  wykazane  powyżej 
elementy rozwojowe obszarów zlokalizowanych  wokół zbiorników zdają  się stopniowo 
realizować przytoczone wymagania wynikające z przepisów prawa. 

Kwestie związane z wyznaczaniem obszarów zagrożonych powodzią oraz prowadzeniem 
działań zabezpieczających charakteryzuje zaktualizowane studium uwarunkowań. Należy 
jednak zwrócić uwagę,  że znacząca część gminy jest  położona na terenach górzystych. 
Zatem w celu  zapobiegania  małym lokalnym podtopieniom należy dbać o stan rowów 
odwadniających.  Jednak  biorąc  pod  uwagę  usytuowanie,  należy  stwierdzić,  że 
w przypadku nagłych roztopów bądź dużych opadów istniejące rowy nie będą w stanie 
odebrać  napływające z gór masy wody i  w takich okresach będą występować lokalne 
podtopienia. 

5.4. WODY PODZIEMNE 

W południowej część gminy na północ Dąbrowa — Masłów — Mąchocice występują utwory 
wodonośne  m.in.  środkowo-  i  górnodewońskie  przedzielone  strefami  niskowodonośnych 
utworów  dolnego  dewonu  i  karbonu.  Niewielki  południowy-zachodni  fragment  gminy 
położony jest na GZWP nr 417 „Kielce”. Zbiornik ten budują głównie środkowodewońskie 
wapienie  i  dolomity  spękane  i  skrasowiałe  charakteryzujące  się  dobrymi  parametrami 
hydrogeologicznymi:  wodo-przepuszczalnością 500–1000m2/24h, wydajnością 30–120 m3/h 
i wysoką jakością wody. Na północy powyżej Wiśniówki przebiega granica GZWP nr 414 
z wodonośnymi utworami permu i triasu. Jego zasoby zostały oszacowane na 48 000 m3/d, co 
przy pow. 334 km2 daje moduł zasobowy 1,66 l/s/km2.

Na obszar gminy sięga granica RE (rejon eksploatacyjny) Kielce i podstrefa 3 (do granicy 
RE). Jest to obszar ochrony zwykłej na którym następuje spływ wód w kierunku GZWP nr 
417. Na tym obszarze w Woli Kopcowej, w sąsiedztwie zbiornika wód powierzchniowych 
“Cedzyna”  zlokalizowane  jest  główne  ujęcie  wody  pitnej  dla  gminy.  W  związku 
z powyższym gmina musi przestrzegać przepisów i wymogów, wynikające z prawa wodnego 
i prawa geologicznego i górniczego. Konieczna jest tu ochrona cieków wodnych z uwagi na 
możliwość  zasilania  przez  infiltrację  wód  rzecznych  do  utworów  wodonośnych. 
W perspektywie do 2015 roku przewiduje się znacząca poprawę w tym zakresie, ze względu 
na plany skanalizowania obszaru prawie całej gminy w ramach projektu współfinansowanego 
z  Funduszu  Spójności.  Szczegółowo  kwestia  ta  zostanie  omówiona  w  dalszej  części 
opracowania. Gdyż jest to zadanie pierwszoplanowe, zarówno w zakresie dotychczasowego 
planowania  jak  i  w  okresie  realizacji  projektu,  co  będzie  sie  wiązało  ze  znacznym 
obciążeniem finansowym.
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5.5.  CHARAKTERYSTYKA  WARUNKÓW  GLEBOWYCH I  
ROLNICZYCH

Według klasyfikacji JUNG Puławy gmina Masłów zalicza się do trzech regionów glebowo-
rolniczych,  które charakteryzują się na ogół niską lub bardzo niską jakością gleb. Ponadto 
cechuje  je  znaczne  rozdrobnienie  (szerokość  działki  rolniczej  nie  przekracza  kilkunastu 
metrów)  oraz niski  stopień kultury.  W regionie  tym przeważają  kompleksy glebowe:  8 – 
pastewny mocny, 3 – pszenny wadliwy oraz (rzadziej) 2 – pszenny dobry (najlepsze gleby 
gminy  skupiające  się  we  wsiach;  Masłów  I,  Masłów  II  i  Mąchocice).  W  pozostałych 
regionach  dominują  silnie  zakwaszone  gleby  piaszczyste  lub  gliniaste,  zaliczane  do 
kompleksów: 9 - pastewnego słabego oraz 6 i 7 (żytniego słabego i bardzo słabego),  uznane 
obecnie się za nieekonomiczne w uprawie towarowej. 

O  niskiej  jakości  gleb  świadczy  również  udział  procentowy  poszczególnych  klas 
bonitacyjnych, który niekorzystnie odbiega od poziomu wojewódzkiego i krajowego. 

Klasa gleb Gmina Województwo Polska
I 0,0 3,2 0,5
II 0,0 9,2 3,3

IIIa 2,1 13,4 10,4
IIIb 5,6 9,5 14,4
IVa 20,7 16,4 22,5
IVb 26,2 15,4 16,6
V 33,8 19,4 20,3
VI 11,0 12,5 11,1

VI z 0,7 1,0 0,9
Razem 100 100 100

Zadowalająca jest natomiast. ocena zanieczyszczenia powierzchniowej warstwy gleb użytków 
rolnych (0-20 cm) metalami ciężkim, co w powiązaniu z walorami krajobrazowymi wpływa 
na kształtowanie korzystnych warunków w aspekcie rozwoju turystyki. 

Jak  wynika  z  przeprowadzonego  w  roku  2002  Powszechnego  Spisu  Rolnego,  rolnictwo 
w gminie jest funkcją uzupełniająca, bowiem z pracy w swoim gospodarstwie utrzymuje się 
zaledwie  5,6%  ludności  (w  województwie  31,2%),  zaś  użytki  rolne,  stanowią  47,1% 
powierzchni  ogólnej  (w regionie  62,6%). Cechą struktury agrarnej  w gminie  jest  jej  duże 
rozdrobnienie,  które  praktycznie  uniemożliwia  osiągnięcie  rynkowych  standardów 
efektywności. Widoczny jest brak obrotu ziemią rolniczą stanowiący warunek jej koncentracji 
w gospodarstwach rozwojowych. Jest to związane z jednej strony bardzo niską opłacalnością 
produkcji rolniczej w tym obszarze oraz faktem, że duża część terenów rolniczych ze względu 
na bliskość miasta i atrakcyjność położenia przekwalifikowana zostaje na cele budownictwa 
mieszkaniowego.  Od  szeregu  lat  poszczególne  miejscowości  postrzegane  są  jako  swoista 
“sypialnia  Kielc”.  W tym  zakresie  gmina  prowadziła  i  prowadzić  będzie  politykę,  której 
celem  jest  wykreowanie  gminy  jako  obszaru  o  zrównoważonym  rozwoju  ekspansji 
osiedleńczej stymulowanym kreowanym popytem gruntów budowlanych.

W związku z wdrażanymi programami dla rolnictwa i obszarów wiejskich finansowanymi 
w ramach  Funduszy UE,  w najbliższej  perspektywie  do 10 lat  powinna  w gminie  zostać 
enklawa  kilku  producentów  rolnych,  pozostali  dotychczasowi  “rolnicy”  będą  świadczyć 
usługi towarzyszce lub związane z turystyką. 

Ze względu na strukturę gospodarstw rolnych w gminie znajdują się niezwykle malownicze, 
charakterystyczne jedynie dla województwa świętokrzyskiego tzw. „pasiaki świętokrzyskie”. 
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Jest to szachownicowy układ długich i wąskich pól smużnych, o zróżnicowanej kolorystyce, 
związanej z różnorodnością upraw. 

5.6. FLORA  I  FAUNA 

Lasy na obszarze gminy skupiają się w czterech głównych kompleksach rozmieszczonych 
w północno-zachodniej części (Pasmo Masłowskie) oraz północno-wschodniej części gminy 
(ŚPN), w rejonie Mąchocic oraz na północ od zbiornika „Cedzyna”. 

Najwyższe  walory  środowiska  przyrodniczego  reprezentują:  lasy  w  północno-wschodniej 
część gminy wchodzące w skład Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przełom 
Lubrzanki na odcinku od Ciekot do Mąchocic oraz naturalne lasy o charakterze podmokłym 
w Dolinie Wilkowskiej. Dominującym drzewostanem jest w gminie jodła i buk, ale spotkać tu 
można również jawor, lipę drobnolistną,  klon zwyczajny,  świerk, grab,  sosna. Z krzewów 
wyróżnić  można  bez  koralowy.  W  skład  runa  wchodzą  paprocie,  widłaki,  przytulia 
okrągłolistna,  kokoryczka  okółkowa.  W  Paśmie  Klonowskim  grupują  się  najcenniejsze 
zbiorowiska lasów liściastych, świeże bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły oraz 
dąbrowy.

Lesistość gminy Masłów, wynosząca (39%). jest znacznie wyższa od wojewódzkiej a 
nawet krajowej, które kształtują się odpowiednio na poziomie 27,6%, i 28,5%. Obszary 
leśne zajmują ogółem 3,4 tys. ha, z czego tylko 333 ha stanowią lasy niepaństwowe. 

Zwierzęta występujące w gminie można podzielić generalnie na: 

♦ gatunki leśne jak: sarna, dzik, lis, kuna, borsuk oraz liczne odmiany ptaków 
♦ gatunki przestrzeni otwartych jak drobne gryzonie, ssaki owadożerne (ryjówki, jeże, 

krety),  drobna zwierzyna łowna (zające, bażanty,  kuropatwy) oraz ptaki preferujące 
przestrzenie otwarte (skowronki, pokrzewki, pliszki, świergotki i in.) 

♦ gatunki związane ze ekosystemami wodnymi  oraz ukształtowaniem terenu  (żmije, 
jaszczurki itp.) - zachodzi  tu konieczność utrzymania pewnej równowagi ponieważ 
zwiększa  się  zagrożenie  ukąszenia  przez  żmije,  jest  to  spowodowane  w  głównej 
mierze  ekspansją  tych  zwierząt  z  lasów  na  tereny  obecnie  nie  wykorzystywane 
rolniczo i porośnięte niekoszoną trawą – niekiedy tuż przy zabudowaniach.

Istotne  uwarunkowanie  zagospodarowania  obszarów  leśnych  gminy  stwarza  fakt,  że 
całość lasów państwowych jest uznana za ochronne z uwagi na położenie w sąsiedztwie 
miasta pow. 50 tys. mieszkańców. W gminie występuje też dużo terenów chronionych jak:
♦ Świętokrzyski  Park  Narodowy  –  będący  najcenniejszym  obszarem  na  terenie 

województwa pod względem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Ochroną objęto 
najwyższe  pasmo  Gór  Świętokrzyskich  —  Łysogóry  i  kompleksy  leśne  będące 
pozostałością dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.

♦  Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
♦ Podkielecki  Obszar  Chronionego Krajobrazu -  celem jego utworzenia  jest  ochrona 

zbiorników  wód  podziemnych  (zbiornik  Kielce  oraz  zbiornik  Gałęzicko-
Bolechowicko-Borkowski, z których m.in. czerpie wodę pitną miasto i aglomeracja 
Kielc). 
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Ponadto  część  lasów  poddana  jest  „dzikiej”  penetracji  turystycznej  oraz  bezpośrednim 
wpływom urbanizacji (zaśmiecanie, zabudowa terenów przyleśnych, ograniczanie dostępu do 
lasów  prywatnych  itp.).  Zagrożenia  te  pogłębia  deficyt  małej  infrastruktury  turystycznej 
(urządzone parkingi i miejsca postojowe, pola namiotowe, trasy rowerowe i piesze, punkty 
widokowe  itp.)  oraz  niski  standard  zagospodarowania  turystycznego  lasów,  który 
w znacznym stopniu obniża atrakcyjność i funkcjonowanie tych obszarów jako przyrodniczej 
strefy buforowej miasta Kielc. Niektóre wyzwania związane z rozwojem turystyki w oparciu 
walory  przyrodnicze  zostały  podjęte  w  opracowanej  strategii  rozwoju  turystyki  Związku 
Międzygminnego.

Ponadto znajdują się  następujące pomniki przyrody
♦ Skałka  „Wielki  Kamień”;  -  skalny  szczyt  o  wysokości  5  m  Góry  Klonówki 

utworzony ze skał środkowego kambru. Zlokalizowany 1,5 km od Mąchocic. 
♦ Skałki  „Kamieńczyk”  -  próg  skalny  i  urwisko  skalne  zbudowane  z  piaskowców 

kwarcytowych  kambru  górnego.  Zlokalizowany  w  Mąchocicach  Kapitulnych,  na 
wschodnim skłonie grzbietu Klonówki, ok. 0,5 km na północ od wsi. 

♦ Skałka -  urwisko o wysokości 2,5 m, progi skalne, bloki zbudowane z piaskowców 
kwarcytowych kambru górnego. Zlokalizowany w Mąchocicach Kapitulnych, ok. 0,5 
km na południe od Starej Ameliówki. 

♦ Lipa szerokolistna – rosnąca w Barczy o obwodzie 314 cm. 
Każda z istniejących na obszarze gminy prawnych form ochrony przyrody posiada określone 
w ustawie o ochronie przyrody oraz w akcie prawnym, który je ustanowił, ogólne warunki 
ochrony.  Zgodnie  z  diagnozą  zawartą  w Studium,  do  największych  zagrożeń  środowiska 
przyrodniczego występujących na obszarze gminy Masłów należą m.in.: 
      a) bariery ekologiczne- 

głównie ciągi komunikacyjne, zwarta zabudowa, napowietrzne linie energetyczne i inne 
elementy infrastruktury technicznej. 

Z  drugiej  strony  są  to  elementy  nieodzowne  do  dalszego  zrównoważonego  rozwoju 
gminy.  Ponieważ gmina  w strategii  przyjmuje za priorytetowe działania  o charakterze 
zrównoważonym  –  zatem zagrożenie  to  będzie  w  maksymalnym  stopniu  niwelowane 
przez podejmowane działania pro-ekologiczne. Zostały one nakreślone w Studium oraz 
uwzględnione w trzech programach operacyjno-wdrożeniowych tj.: w Programie Ochrony 
Środowiska,  Strategii  Rozwoju  Turystyki  (Zintegrowana  Strategia  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  gmin  Bieliny,  Bodzentyn,  Masłów  dla  Lokalnej  GRUPY  działania  Wokół 
Łysej  Góry),  Programie  Usuwania  i  Unieszkodliwiania  odpadów zawierających  azbest 
z terenu gminy

b) uszkodzenia przemysłowe lasów
Zalesione wzniesienia stanowią bowiem barierę dla pyłów i gazów przemysłowych, które 
docierają z rejonu Kielc oraz z kopalni kwarcytu i dolomitu w Wiśniówce. Należy jednak 
odnotować, że w ostatnich latach stan zdrowotny lasów uległ poprawie, co ma związek 
z dokonaną restrukturyzacją gospodarki w kierunku ochrony środowiska naturalnego.

c)  brak  kompleksowej  gospodarki  wodno-ściekowej  i  zły  stan  jakości  wód  
powierzchniowych
Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie tego problemu ze względu na położenie 
części  gminy  na  obszarze  GZWP  oraz  dużą  dysproporcję  pomiędzy  długością  sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie.  Konieczna jest likwidacja wszelkich zrzutów 
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nieczystości (szczególnie odprowadzeń z szamb do gruntu i wód powierzchniowych) oraz 
budowa systemów kanalizacji sanitarnej. 

Powyższe zagrożenie  również będzie  zniwelowane do minimum w najbliższych latach 
w  związku  z  wdrażaniem   projektu  w  ramach  Funduszy  Spójności  realizującego 
kompleksową koncepcję gospodarki wodno-ściekowej w gminie.

d) zagrożenie powodziowe 
głownie  ze  strony rzeki  Lubrzanki  oraz  w  trakcie  intensywnych  opadów deszczu  lub 
roztopów – z rowów. Kierunki polityki w tym zakresie zostały omówione w rozdziale 
dotyczącym wód powierzchniowych

f) zagrożenie powstawania „dzikich” wysypisk śmieci
w  tym  zakresie  gmina  wprowadziła  i  ciągle  go  rozwija  system  odbioru  i  segregacji 
odpadów, odzysk  i  zagospodarowanie  odpadów użytkowych  oraz  wywóz odpadów na 
składowisko komunalne.

5.7. DZIEDZICTWO  KULTUROWE
5.7.1. Rys historyczny i wizerunek

Gmina posiada wiele  opracowań nt.  zakładania  poszczególnych  miejscowości  i  tworzenia 
obszaru gminy. 

Według dostępnych informacji  po raz pierwszy nazwa Masłów pojawia się  w 1573 roku. 
Pochodzi ona od staropolskiej nazwy osobowej - Masło.  Gmina Masłów jest jedną z niewielu 
najstarszych osad w województwie świętokrzyskim. Po przejściu dóbr biskupów krakowskich 
na własność skarbu Królestwa za czasów Dyrekcji Górniczej w Kielcach – rok 1816, Masłów 
należał do tzw. „dóbr górniczych”. W roku 1827 liczył zaledwie 800 mieszkańców. Gmina 
Masłów posiada bardzo ciekawą historię - min. historia kościoła, okres I i II wojny światowej, 
okres powojenny. 

Gmina  Masłów  (z  siedzibą  gminnej  rady  narodowej  w  Masłowie)  została  utworzona  od 
1 stycznia 1973, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach nr XVII/79/72 z dnia 
8  grudnia  1972 roku.  W skład  nowo utworzonej  gminy weszły obszary  sołectw:  Barcza, 
Brzezinki,  Ciekoty,  Dąbrowa,  Wiśniówka,  Masłów  Drugi  (w  ramach  obszaru  którego 
wydzielone zostało sołectwo Dolina Marczakowa), Masłów Pierwszy, Mąchocice Kapitulne, 
Mąchocice Scholasteria i Wola Kopcowa .

Gmina  Masłów  od  roku  1990  posiada  swój  herb,  który  jest  jednym  z  jej  znaków 
rozpoznawczych. Tło herbu zostało oparte z jednej strony walory krajobrazowe i historyczne, 
z drugiej o rozpoznawalny element gminy jakim jest lotnisko Masłów.

5.7.2. Walory historyczne i kulturowe.

Rozdział  ten  szczegółowo  omawia  studium  gdzie,  poszczególne  elementy  zostały  
scharakteryzowane  na  podstawie  materiałów  udostępnionych  przez  Wojewódzkie  Służby 
Ochrony Zabytków w Kielcach.

Odkrycia archeologiczne i zabytki
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Południowo - zachodnia część gminy Masłów, podobnie jak część miasta i gminy Kielce oraz 
gminy  Górno  została  objęta  badaniami  archeologicznymi,  powierzchniowymi.  W wyniku 
przeprowadzonych  badań  studialnych  oraz  dokonanych  odkryć  archeologicznych, 
postanowiono  hipotezę,  że  zagospodarowanie  bagnistej  i  trudno  dostępnej  doliny  Silnicy 
rozpoczęto w okresie średniowiecza, co wydają się poświadczać odkrywane w tym okresie 
ślady osad.  Z odkrytych  i  zweryfikowanych punktów archeologicznych,  3 znajdują się na 
terenie  Woli  Kopcowej,  2  na  terenie  Domaszowic  i  1  na  terenie  Masłowa (Świerczyny). 
Miejsca te są objęte ochroną prawną i muszą być uwzględniane na każdym etapie planowania 
w danym obszarze.  Poza  tym w gminie  miały  miejsca  pojedyncze  znaleziska  ze  śladami 
osadniczymi w Ameliówce (2), Wiśniówce, Woli Kopcowej i Ciekotach. 

Zabytkami  które  występują  na  terenie  gminy  są  nieliczne  stare  domy  i  zabudowania 
gospodarskie, zachowane kapliczki. Wśród zachowanych zabytków na terenie gminy Masłów 
zdecydowanie  dominują  drewniane  domy  mieszkalne  i  zagrody.  Pochodzą  one  głównie 
z początków XX w. Gmina ani Województwo nie dysponują instrumentami umożliwiającymi 
prowadzenie  stałego  monitoringu  i  konserwacji  tych  obiektów.  Stanowią  one  bowiem 
własność prywatną. Do dziś zachowały się w niektórych zagrodach drewniane stodoły, obory 
i murowano – drewniane piwnice. Aby ten stan rzeczy można było w jakiejś mierze poprawić 
pożądana  byłaby  realizacja  kompleksowego  programu,  którego  celem byłoby  zachowanie 
tego  co  jeszcze  pozostało  i  da  się  uratować.  Ma  to  duże  znaczenie  w  aspekcie  działań 
towarzyszących funkcjonowaniu ciekawych szlaków turystycznych.

Do zabytków architektury  sakralnej  na  obszarze  gminy Masłów należą:  kaplica  p.w.  Św. 
Józefa Robotnika w Woli Kopcowej, kaplica w Domaszowicach – Starej Wsi, zespół kościoła 
parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Masłowie Pierwszym oraz cmentarze a także 
wszystkie przydrożne krzyże oraz kapliczki.
Ścisłą ochrona konserwatorską została też objęta strefa Góry Radostowej. 

Kolejnym obszarem ważnym dla gminy z punktu rozwoju społeczno-gospodarczego jest byłe 
już osiedle robotnicze w Wiśniówce. Osiedle to było przeznaczone dla pracowników zespołu 
kamieniołomów,  własności  Kieleckich  Kopalni  Surowców  Skalnych.  Oprócz  domów 
mieszkalnych  i  budynków  gospodarczych,  w  obrębie  osiedla  znalazły  się  m.in.:  remiza 
strażacka oraz budynek administracyjno – socjalny z kaplicą – w którego części znajduje się 
dziś szkoła. Wszystkie obiekty wchodzące w skład tego zespołu są drewniane o konstrukcji 
zrębowej, parterowe z poddaszem użytkowym i dachami krytymi gontem . W chwili obecnej 
domy znajdują się w rękach prywatnych właścicieli – głównie rodzin obecnych lub byłych 
pracowników kamieniołomów. W układzie w którym osiedle zostało wybudowane, posiada 
ono jednorodną stylistykę, spotykaną jedynie w rejonach górskich i swój klimat i charakter. 
Jest to zatem kolejne wyzwanie dla gminy zmierzające do wykorzystania tego obszaru jako 
atutu, a nie jak to ma miejsce obecnie obszaru zagrożonego marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym.  
Jedynym przykładem założenia dworsko – parkowego a w zasadzie jego reliktem na terenie 
gminy Masłów jest  park podworski  w Ciekotach,  gdzie  swoje dzieciństwo spędził  Stefan 
Żeromski. Miejsce to ze względu na swoje walory historyczne, krajobrazowe oraz rekreacyjne 
odwiedza coraz większa rzesza turystów. Ciekoty wpisane są w trasy wielu wycieczek po 
województwie.  Obecnie  oferta  tego  miejsca  jest  za  uboga.  Powyższą  sytuację  dostrzega 
zarówno  gmina  jak  i  podmioty  działające  w  dziedzinie  turystyki,  w tym  Lokalna  Grupa 
Działania powstała w ramach inicjatywy Leader+. W związku z powyższym gmina i Lokalna 
Grupa  Działania  (LGD)  wspólnie  realizuje  projekt  budowy  “Szklanego  Domu”,  którego 
zamysł narodził się w gminie bardzo dawno, a ostatnio uruchomione zostały w tym zakresie 
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odpowiednie instrumenty zarówno finansowe jak i instytucjonalne umożliwiające przekucie 
marzeń  pisarza  i  wyobraźni  lokalnych  liderów  w  funkcjonujący  obiekt  o  charakterze 
turystycznym,  kulturowym  i  poznawczym.  W tym  zakresie  został  ogłoszony  konkurs  na 
opracowanie  koncepcji  przestrzenno  –  funkcjonalnej  takiego  obiektu  w  formie  Centrum 
Edukacyjnego, Dworku Żeromskiego, bądź innego ciekawego rozwiązania.

Pomniki
• Kamienny  obelisk  z  żeliwną  tablicą  upamiętniający  odzyskanie  przez  Polskę 

niepodległości  w  1918  r.,  poświęcony  Twórcy  legionów  –  marszałkowi  Józefowi 
Piłsudskiemu, odsłonięty 08.11.1998r. (60 lat po zniszczeniu poprzedniego pomnika przez 
Niemców) znajdujący się przy szkole w Wiśniówce,

• żelazny  krzyż  na  kamiennym  cokole  w  Domaszowicach  z  napisem przypominającym 
patriotyczne manifestacje sprzed powstania styczniowego – „Błogosław Boże Twojemu 
ludowi” I.E.C. 1862

Na szczególną uwagę zasługują w gminie  elementy upamiętniające  wizytę  Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Masłowie w tym: 
• Obelisk  usytuowany w pobliżu kościoła
• Płyta  pamiątkowa  odsłonięta  w  15  rocznicę  wizyty  Ojca  Świętego  w  Masłowie 

umieszczona przy wjeździe na lotnisko
Ponadto ważnym elementem o znaczeniu historycznym są miejsca pamięci narodowej osób 
zamordowanych w okresie hitlerowskim. Są to głównie mogiły na cmentarzach. 

5.8. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI
Podstawową  infrastrukturę  turystyczną  gminy  stanowią:  dwa  piesze szlaki  turystyczne: 
czerwony Kuźniaki — Gołoszyce, niebieski Wąchock — Cedzyna, żółta ścieżka spacerowa 
przebiegająca  wokół  Kielc,  dwa  szlaki  rowerowe:  niebieski  Dąbrowa  — Wola  Kopcowa 
i czerwony Cedzyna — Janowice, dwa wyciągi narciarskie a także fragmenty turystycznych 
tras  samochodowych „Duża i  Mała Pętla  Świętokrzyska”  oraz szlak Cystersów (fragment 
Pętli Kieleckiej Małopolskiego Szlaku Cystersów — do oznakowania). Istotną rolę w rozwoju 
turystyki  i  rekreacji  odgrywają  również  opisane  wcześniej  zbiorniki  wodne  w  Cedzynie, 
Ciekotach i Wilkowie. 
Magnesem przyciągającym  turystów mogą  być  walory  krajobrazowe jak  np.  malowniczy 
przełom rzeki Lubrzanki oraz lokalne lotnisko. Duże znaczenie dla rozwoju turystyki może 
mieć  również  to,  iż  Masłów.  Ponadto  gmina  rozwija  działalność  folklorystyczną  (co 
potwierdzają licznie działające zespoły i chóry) kultywuje rękodzielnictwo, co jest znaczące 
na skalę województwa.
Znaczące  obiekty  noclegowe  w  obszarze  intensywności  turystycznej  to  m.in.  hotel 
„Przedwiośnie”,  ośrodek  wczasowo-wypoczynkowy  „Ameliówka”,  ośrodek  edukacyjno-
szkoleniowy „WSU”, szkolne schronisko młodzieżowe, pensjonat „Radostowa” i powstające 
gospodarstwa agroturystyczne.

W gminie występują dobre warunki dla turystyki i rekreacji, zarówno letniej, jak i zimowej, 
dla turystyki kwalifikowanej (aktywnej) oraz specjalistycznej. 
W  oparciu  o  istniejące  uwarunkowania  można   rozwijać  naukę  sportów  wodnych, 
narciarstwa,  lotnictwa i to w wielu kategoriach.  

Mając  takie  warunki  i  bliskość  dwustu  tysiącznego  miasta,  gmina  w  najbliższym  czasie 
będzie mogła przygotować pod każdym względem uatrakcyjnioną nawet dla zwykłego turysty 
ofertę  pobytu.  Kilka  istotnych  przedsięwzięć  zostało  uwzględnione  i  włączone  do 
kompleksowego programu rozwoju turystyki gmin BBM. Są to zadania tworzące pewną sieć 
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powiązań i atutów gmin i tworzące nowe produkty turystyczne. Propozycje te zostały bliżej 
scharakteryzowane  w  samym  Programie  BBM  oraz  w  rozdziale  strategii  poświęconym 
kierunkom  rozwoju  i  planowanym  zadaniom  do  realizacji.  W  ramach  własnych  analiz 
znalazły  się  również  propozycje  autorskie,  nie  wykazane  w  innych  dokumentach 
programowych jak np. projekt „Wesele Ludowe”. 

5.9. STRUKTURA LUDNOŚCI I PRZYROST NATURALNY

Gmina Masłów należy do grona najmniejszych gmin w powiecie kieleckim pod względem 
zajmowanej powierzchni – 86 km2 (mniejszą powierzchnię zajmują jedynie gminy: Sitkówka 
– Nowiny,  Miedziana  Góra,  Górno. Pod względem liczby ludności  Masłów w 2006 roku 
zamieszkiwało 9 623 osób, co na 19 gmin w powiecie stawia gminę na 14 miejscu. Gęstość 
zaludnienia jest znacznie wyższa od średniej w powiecie i wynosi 111 os./km2. Szczegółowe 
dane  zawiera  przedstawiona  poniżej  tabela.  W tabeli  tej  (jak  i  w  większości  następnych 
opisujących  sytuację  społeczną  i  ekonomiczną  gminy  i  jej  mieszkańców)  zestawiono  dla 
porównania dane z gminy z bliskiego sąsiedztwa o podobnym obszarze i strukturze ludności 
oraz gminy Strawczyn o identycznym obszarze i nieco większej liczbie ludności. Układem 
odniesienia jest uśredniona sytuacja w powiecie lub/i w województwie.

Powierzchnia i struktura ludności w roku 2005

Jednostka
Powierzchnia

w km kw.
Liczba miesz-

kańców ogółem Mężczyźni Kobiety og./1 km 
kw.

Kobiety

na 100 męż.

Masłów 86 9 543 4 823 4 720 111,0 98

Bieliny 88 9 857 4 952 4 905 112,0 99

Strawczyn 86 9 780 4 938 4 842 114,0 98

Powiat Kielecki 2 248 198 376 98 784 99 592 88,0 101

Województwo 11 708 1 285 007 626 859 658 148 110,0 105
Źródło obliczenia własne na podstawie danych WUS

Liczba mieszkańców w 2005 r

Wyszczegól-
nienie

Ogółem 
liczba 

mieszkańc.

w wieku 
przed-produk-

cyjnym

w tym kobie-
ty

w wieku pro-
dukcyjnym w tym kobiety

w wieku po-
produkcyj-

nym
w tym kobiety

Ludność w 
wieku niepr. 
na 100 osób 

w wieku 
prod.

Masłów 9 543 2 331 1 088 6 032 2 861 1 180 771 58
% 100% 24%  63%  12%   

Bieliny 9 857 2 630 1 269 5 969 2 822 1 258 814 65
% 100% 27%  61%  13%   

Strawczyn 9 780 2 617 1 291 5 948 2 754 1 215 797 64
% 100% 27%  61%  12%   

Powiat Kie-
lecki 198 376 48 144 23 763 121 790 56 955 28 442 18 874 63

% 100% 24%  61%  14%   
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Woje-
wództwo 1 285 007 264 275 129 266 802 420 383 458 218 312 145 424 60

% 100% 21%  62%  17%   
Źródło obliczenia własne na podstawie danych WUS

Masłów należy do gmin charakteryzujących się niewielką defeminizacją (ok. 98 kobiet na 100 
mężczyzn), podczas gdy średnio w powiecie występuje stan prawie równowagi płci. Jeżeli 
chodzi o osoby zamieszkałe na obszarze gminy w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 
18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat) gmina zachowuje podobne proporcje jak pozostałe 
jednostki  porównawcze.  Natomiast  na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  współczynnik  ludność 
w wieku  poprodukcyjnym  (mężczyźni  w wieku 65  lat  i  więcej,  kobiety  w wieku  60  lat 
i  więcej)  do ludności  w wieku produkcyjnym jest  mniejszy w porównaniu z  pozostałymi 
jednostkami,  jednakże  osiąga  prawie  60%,  co  może  oznaczać,  że  mamy  do czynienia  ze 
społeczeństwem starzejącym się, co z kolei wymusza na gminie podejmowanie odpowiednich 
zadań strategicznych. 

Analizując  stan  ludności  w poszczególnych  latach  zauważa  się,  że  największa  dynamika 
przyrostu mieszkańców była 1970 – 1995. Natomiast momentem krytycznym był rok 2004, 
w którym nastąpiło zmniejszenie ludności i powolny wzrost o ok. 1 % w ostatnich latach.

Stan ludności gminy Masłów oraz dynamika zmian

Rok Liczba ludno-
ści

Wzrost bez-
względny

Średnia dynamika zmian w 
skali roku%

1970 4 537  
1975 5 239 702 / 5 3%

1980 6 049 810 / 5 3%

1985 6 941 892 / 5 3%

1990 7 804 863 / 5 2%

1995 8 568 764 / 5 2%

1999 8 937 369 / 4 1%

2000 9 176 239 3%

2001 9 276 100 1%

2002 9 368 92 1%

2003 9 468 100 1%

2004 9 442 -26 -0,3%

2005 9 543 101 1%

2006 9 623 80 1%
Źródło: obliczenia własne na podstawie  Studium oraz danych WUS

Powyższa tabela obrazuje zmiany w ogólnej liczbie mieszkańców Masłowa, począwszy od 
roku 1970 aż do 2006 r. Na podstawie powyższych danych w „Studium” wstępnie określono, 
że liczba ludności w gminie w 2020 r. zbliży się do poziomu 11 – 12 tys. mieszkańców.

Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych
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Gmina 2001 2002 2003 2004 2005
Masłów 27  20 25 23
Bieliny 36  29 22 52
Strawczyn 16 29 27 29 18
Województwo -1087  -2114 -2075 -2143

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców
Gmina 2001 2002 2003 2004 2005

Masłów 3,0  2,2 2,7 2,4
Bieliny 3,6  2,9 2,2 5,2
Strawczyn 1,6 3,0 2,8 3,0 1,9
Województwo -0,8  -1,6 -1,6 -1,7
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Jak  widać  z  powyższego  zestawienia  w  gminie  występują  pozytywne  tendencje  wzrostu 
populacji  mieszkańców,  szczególnie  na  tle  województwa,  czy  choćby  gmin  bardziej 
oddalonych od Kielc.   Dodatnie  saldo migracji  potwierdza  zainteresowanie mieszkańców 
miasta tymi terenami oraz atrakcyjność przyrodniczo i krajobrazową tej gminy.
 Według danych Urzędu Gminy na przestrzeni lat (od 2002 do 2004) największy przyrost 
liczby mieszkańców, powyżej 100 osób, nastąpił w sołectwach: Wola Kopcowa (163 osoby) 
i  Masłów  I  (114  osób).  Niewielki  spadek  liczby  mieszkańców  zanotowano  jedynie 
w sołectwie Dolina Marczakowa.
Z dokonanej w Studium analizy poziomu wykształcenia ludności gminy wynika, że odsetek 
ludzi z wyższym i średnim, w tym policealnym wykształceniem jest w gminie wyższy od 
średniej notowanej na skalę Powiatu Kieleckiego. Niewiele niższy w gminie jest natomiast 
udział ludności z wykształceniem podstawowym ukończonym.

5.10.  RYNAK PRACY

Rynek pracy w gminie cechują negatywne zjawiska tj. m.in. spadek liczby zatrudnionych i co 
za  tym  idzie  wzrost  bezrobocia.  Liczba  pracujących  wg  sekcji  (na  podstawie  danych 
z  Roczników  Statystycznych  województwa  Świętokrzyskiego)  w  gminie  Masłów  maleje 
niemalże z roku na rok (w 2002 r. - 580 osób, w 2001 – 672, w 2000 – 666, w 1999 – 724). 
Gminę  charakteryzuje  również  znaczące  bezrobocie  ukryte,  ale  również  fakt  aktywności 
gospodarczej.

Sytuacja jaka panuje na rynku pracy została poniżej scharakteryzowana w kilku obszarach tj.: 
kierunków  zatrudnienia,  aktywności  zawodowej,  poziomu  bezrobocia  oraz  działalności 
gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne.

5.10.1. Zatrudnienie

Wg danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, na 9100 osób 
zamieszkujących gminę, 5871 osób utrzymywało się z pracy. Udział ludności utrzymującej 
się z pracy w gminie był wyższy niż średnio w powiecie kieleckim ziemskim (w Masłowie - 
64,5% ogółu ludności, w powiecie kieleckim – 61,4%). Z pracy najemnej utrzymywało się w 
gminie  - 4678 osób, natomiast  z pracy we własnym gospodarstwie rolnym jedynie – 516 
osób, co stanowi zaledwie 5,7% ogółu ludności. Z pozostałych źródeł utrzymywało się 3175 
osób, co stanowi 34,9% ogółu ludności gminy, w tym dla 1366 osób źródłem utrzymania jest 
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emerytura, natomiast dla 1099 – renta. 
Ze względu na bliskie sąsiedztwo gminy z miastem wojewódzkim rynek pracy cechują nieco 
inne wskaźniki aniżeli wartości  średnie wskaźników na obszarze województwa czy powiatu. 
Informacje  o  zatrudnieniu  w  poszczególnych  działach  gospodarki  w  latach  2004  i  2005 
przedstawia poniższe zestawienie.
Pracujący według działów gospodarki w roku 2005

Jednostka LMWP
Ogółem sektor 

publiczny
sektor 

prywatny
Przemysł i 

budow-
nictwo

Usługi 
ogółem

Usługi  
rynkowe

Usługi  
nieryn-
kowe

Razem w tym 
kobiety       

Masłów 6 032 455 279 226 229 152 294 137 157

udział %  8% 61,3% 49,7% 50,3% 33,4% 64,6% 46,6% 53,4%

Bieliny 5 969 402 251 275 127 23 368 158 210

udział %  7% 62,4% 68,4% 31,6% 5,7% 91,5% 42,9% 57,1%

Strawczyn 5 948 484 234 282 202 152 309 127 182

udział %  8% 48,3% 58,3% 41,7% 31,4% 63,8% 41,1% 58,9%

Powiat Kie-
lecki 121 790 16 631 8 550 9 057 7 574 5 653 10 422 3 500 6 922

udział %  14% 51,4% 54,5% 45,5% 34,0% 62,7% 33,6% 66,4%

Województwo 802 420 213 208 102 343 101 268 111 940 77816 2 53,6% 106,0%

udział %  27% 48,0% 47,5% 52,5% 36,5% 0,0% 33,6% 66,4%

LMWP – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Pracujący według działów gospodarki w roku 2004

Jednostka LMWP
Ogółem sektor 

publiczny
sektor 

prywatny
Przemysł i 

budow-
nictwo

Usługi 
ogółem

Usługi  
rynkowe

Usługi  
nieryn-
kowe

Razem w tym 
kobiety       

Masłów 5 808 543 298 244 299 244 290 128 162

udział %  9% 65,5% 53,6% 65,7% 53,6% 53,4% 44,1% 55,9%

Bieliny 5 882 416 256 296 120 15 384 162 222

udział %  7% 63,7% 73,6% 29,9% 3,7% 92,3% 42,2% 57,8%

Strawczyn 5 864 370 234 280 90 63 288 108 180

udział %  6% 63,2% 75,7% 24,3% 17,0% 77,8% 37,5% 62,5%

Powiat Kie-
lecki 119 819 16 301 8 307 9 020 7 281 5 626 10 160 2 953 7 207

udział %  14% 51,0% 55,3% 44,7% 34,5% 62,3% 29,1% 70,9%

Województwo 798 163 208 069 99 799 102 000 106 069 75405
130 
030 59 364 70 666

udział %  26% 46,8% 47,8% 49,7% 35,4% 62,5% 45,7% 54,3%

LMWP – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS
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Jak wynika z powyższego zestawienia gminę charakteryzuje niski udział pracujących w stosunku 
do liczby ludności będącej w wieku produkcyjnym oraz w miarę wysoki udział kobiet pracujących 
(pow. 60%) w porównaniu do średniej  w powiecie  i  województwie.  Świadczyć  to może o nie-
ewidencjonowanym zatrudnieniu mieszkańców (szczególnie dotyczy to mężczyzn). Z jednej strony 
osoby te są właścicielami gospodarstw rolnych (zatem nie rejestruje ich powiatowe biuro pracy) 
z drugiej natomiast strony angażują się w świadczenie usług (głównie remontowo-budowlanych) 
prywatnie lub w firmach wykonawczych na podstawie np. umów-zleceń. 

Stworzenie  szans  dalszego  rozwoju  będzie  w  tym  wypadku  kolejnym  wyzwaniem  dla  gminy. 
Należy podkreślić, że potencjał gminy w branży budowanej, jeżeli chodzi o ludzi i ich kwalifikacje 
jest  bardzo  duży,  natomiast  generalnie  firm w branży budowlanej  działających  w regionie  jest 
niewiele. Pewne szanse dla tej grupy gospodarki można upatrywać w uruchomianych sukcesywnie 
programach  operacyjnych  w  ramach  nowego  okresu  programowania.  Szczególnie  należałoby 
w krótkim okresie  czasu  zainteresować  możliwością  otrzymania  wsparcia  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (gdzie przewiduje się wsparcie w postaci pomocy w podwyższeniu 
kwalifikacji zawodowych oraz w postaci przygotowania do prowadzenia własnej działalności oraz 
wsparcie dotacjami bezpośrednimi dla tzw. „start-up” na umożliwienie rozpoczęcia działalności. 
Bardzo  duże  szanse  należy  upatrywać  w  możliwości  uzyskania  przez  funkcjonującego 
przedsiębiorcę dotacji inwestycyjnej na rozwój swojego przedsiębiorstwa, szczególnie w ramach 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  (RPOWŚ)   czy  też 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Powstanie nowych firm, w tym rodzinnych stworzy dogodną sytuację ich rozwoju – gdyż gmina 
będzie  mogła  ich  główne  problemy  i  potrzeby  uwzględniać  w  swoich  planach  rozwojowych. 
Poszerzy również dla nich dostępność do rynku, aktualnie bowiem jako nieformalna brygada nie 
mogą oni brać udział  w przetargach publicznych. Pracownicy tych firm będą mogli  uzyskiwać 
godne  i  stałe  wynagrodzenie  i  mieć  zabezpieczenie  na  przyszłość.  Pomimo,  że  wielu 
indywidualnych „fachowców” za swoje usługi uzyskuje aktualnie należyte wynagrodzenie, jednak 
nie czują oni komfortowej sytuacji, ponieważ stale nie są pewni kolejnego okresu.

5.10.2. Aktywność zawodowa mieszkańców

W celu wykazania aktywności zawodowej mieszkańców, poniżej w uproszczony sposób 
wyznaczono tzw. wskaźnik aktywności zawodowej (jak pokazano w tabeli – podpunkt C) jaki 
cechował badane jednostki w latach 2004 i 2005.

A) Liczba osób pracujących ogółem
Jednostka LOP LOP

 2005 2004

Masłów 455 543
Bieliny 402 416
Strawczyn 484 370
Powiat Kielecki 16 631 16 301
Województwo 213 208 208 069
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B) Liczba mieszkańców będących w wieku produkcyjnym
Jednostka LMWP LMWP

 2005 2004

Masłów 6 032 5 808
Bieliny 5 969 5 882
Strawczyn 5 948 5 864
Powiat Kielecki 121 790 119 819
Województwo 802 420 798 163

C) Wskaźnik aktywności zawodowej (A / B)
Jednostka A/B A/B

 2005 2004

Masłów 7,5% 9,3%

Bieliny 6,7% 7,1%

Strawczyn 8,1% 6,3%

Powiat Kielecki 13,7% 13,6%

Województwo 26,6% 26,1%
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Wskaźnik A/B obrazuje proporcje osób pracujących (czynnych zawodowo) do osób będących 
w wieku produkcyjnym (mogących być czynnymi zawodowo)
Z  powyższej  analizy  widać  znaczące  rozbieżności  pomiędzy  sytuacją  w  gminach  a  np. 
w powiecie czy województwie. Zestawienie to jest kolejnym dowodem na znaczące ukryte 
bezrobocie jakie cechuje gminę. 

5.10.3. Bezrobocie 

Stopa bezrobocia rejestrowana jest w układzie powiatów. W kolejnych latach kształtowała się 
ona następująco.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) na koniec roku

Lata: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Polska 17,4 18,1 18 19,1 17,6 14,9 11,4
Województwo 
Świętokrzyskie 18,3 18,5 18,1 21,9 20,6 17,8 15,1
Powiat Kielecki Ziemski 21,1 21,7 21,1 28,6 27,2 23,6 20,4

Źródło: dane statystyczne WUS oraz informatory WUP

Pewien opis sytuacji bezrobocia w gminie przedstawiają dane z kolejnych lat, przedstawione 
w  poniższych  tabelach.  Wynika  z  nich,  że  ponad  600  osób  zarejestrowanych  (ok.  80% 
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wszystkich osób zarejestrowanych) w każdym roku jako osoby bezrobotne będące w wieku 
produkcyjnym stanowiło nieco ponad 10% wszystkich mieszkańców gminy będących w tym 
wieku. 

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy w 2005 roku

Jednostka (LM 
WP) Ogółem w 

tym
Z pra-

wem do 
zasiłku

W wieku pro-
dukcyjnym 

(18-44)

Pozostający 
bez pracy po-
wyżej 12 m-cy

  Razem kobiety    
Masłów 6 032 823 420 75 634 470
proporcja w %  100% 51,0% 9,1% 77,0% 57,1%

% LM WP  14%   10,5%  
Bieliny 5 969 1 002 526 71 833 580
proporcja w %  100% 52,5% 7,1% 83,1% 57,9%

% LMWP  17%   14,0%  
Strawczyn 5 948 933 503 72 763 528
proporcja w %  100% 53,9% 7,7% 81,8% 56,6%

% LMWP  16%   12,8%  
Powiat Kielecki 121 790 20 132 10 350 1753 15 493 11 034
proporcja w %  100% 8,8% 8,7% 77,0% 54,8%

% LMWP  17%   12,72%  
Województwo 802 420 117 754 60 387 13416 86 903 62 671
proporcja w %  100% 51,3% 11,4% 73,8% 53,2%

% LMWP  15%   10,83%  
LM WP – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy w 2004 roku

Jednostka (LM 
WP) Ogółem w 

tym
Z pra-

wem do 
zasiłku

W wieku pro-
dukcyjnym 

(18-44)

Pozostający 
bez pracy po-
wyżej 12 m-cy

  Razem kobiety    

Masłów 5 898 868 428 143 692 457
proporcja w %  100% 49,3% 16,5% 79,7% 52,6%

% LM WP 100% 15%   11,7%  

Bieliny 5 882 1 060 514 135 901 587
proporcja w %  100% 48,5% 12,7% 85,0% 55,4%

% LMWP 100% 18%   15,3%  

Strawczyn 5 864 1 010 498 172 824 507
proporcja w %  100% 49,3% 17,0% 81,6% 50,2%

% LMWP 100% 17%   14,1%  

Powiat Kielecki 119 819 21 387 10 458 3 226 16 879 11 773
proporcja w %   48,9% 15,1% 78,9% 55,0%

% LMWP 100% 18%   14,09%  

Województwo 798 163 126 322 62 839 18 445 95 908 66 977
proporcja w %  100% 49,7% 14,6% 75,9% 53,0%
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% LMWP 100% 16%   12,02%  
LM WP – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Stosunkowo wysokie bezrobocie jest główną przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na 
wsparcie finansowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Samorząd Gminny powinien 
nadal  wspierać  najbardziej  potrzebujących  w tym zakresie  mieszkańców umożliwiając  im 
podjęcie  pracy  przy  robotach  publicznych,  czy  pracach  interwencyjnych.  Pożądane  jest 
również kontynuowanie aktywizacji bezrobotnych przez GOK, współorganizatora programu 
skierowanego do osób bezrobotnych - „Wsparcie”. Jak widać w ostatnich latach m.in. dzięki 
takim działaniom rejestrowany jest spadek bezrobocia w kraju, województwie i Gminie.

5.10.4. Działalność gospodarcza 

Działalność  gospodarcza  prowadzona  w  gminie  oparta  jest  głównie  o  zarejestrowane 
podmioty w rejestrze działalności gospodarczej osób fizycznych. Zarejestrowane podmioty 
przejawiają  największą  aktywność  w  handlu  oraz  usługach,  w  tym  usługach  w  sektorze 
budownictwa,  co potwierdza potencjał  gminy w tej  dziedzinie.  Z danych  zamieszczonych 
w  poniższej  tabeli  wynika,  że  w  gminie  co  roku  przybywa  ok.  10%  podmiotów 
gospodarczych. Jednocześnie obserwuje się znaczący rozwój firm już działających dłuższy 
okres czasu. Wpływ na to prawdopodobnie miała dobra i wzrastająca koniunktura ale również 
możliwość  uzyskania  wsparcia  w  ramach  programów  przedakcesyjnych  (głównie  Phare, 
SAPARD) oraz programów zrealizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych 2004-2006.

Podmioty zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej

Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba jedn. dzia-
łających 284 320 356 395 475 508 575 637 673

wzrost 36 36 39 80 33 67 62 36
Wskaźnik wzrostu 13% 11% 11% 20% 7% 13% 11% 6%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Główne  ośrodki  w  których  koncentruje  się  działalność  gospodarcza  to:  Masłów  I  i  II, 
Domaszowice,  Wola  Kopcowa  i  Dąbrowa  i  Mąchocice  Kapitulne  –  zatem miejscowości 
położone wokół Kielc. Zależności te obrazuje poniższe zestawienie.

Działalność podmiotów gospodarczych wg sołectw w 2007 r. (listopad)

Wyszczególnienie Produkcja
Ga-

strono-
mia

Handel Obsługa 
roln.

Pozost. 
Usługi

Usługi moto-
ryzacyjne

Usługi 
budowl.

Ogó-
łem
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Barcza 1  6  2  7 16
Brzezinki 1 1 8  4  3 17
Ciekoty   8 1 4 1 6 20
Dąbrowa 3 3 25  22 10 13 76
Dolina Marczakowa   1  1  3 5
Domaszowice 7 4 36 2 26 10 18 103
Masłów Pierwszy 6 1 34  39 12 13 105
Masłów Drugi 3  12  9 6 17 47
Mąchocice Kapitulne 7 1 19 2 23 10 10 72
Mąchocice Scholasteria 2  8  2 2 3 17
Wiśniówka 2  17  14 4 4 41
Wola Kopcowa 4 2 20 1 25 2 11 65
OGÓŁEM 36 12 194 6 171 57 108 584

Źródło: dane UG (ewidencja działalności gospodarczej)

Oprócz  podmiotów  zarejestrowanych  w gminie,  na  jej  obszarze  działają  różnego  rodzaju 
podmioty o charakterze osoby prawnej (spółki prawa handlowego i inne podmioty).  Firmy 
zarejestrowane w UG oraz podmioty prawne działające w gminie, funkcjonują w systemie 
Regon i zostały one uwzględnione w tabelach poniżej w układzie porównawczym.

Wyszczególnienie Ilość podmiotów gospodarczych ogółem wg REGON
2001 2002 2003 2004 2005

Masłów 521 580 626 666 732
Bieliny 447 472 498 459 453
Strawczyn 475 500 528 516 527
Województwo 95 581 99 538 103 679 103 116 104 416

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2005 r.

Jednostka Liczba 
mieszkańców

Liczba PG
Ogółem

w tym

Rolnictwo, 
łowiectwo, 
leśnictwo

Przemysł Budow-
nictwo

handel i 
naprawy

Hotele i 
restauracje

transport, 
magazyno-

wanie

pośrednictwo 
finansowe

obsługa 
nieru-

chomo-
ści

Masłów 9 543 732 20 83 118 233 15 71 25 72

Bieliny 9 857 453 13 39 45 165 17 86 7 32

Strawczyn 9 780 527 15 56 97 189 14 67 12 23
Powiat Kielec-
ki 198 376 11 779 337 1 203 1 577 4 567 348 1 169 283 965

Wojewódz-
two 1 285 007 104 416 1 654 10 128 11 299 40 389 2 824 7 553 3 519 12 589

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2005 r.

Jednostka Liczba PG
na 1000 m

 Z Liczby PG ogółem, w tym

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny

Spółki 
handlowe

Spółki 
cywilne Spółdzielnie NGO

Osoby fi-
zyczne pro-

wadzące 
DG

Liczba OF 
prow. DG na 

1000 m

Masłów 77 19 713 20 28 0 22 637 66,8

Bieliny 46 16 437 2 9 2 12 408 41,4
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Strawczyn 54 22 505 7 26 3 15 449 45,9
Powiat Kielec-
ki 59 455 11 324 240 574 61 303 9 955 50,2

Wojewódz-
two 81 3 868 100 548 3 970 7 026 539 2 393 84 352 65,6

Dwie powyższe tabele potwierdzają główne dziedziny zaangażowania mieszkańców, a więc 
handel,  budownictwo  i  usługi.  Znamienne  w  gminie  jest  zaangażowanie  w  działalność 
sektora prywatnego a także podmiotów typu NGO.

Z ostatniego zestawienia bardzo optymistycznym wskaźnikiem dla gminy jest wysoka liczba 
podmiotów  gospodarczych  przypadająca  na  1000  mieszkańców.  Wskaźnik  ten  dorównuje 
prawie wskaźnikowi jaki się obserwuje na terenie całego województwa, z uwzględnieniem 
samych  Kielc  i  innych  znaczących  ośrodków gospodarczych.  Gmina  ma  również  wysoki 
udział  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Jeszcze  lepiej  wygląda 
w porównaniu ze wszystkimi jednostkami wskaźnik informujący o liczbie osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 
Wszystkie  przedstawione  w tym rozdziale  zestawienia  tabelaryczne  potwierdzają  istnienie 
dużego potencjału w sektorze działalności gospodarczej, stanowiącego bazę do planowania 
strategicznego w tym sektorze.

5.11. BUDOWNICTWO I WARUNKI SOCJALNE

O zainteresowaniu w gminie terenami pod budownictwo mieszkaniowe świadczy duży ruch 
naturalny. Według analizy dokonanej w Studium na przestrzeni czterech kolejnych lat 2000 – 
2003  w  sumie  wydano  240  pozwoleń  na  budowę  budynków  mieszkalnych  oraz  102 
pozwolenia  na  budowę  budynków  gospodarczych.  Tendencję  ciągłego  wzrostu  w  tym 
zakresie potwierdzają dane Starostwa Kieleckiego za 2007 r.

Ruch budowlany według wydanych pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych 

Lp. Sołectwo Pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych
2000 2001 2002 2003 2007

1. Barcza 1 5 - 1 4
2. Brzezinki 3 4 6 5 5
3. Ciekoty 9 3 3 7 5
4. Dąbrowa - 6 - - 4
5. Dolina Marczakowa - 5 - 1 2
6. Domaszowice 3 4 8 5 7
7. Masłów I 10 9 10 14 19
8. Masłów II 10 10 - 3 8
9. Mąchocice Kapitulne 5 4 5 7 4
10. Mąchocice Scholasteria 7 5 - - -
11. Wiśniówka - 2 - - -
12. Wola Kopcowa 17 20 13 10 28
13. Ogółem 65 77 45 53 86

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz dane za   2007 Starostwa  

              Powiatowego w Kielcach 
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Z zestawienia wynika, że dużo pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych wydaje się dla 
sołectw:  Wola  Kopcowa ,  Masłów I.  Miejscowościami  atrakcyjnymi  dla  zamieszkania  są 
ponadto:  Masłów  II,Ciekoty,  Mąchocice  Kapitulne,  Domaszowice.  Ostatnio  wzrasta 
zainteresowanie terenami dalej położonymi od Kielc, które z kolei mają podwyższone walory 
krajobrazowe,  rekreacyjne i  turystyczne,  co już zarysowuje powyższe zestawienie.  Należy 
przy  tym podkreślić,  że  w przypadku  lokowania  się  inwestycji  mieszkaniowej  w terenie, 
gdzie  jest  zauważalna  ich  koncentracja,  gmina  i  inwestorzy  mają  ułatwienia  w  zakresie 
planowania  przestrzennego.  Dla  takich  bowiem  terenów  w  pierwszej  kolejności  są 
opracowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania.
Ze  względu  na  fakt,  że  znacząca  część  budynków  mieszkalnych  została  wybudowana 
w ostatnim dwudziestoleciu, pod względem wyposażenia w wc, bieżącą wodę i c.o. gmina 
Masłów znajduje się powyżej średniej dla terenów wiejskich województwa. Natomiast gminę 
cechuje brak systemów kanalizacyjnych, które warunkują jej dalszy rozwój praktycznie we 
wszystkich  dziedzinach  życia  gospodarczego,  a  w  szczególności  w  aspekcie  ochrony 
środowiska.  Plany  w  tym  zakresie  zostały  przedstawione  w  kolejnym  podrozdziale 
dotyczącym tego zagadnienia.  

5.12. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Poziom funkcjonowania  poszczególnych  elementów  infrastruktury  technicznej  w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej charakteryzuje poniższe zestawienie za lata 2003-2006.

Rok 2006
Długość sieci w km Liczba przyłączy do 

budynków mieszk.

Zużycie wody 
na 1 mieszkań-

ca

Ścieki odprowa-
dzone

Wodociągowa 
rozdzielcza

Kanali-
zacyjna

wodocią-
gowe

kanali-
zacyjne w m 3 w dam 3

Masłów 82,7 9,6 1 756 212 17,0 31,9

Bieliny 102,5 46,6 1 873 624 14,6 44,3
Strawczyn 133,9 89,7 1 997 1 180 20,6 158,3

Powiat Kielecki 2 252,9 725,8 43 883 13 267 21,5 2 245,8

Województwo 11 557,8 2 702,1 206 522 62 739 24,4 30 167,9

Rok 2005
Długość sieci w km Liczba przyłączy do 

budynków mieszk.

Zużycie wody 
na 1 mieszkań-

ca

Ścieki odprowa-
dzone

Wodociągowa 
rozdzielcza

Kanali-
zacyjna

wodocią-
gowe

kanali-
zacyjne w m 3 w dam 3

Masłów 69,0 9,6 1 724 201 15,8 22,0
Bieliny 104,2 34,9 1 863 438 13,0 44,0
Strawczyn 133,2 89,2 1 937 1 142 21,7 123,0
Powiat Kielecki 2 246,9 756,9 44 219 12 844 19,8 2 193,0
Województwo 11 195,0 2 689,0 200 029 57 352 24,4 30 632

Rok 2004
Długość sieci w km Liczba przyłączy do 

budynków mieszk.

Zużycie wody 
na 1 mieszkań-

ca

Ścieki odprowa-
dzone

Wodociągowa 
rozdzielcza

Kanali-
zacyjna

wodocią-
gowe

kanali-
zacyjne w m 3 w dam 3

Masłów 61,1 6,4 1 586 172 19,1 19,6
Bieliny 79,7 22,9 1 657 253 11,8 38,0
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Strawczyn 132,2 89,2 1 922 1 142 22,4 101,8
Powiat Kielecki 2 164,0 581,2 41 465 9 995 19,7 1 955,8
Województwo 10 977,5 2 292,8 194 988 51 323 30,3 37 336

Rok 2003
Długość sieci w km Liczba przyłączy do 

budynków mieszk.
Zużycie wody 

na 1 mieszkańca

Wodociągowa 
rozdzielcza

Kanali-
zacyjna

wodocią-
gowe

kanali-
zacyjne w m 3

Masłów 59,2 5,3 752 82 16,6
Bieliny 59,7 20,0 1 363 206 11,8
Strawczyn 133,5 48,3 1 882 819 19,9
Województwo 10 280,5 1 687,6 174 086 36 636 27,1

Przedstawione  tabele  porównawcze  nie  pozostawiają  żadnych  złudzeń  co  do  kierunków 
działania,  jakie  gmina  podjęła  w  ostatnim  okresie  w  analizowanym  obszarze.  Jedynym 
pozytywnym wskaźnikiem z powyższego zestawienia  jest  stosunkowo niski  współczynnik 
zużycia  wody  na  1  mieszkańca.  W  związku  jednak  z  jeszcze  dość  niskim  stopniem 
zwodociągowania,  a także możliwością korzystania przez gospodarstwa z własnych źródeł 
wody  pitnej  (nie  objętej  systemem  monitoringu)  istnieje  uzasadniona  obawa,  że  jest  on 
zafałszowany. 

Zorganizowane  systemy  odprowadzania  ścieków  istnieją  jedynie  przy  Urzędzie  Gminy 
w  Masłowie,  Hotelu  Przedwiośnie  w  Mąchocicach,  Szkole  Podstawowej  w  Brzezinkach, 
Szkole Podstawowej w Masłowie II oraz przy Kopalni Kwarcytu w Wiśniówce. Ścieki są 
odprowadzane do mechaniczno- biologicznych oczyszczalni przy ww. obiektach. Częściowo 
gospodarka  wodno-ściekowa  została  również  rozwiązana  w  Domaszowicach,  poprzez 
włączenie się do kolektora miejskiego.

Ze  względu  na  występujące  uwarunkowania  terenowe  oraz  przyrodnicze  gmina  Masłów 
kwestie  gospodarki  wodno-ściekowej  stara  się  uregulować  kompleksowo.  Jako  członek 
Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i  Kanalizacji  wspólnie  z  pozostałymi  gminami 
Związku przygotowała projekt polegający na włączeniu całej gminy do sytemu oczyszczania 
ścieków miasta Kielce. W tym zakresie od 2000 roku gmina nakreśliła strategię i opracowała 
koncepcję zwodociągowania i skanalizowania gminy, zawierając odpowiednie porozumienia 
i  prowadząc  działania  zgodnie  z  przyjętą  koncepcją.  Przykładem  takich  działań  jest 
zrealizowany  projekt  Phare  2001  SSG,  w  ramach  którego  rozpoczęto  kanalizację 
Domaszowic, z włączeniem do kolektora miasta Kielce. Dalszy etap był  realizowany przy 
wsparciu kolejnego programu przedakcesyjnego SAPARD.

Realizując  powyższe  zadania  gmina  jednocześnie  przygotowywała  się  do 
kompleksowego  uregulowania  gospodarki  wodno-ściekowej,  głównie  uczestnicząc 
w realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności. 

W marcu 2003r. Urząd Miasta Kielce, wspólnie z pozostałymi gminami przygotował projekt 
pod nazwą „Kompleksowa  ochrona zasobów wód podziemnych kluczem ekorozwoju Miasta 
Kielce”.  Projekt  obejmuje  swoim zasięgiem administracyjnym Miasto  Kielce  oraz gminy: 
Masłów,  Zagnańsk  i  Sitkówka  Nowiny.  Ze  względu  na  zakres  techniczny  oraz  kwestie 
związane  z  eksploatacją  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wiodącym beneficjentem 
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(realizatorem) projektu jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 
Projekt  w  pełni  odpowiada  wytycznym  UE w  zakresie  obszarów  jakie  wspiera  Fundusz 
Spójności,  ponadto  opiera  się  na  spójności  społecznej  i  ekonomicznej  Kielc  i  gmin 
uczestniczących.

Projekt zakłada następujące główne działania:
• Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej m. Kielce,
• Kanalizacja sanitarna gmin uczestniczących,
• Monitoring stanu środowiska aglomeracji kieleckiej,
• Uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej, 
• Budowa brakujących elementów sieci wodociągowej w Gminnie Masłów,
• Budowa podczyszczalni wód deszczowych,

Przedsięwzięcie będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój społeczno-gospodarczy terenów 
objętych projektem, za jego najważniejsze efekty uznano:

• poprawę jakości i stanu sanitarnego rzeki Lubrzanki,
• zwiększenie wartości terenów pod zabudowę z uwagi na ich uzbrojenie,
• poprawę standardu życia mieszkańców,
• poprawę niezawodności odbioru oraz utylizacji ścieków,
• uniknięcie  konieczności  budowy  lokalnych  zawodnych  systemów  oczyszczania 

ścieków,  co  w  przypadku  gminy  Masłów  byłoby  już  problemem  w  znalezieniu 
odpowiednich lokalizacji 

• wyeliminowanie niezorganizowanej emisji do środowiska,
• poprawę warunków ochrony jakości wód, 
• poprawę sytuacji ekologicznej terenów chronionych.

Jak wynika z powyższego, gmina sukcesywnie realizuje cele główne i szczegółowe strategii 
z 2000 roku. Zrealizowanie omawianego zadania, które jest przedsięwzięciem wieloletnim, 
będzie wymagało od gminy Masłów znaczącego wysiłku finansowego. Projekt obecnie jest na 
etapie zatwierdzania dokumentacji przetargowej i jego realizacja jest już tylko kwestią czasu. 
Zatem zadania jakie w związku z tym zostały postawione w zaktualizowanym dokumencie, 
nakreślają dalsze zadania gminy nakierowane na wykorzystanie szans i możliwości jakie się 
wiąże z funkcjonowaniem pełnej infrastruktury po realizacji projektu oraz zminimalizowanie 
czynników niekorzystnych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom.

5.13. BUDŻET
Szczegółowo budżet gminy został scharakteryzowany w Wieloletnim Planie Finansowym 
Gminy, włączonym do materiału uzupełniającego do strategii. W tym rozdziale poddano 
ogólnej  analizie  dochody  i  wydatki  gminy,  w  tym  w  przeliczeniu  na  1  mieszkańca. 
Wykazano też wysokość środków kierowanych w ostatnich latach na ochronę środowiska. 

Dane do analizy zostały zawarte poniżej w następujących zestawieniach tabelarycznych:

1) Dochody ogółem budżetów gmin w latach  (ogółem i na 1 mieszkańca)

2) Wydatki budżetowe ogółem w latach  (ogółem i na 1 mieszkańca)

3) Wydatki inwestycyjne samorządów w latach na ochronę środowiska (w tys. zł.)

4) Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r.
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1) Dochody ogółem budżetów gmin w latach  (ogółem i na 1 mieszkańca)
w tys. zł. 2001 w tym 2002 w tym 2003 w tym

Gmina  własne  własne  własne
Masłów – ogółem 9 820,9 3 531,2 11 747,6 4 752,8 12 134,1 4 185,5
liczba mieszkańców 9 195  9 185  9 273  
dochód / 1 mieszk. 1,1  1,3  1,3  
Bieliny – ogółem 11 724,9 1 570,4 12 802,0 1 680,1 14 961,5 2 055,4
liczba mieszkańców 9 839  9 806  9 848  
dochód / 1 mieszk. 1,2  1,3  1,5  
Strawczyn – ogółem 13 155,4 2 926,9 12 881,4 2 183,6 15 979,7 2 408,0
liczba mieszkańców 9 749  9 696  9 681  
dochód / 1 mieszk. 1,3  1,3  1,7  
Województwo – og. 1 296 020,8 487 760,6 1 377 779,2 513 992,2 1 481 673,2 549 513,6
liczba mieszkańców 1 319 611  1 295 885  1 291 598  
dochód / 1 mieszk. 1,0  1,1  1,1  

w tys. zł. 2004 w tym 2005 w tym 2006 w tym 
Gmina  własne  własne  własne
Masłów – ogółem 14 759,4 2 409,9 16 831,2 7 159,7 19 796,0 7 672,2
liczba mieszkańców 9 442  9 543  9 623  
dochód / 1 mieszk. 1,6  1,8  2,1  
Bieliny – ogółem 16 580,6 2 385,8 18 328,0 3 192,9 21 641,1 2 765,4
liczba mieszkańców 9 828  9 857  9 832  
dochód / 1 mieszk. 1,7  1,9  2,2  
Strawczyn – ogółem 14 789,6 3 134,6 19 746,8 3 276,2 19 810,8 3 314,5
liczba mieszkańców 9 732  9 780  9 844  
dochód / 1 mieszk. 1,5  2,0  2,0  
Województwo – og. 1 630 208,3 650 175,7 1 837 558,8 666 451,7 2 120 061,3 724 504,5
liczba mieszkańców 1 288 693  1 285 007  1 279 838  
dochód / 1 mieszk. 1,3  1,4  1,7  
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody na 1 mieszkańca porównywalnych gmin są 
w każdym roku wyższe niż średnio w województwie. Bardzo charakterystyczne dla gminy 
jest  uzyskiwanie  w  ostatnich  latach  dochodów  własnych  w  kwocie  dwukrotnie 
przewyższającej dochody gmin porównywalnych.

2) Wydatki budżetowe ogółem w latach  (ogółem i na 1 mieszkańca)

w mln zł 2001 w tym 2002 w tym 2003 w tym

Gmina  majątkowe  majątkowe  majątkowe

Masłów 10 008,8 2 154,5 10 876,8 2 448,5 12 680,4 3 613,3
liczba mieszkańców 9 195  9 185  9 273  
wydatki /1 mieszkań-
ca

1,1  1,2  1,4  

Bieliny 11 969,3 2 663,5 12 353,7 2 090,4 15 379,9 4 647,9

39



liczba mieszkańców 9 839  9 806  9 848  
wydatki /1 mieszkań-
ca

1,2  1,3  1,6  

Strawczyn 8 613,1 4 607,3 13 127,1 3 615,9 16 529,4 6 196,1
liczba mieszkańców 9 749  9 696  9 681  
wydatki /1 mieszkań-
ca

0,9  1,4  1,7  

Województwo
1 333 307,3

228 
633,2

1 384 
962,5

229 
264,3 1 479 719,7

230 
524,1

liczba mieszkańców 1 319 611  1 295 885  1 291 598  
wydatki /1 mieszkań-
ca

1,0  1,1  1,1  

w mln zł 2004 w tym 2005 w tym 2006 w tym

Gmina  majątkowe  majątkowe  majątkowe

Masłów 14 571,6 3 314,9 18 272,2 5 038,1 20 695,4 4 745,7
liczba mieszkańców 9 442  9 543  9 623  
wydatki /1 mieszkań-
ca

1,5  1,9
 

2,2
 

Bieliny 17 606,3 5 731,9 18 497,6 4 334,9 22 339,6 5 784,9
liczba mieszkańców 9 828  9 857  9 832  
wydatki /1 mieszkań-
ca

1,8  1,9
 

2,3
 

Strawczyn 16 944,2 5 256,2 16 972,3 4 225,8 19 292,5 4 362,9
liczba mieszkańców 9 732  9 780  9 844  
wydatki /1 mieszkań-
ca

1,7  1,7
 

2,0
 

Województwo
1 681 359,2

352 
728,5

1 825 
025,5

317 
010,7 1 348 249,2

293 
946,7

liczba mieszkańców 1 288 693  1 285 007  1 279 838  
wydatki /1 mieszkań-
ca

1,3  1,4
 

1,1
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WUS

Analizując  wydatki  w  ostatnich  latach  jakie  ponosiły  gminy,  należy  stwierdzić,  że 
w przypadku gminy Masłów z roku na rok wzrastają i w 2006 roku przekroczyły poziom 
gmin porównywalnych, i ponad dwukrotnie - średni wskaźnik w województwie. 

3) Wydatki inwestycyjne samorządów w latach na ochronę środowiska (w tys. zł.)
Na podstawie danych WUS 

Rok 2006

Wydatki na OŚ ogółem w tym:

w tys. zł % wy-
datków

wydatki na gospodar-
kę ściekową

wydatki na go-
spodarkę wod-

ną 

w tym: na uję-
cia i doprowa-
dzenie wody

Masłów 800,7 4% 649,6 151,1 151,1

Bieliny 4 141,8 19% 2 488,5 1 653,3 1 653,3
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Strawczyn 1 404,7 7% 1 331,9 72,8 72,8

Powiat Kielecki 20 287,4  14 461,6 5 825,8 4 027,5

Województwo 208 358,6 15% 153 619,6 54 739,0 32 947,8

Rok 2005

Wydatki na OŚ ogółem w tym:

w tys.  zł
% wy-

dat-
ków

wydatki na gospodar-
kę ściekową

wydatki na go-
spodarkę wod-

ną 

w tym: na uję-
cia i doprowa-
dzenie wody

Masłów 1 386,2 8% 155,0 1 231,2 1 209,2

Bieliny 2 425,2 13% 38,7 2 386,5 2 386,5

Strawczyn 2 273,6 13% 2 101,6 172,0 82,0

Powiat Kielecki 46 308,1  36 923,3 9 384,8 8 496,5

Województwo 197 106,4 11% 117 558,2 79 548,2 30 275,9

Rok 2004

Wydatki na OŚ ogółem w tym:

w tys.  zł
% wy-

dat-
ków

wydatki na gospodar-
kę ściekową

wydatki na go-
spodarkę wod-

ną 

w tym: na uję-
cia i doprowa-
dzenie wody

Masłów 1 998,0 14% 384,8 1 613,2 1 513,6

Bieliny 2 712,2 15% 264,0 2 448,2 2 448,2

Strawczyn 2 044,6 12% 2 044,6   

Powiat Kielecki 61 091,1  33 680,5 27 410,6 164 111,6

Województwo 226 812,2 13% 90 856,7 135 955,5 52 412,4

Powyższe  zestawienie potwierdza fakt  inwestowania przez gminę  w ochronę środowiska w latach 
2002-2004 w ramach opisanych programów pomocowych. Natomiast w kolejnych latach wstrzymanie 
tego procesu, głównie ze względu na przygotowanie dokumentacji pod realizacją projektu w ramach 
Funduszu Spójności. 
Z przedstawionych danych wynika, że w analizowanym okresie lat 2003-2006 systematycznie 
rosną zarówno dochody jak i wydatki budżetu gminy. Szczególnie istotny jest znaczny wzrost 
dochodów własnych gminy, zwłaszcza w 2005 i 2006  r., co w rezultacie pozbawiło w tych 
latach części równoważącej do subwencji ogólnej. Świadczy to jednak o dużym potencjale 
gminy. Potwierdza to porównanie propozycji do planu budżetu na 2008 dla poszczególnych 
gmin, w zestawieniu poniżej.

Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r.

Wyszczególnienie

Projektowana subwencja ogólna

RAZEM
w tym:

Część oświato-
wa

Część wyrów-
nawcza

Część równowa-
żąca

Planowane udziały 
gmin w pod. doch. od 
osób fiz. Na 2008 r.
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Masłów 6 761 103 5 113 019 1 648 084 0 3 695 517

Bieliny 13 126 548 7 196 817 5 361 406 568 325 1 599 364

Strawczyn 10 959 868 6 674 797 3 952 201 332 870 2 879 207

Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów

5.14. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe i gimnazja

Według  danych  z  Zespołu  Oświaty,  w  gminie  Masłów  funkcjonuje  obecnie  (rok  szk. 
2006/2007),  7  szkół  podstawowych,  do  których  uczęszcza  627  uczniów:  w  Brzezinkach 
Masłowie I, Masłowie II, Mąchocicach Kapitulnych, Mąchocicach Scholasterii, Wiśniówce, 
Woli  Kopcowej  oraz  2  gimnazja  z  354  uczniami:  w  Masłowie  I  i  w  Mąchocicach 
Kapitulnych. 

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie  przedszkolne  w  gminie  Masłów  odbywa  się  w  oddziałach  przedszkolnych, 
działających przy 7 szkołach podstawowych

Sytuację w szkolnictwie obrazują poniższe zestawienia.

Szkoły podstawowe w roku szkolnym 2006/07

Wyszczególnienie Liczba 
szkół

Liczba 
oddziałów

Liczba uczniów

2004/05 2005/06 2006/07
Liczba 

uczniów/oddział
Liczba absol-

wentów

Masłów 7 38 643 659 627 16,5 121
Bieliny 8 50 893 878 827 16,5 171
Strawczyn 7 47 858 838 826 17,6 146
Powiat Kielecki 145 920 17 061 16 331 15 576 16,9 3 091
Województwo 674 4 679 93 586 88 970 84 118 18,0 16 684

Gimnazja w roku szkolnym 2006/07

Wyszczególnienie Liczba 
szkół

Liczba 
oddziałów

Liczba uczniów
2004/05 2005/06 2006/07

Liczba 
uczniów/oddział

Liczba absol-
wentów

Masłów 2 15 384 363 354,0 23,6 118
Bieliny 1 20 535 521 495,0 24,8 194
Strawczyn 3 21 522 511 511,0 24,3 147
Powiat Kielecki 42 391 9 839 9 751 9 493 24,3 3 250
Województwo 242 2 184 56 934 55 601 53 461 24,5 18 476

Razem szkoły podstawowe i gimnazja

Razem Liczba 
szkół

Liczba 
oddziałów

Liczba uczniów
2004/05 2005/06 2006/07

Liczba 
uczniów/oddział

Liczba absol-
wentów

Masłów 9 53 1 027 1 022 981 18,5 239
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Bieliny 9 70 1 428 1 399 1 322 18,9 365
Strawczyn 10 68 1 380 1 349 1 337 19,7 293
Powiat Kielecki 187 1 311 26 900 26 082 25 069 19,1 6 341
Województwo 916 6 863 150 520 144 571 137 579 20,0 35 160

Źródło: dane WUS

Z powyższego zestawienia daje się zauważyć tendencja spadku dzieci w gminach, powiecie 
i całym województwie. Z jednej strony sytuacja taka polepsza komfort nauki, z drugiej strony 
zmniejsza subwencje państwa. Gmina opracowując w 2000 roku strategię, przyjęła również 
plan  modyfikacji  i  modernizacji  systemu  nauczania.  Obecnie  wydaje  się,  że  system  się 
sprawdził,  a gmina w dalszym etapie powinna realizować zadania nakierowane jedynie na 
polepszenie warunków w poszczególnych placówkach edukacyjnych. W tym zakresie udało 
się  bardzo  dużo  już  zrealizować  zadań,  między  innymi  przy  wsparciu  programów 
pomocowych, w tym następujące projekty:

 Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach 
Scholasterii  dofinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach   Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego. 
Budowa rozpoczęta w październiku 2004, a zakończona w sierpniu 2006r. 

  Zadanie pn.  Budowa  Domu Ludowego z funkcją integracji  społecznej w Woli 
Kopcowej”

 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH (PAOW)
- W  marcu  2003r.  zadanie  dot.  zakupu  oprogramowania  komputerowego do  szkół 

znajdujących się na terenie gminy. 
- W 2003r. zakupu środków dydaktycznych do placówek oświatowych.
- Z  tego  zakresu  pozyskano  także  środki  na  szkolenie  z  zakresu  informatyki  dla 

nauczycieli.

- W 2004r. -  zadanie remontowo- inwestycyjne, dotyczące:
- Etap I modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym.
- Etap  II  wyposażenie  klas  zerowych  w  Masłowie  Pierwszym,  Mąchocicach 

Kapitulnych i Mąchocicach Scholasterii.

Należy podkreślić,  że pomimo znaczących zadań już zrealizowanych gmina nadal  planuje 
modernizacje niektórych placówek edukacyjnych, podniesienia ich standardu oraz budowę sal 
gimnastycznych,  boisk  sportowych,  wyposażanie  pracowni  informacyjnych  w  sprzęt 
komputerowy itp. Jednym z głównych projektów z obszaru edukacji i sportu, do realizacji 
których się przygotowuje w ramach RPOWŚ są:

 Rozbudowa obiektu szkolnego w Masłowie o halę sportową i część dydaktyczna na 
placówkę wychowania przedszkolnego

 Stadion Sportowy w Masłowie Pierwszym

Pozostałe  projekty  w  tym  obszarze  zostały  przedstawione  w  Planie  Operacyjno  – 
Zadaniowym.
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5.15. OCHRONA ZDROWIA

Na obszarze gminy Masłów w ramach (przekształconego Samorządowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Masłowie  – Uchwała RG z dnia 30.09.2004 roku)  Niepublicznego Zakładu 
Opieki  Zdrowotnej  w  Masłowie  działają  dwa  ośrodki  zdrowia:  NZOZ  w  Masłowie 
Pierwszym i Ośrodek Zdrowia  w Mąchocicach Kapitulnych. Placówki te czynne są od 
poniedziałku do czwartku w godz.8.00 – 18.00, w piątki w godz. 8.00-15.00, pełnią też 
sobotnie dyżury zgodnie z przyjętym grafikiem.

Z dokonywanych analiz (w tym w Studium) wynika, że obsługa w ramach podstawowej 
opieki  zdrowotnej  jest  w gminie  niewystarczająca.  Na 1000 osób w gminie  w 2004 r. 
przypadało 0,65 lekarza (biorąc pod uwagę również zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin), podczas gdy średnio w powiecie kieleckim ziemskim jest w tym zakresie znacznie 
lepiej, na 1000 osób przypada 1,22 lekarza, w województwie świętokrzyskim – na 1000 
osób przypada 2,07 lekarza. 

Analizując sytuację w tym zakresie należy jednak wziąć pod uwagę fakt sąsiedztwa gminy 
z  miastem  Kielce  i  możliwość  leczenia  się  mieszkańców  gminy  w  mieście,  które 
niejednokrotnie  oferuje  choremu  badania  specjalistyczne  i  inne  usługi.  Odejście 
w dziedzinie zdrowia od systemu rejonizacji spowodowało w ostatnim okresie, że znaczna 
część  mieszkańców  gminy  korzysta  z  podstawowej  opieki  w  ośrodkach  kieleckich. 
Czasami jest to podyktowane miejscem zatrudnienia. Zatem aby dysponować rzetelnymi 
danymi należałoby opracować przez gminę, przy współpracy z NFZ raport tematyczny, 
a następnie jeżeli jest możliwe wytyczać kierunki działania. 

Obsługa mieszkańców gminy w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie 
specjalistyczne,  szpitale)  odbywa  się  głównie  w  ośrodku  powiatowym  i  jednocześnie 
wojewódzkim – Kielcach.

W  gminie  niezależnie  od  funkcjonującego  systemu  opieki  zdrowotnej,  prowadzą 
działalność apteki i punkty apteczne. W tym zakresie oferta z branży farmaceutycznej jest 
prawie w zasięgu ręki, przynajmniej w większych miejscowościach, które są oddalone od 
miasta. Dla miejscowości przyległych do miasta konkurencję stanowią apteki działające 
w Kielcach.

5.16. POMOC SPOŁECZNA

Na  terenie  gminy  działa  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  który  realizuje  zadania 
z zakresu pomocy społecznej ze środków pochodzących: z budżetu województwa (za zadania 
zlecone) oraz z budżetu gminy (za zadania własne). 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje całą działalność organizatorską
     w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności odpowiada za:

a) diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających
interwencji socjalnej,

b) udzielenie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej,
w naturze, w usługach,
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c) współpracę z samorządem mieszkańców w sprawach rozpoznania i organizacji
zaspokajania potrzeb,

d) organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych,
e) współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagają-

cych pomocy prowadzonych przez organizacje i osoby fizyczne.
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie w oparciu o ustawę z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z
póżn.zm.) oraz ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z póżn.zm.)
prowadzi ponadto postępowania w sprawie:

• przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych
• przyznania i wypłacania zaliczki alimentacyjnej
• dłużników alimentacyjnych

 Zasady udzielania pomocy
1.  O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie 
o pomocy społecznej tj.:
« trudna sytuacja życiowa
« trudna sytuacja finansowa
przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn (trudna sytu-
acja życiowa), do których należą:
1. sieroctwo
2. bezdomność
3. bezrobocie
4. niepełnosprawność
5. długotrwała lub ciężka choroba
6. przemoc w rodzinie
7. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
8.bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa    
   domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
9.  brak  umiejętności  w  przystosowaniu  do  życia  młodzieży  opuszczającej  placówki   
   opiekuńczo-wychowawcze
10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
12. alkoholizm lub narkomania
13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
14. klęska żywiołowa lub ekologiczna

W  2006  r.  GOPS  objął  m.in.  różnorodną  formą  pomocy  finansowej  i  rzeczowej  381 
rodzinom,  w  tym  1481  osobom,  zamieszkującym  na  terenie  gminy  Masłów.  Głównymi 
powodami  przyznawania  pomocy  było:  bezrobocie,ubóstwo,długotrwała  choroba  oraz 
bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa 
domowego.  Oprócz  realizowanych  corocznie  zadań z  zakresu  pomocy społecznej  w roku 
2006 udzielił  pomocy dla  176 osób zamieszkałych  w gospodarstwach dotkniętych  klęską 
suszy. 
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Wydaje się, że co dalszych kierunków działalności GOPS będzie aktywna polityka na rynku 
pracy, w ramach uruchomianych sukcesywnie komponentów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki,  szczególnie  w oparciu o takie  instytucje  jak Urząd Marszałkowski  i  Wojewódzki 
Urząd Pracy. Integracja społeczna jest powiem jednym z celów tego Programu.

5.17. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCYJNA

Na terenie gminy, w Masłowie Pierwszym, prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury, którego 
głównym celem jest edukacja kulturalna skierowana do wszystkich grup wiekowych społecz-
ności gminnej, przy współpracy ze szkołami oraz placówkami kulturalnymi z terenu woje-
wództwa. Przy prowadzeniu działalności kulturalno-edukacyjnej równocześnie następuje ak-
tywna promocja gminy na zewnątrz. GOK sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością 
świetlic samorządowych w Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej, które są miejscem spotkań 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz przede wszystkim polem działalności edukacyjno – kulturalnej 
dzieci i młodzieży. Świetlice te są czynne średnio przez trzy dni w tygodniu w godzinach po-
południowych. Współpracują one również z miejscowymi szkołami. Całoroczna współpraca 
pomiędzy świetlicami a GOK, uwidacznia się głównie poprzez  organizowane wspólnie im-
prezy (choinka, zabawy andrzejkowe itp.) oraz różnego rodzaju akcje w okresie ferii zimo-
wych.

W  gminie  działają  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  chór  ludowy,  kapele  ludowe,  zespoły 
śpiewacze oraz zespoły młodzieżowe – poniżej zestawienie poszczególnych grup aktywności 
kulturalnej. 

• Chór Ludowy "Masłowianie"
• Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty
• Kapela ludowa Ciekoty
• Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Kopcowej
• Koło Gospodyń Wiejskich z Barczy
• Koło Gospodyń Wiejskich z Mąchocic Scholasterii
• Zespół Śpiewaczy "Dąbrowianki" z Dąbrowy
• Zespół Śpiewaczy z Brzezinek
• Zespół Śpiewaczy "Lubrzanka" z Mąchocic Kapitulnych
• Zespół Śpiewaczy "NOVE" z Masłowa Drugiego
• Stowarzyszenie artystyczne "Golica"
• Zespół country "Andrzej i Przyjaciele"
• Młodzieżowa Grupa Gitarowa
• Zespół taneczny młodzieżowy

Na wyróżnienie również zasługuje także aktywność w obszarze twórczości ludowej. Gmi-
na  może  się  pochwalić  w  tym  zakresie  wieloma  działaczami,  znanymi  nie  tylko 
w regionie ze swoich osiągnięć.

Uzupełnieniem inicjatyw mieszkańców w obszarze kultura i edukacja jest działalność Gmin-
nej Biblioteki Publicznej z filiami w Mąchocicach Kapitulnych i Wiśniówce.
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Czynnie  rozwija  się  również  współpraca  międzygminna  ze  szwedzką  gminą  Skurup  (jej 
owocem była  m.in.  wystawa w Szwecji  prezentująca gminę i  jej  twórców ludowych oraz 
występ  chóru  „Masłowianie”)  oraz  Szwajcarskim  Związkiem  Miast  oraz  współpraca 
w ramach programu„MŁODZIEŻ”

W analizowanym okresie 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były 
stałe zajęcia:

• Nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianinie, akordeonie – zajęcia w
• Masłowie II.
• Próby Zespołów Ludowych - prowadzone przez instruktorów
• Spotkania Klubu Seniora
•  Zajęcia grupy gitarowej i próby zespołu country „Andrzej i Przyjaciele” 
•  Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
• Aerobik dla  wszystkich  chętnych organizowany przez GOK w/m oraz placówkach 

oświatowych
• Organizacja i współorganizacja imprez plenerowych, konkursów plastycznych, kon-

kursów, sportowych, zabawy dla dzieci, dyskoteki;
• Zajęcia klubowe: gry stolikowe, komputerowe, zajęcia sportowe.
• Redagowanie siłami społecznymi „Kuriera Masłowskiego”, koszt wydawnictwa sta-

nowi tylko druk.
• Przygotowania do imprez kameralnych i plenerowych m.in.: Noworoczny Tort
• Kultury; Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2006; Wojewódzki 

Przegląd  Widowisk  Kolędniczych;  Powiatowe  Eliminacje  Międzynarodowych  Bu-
skich Spotkań z Folklorem; Biesiada Masłowska; Dożynki; i inne.

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował w 2006 następujące imprezy:
♦ 15 stycznia – zorganizowano po raz XXV „Wojewódzki Przegląd Zespołów i Widowisk
      Kolędniczych”. Celem „Przeglądu ...” jest kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji ludo-

wego kolędowania, jej popularyzacja w społeczeństwie, pobudzenie aktywności artystycz-
nej młodego pokolenia związanej z przeżywaniem Misterium Świąt Bożego Narodzenia, a 
także dokumentowanie i rejestracja gminnych form kultury ludowej. 

♦ 21 stycznia odbyło się piąte spotkanie pn. „NOWOROCZNY TORT KULTURY”, zorga-
nizowane  w  Sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół  w  Masłowie  Pierwszym.  Wzięły 
w nim udział Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły z terenu gminy. Wraz z KGW – nadej-
ście Nowego Roku 

♦ 22 stycznia – Eliminacje do Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Jędrzejowie („Dąbrowianki”, 
„Kopcowianki”, ZPiT Ciekoty z kapelą); 05 lutego - finały Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
we Włoszczowej (zakwalifikowały się „Dąbrowianki”).

♦ W dniach 13-14 luty (ferie zimowe) przeprowadzono Akcję pn. „Po naukę do lasu” skie-
rowaną do gimnazjalistów z gminy Masłów gdzie młodzież, poza wspaniałą zabawą mo-
gła poznawać m.in. sposoby dokarmiania zwierząt i rozpoznawania ich śladów, poznawać 
tajniki posługiwania się GPS-em, wysłuchać prelekcji na temat życia lasu                 i 
wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych. 

♦ 25 luty – Zabawa Choinkowa dla dzieci w budynku GOK
♦ 25 marca – udział w Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej w WDK w Kielcach. Z terenu gmi-

ny zaprezentowały się: Chór Masłowianie, „Kopcowianki” z Woli Kopcowej, Młodzieżo-
wy Zespół Wokalno-Instrumentalny z GOK Masłów.

47



♦ Przez cały rok odbywały się spotkania Klubu Seniora działającego przy GOK Masłów. 
Celem jego istnienia jest głównie umożliwienie ludziom starszym przyjemnego spędzenia 
czasu wolnego, budzenie i rozwijanie nowych zainteresowań, ale także ułatwienie nawią-
zywania kontaktów towarzyskich i społecznych. 

♦ 1 maja „XXX Eliminacje Powiatowe Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem”, 
które po raz piąty odbywały się na terenie gminy (Amfiteatr w Ciekotach). Organizatora-
mi są: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie, Sta-
rostwo Powiatowe, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Polskie Radio Kielce. 

♦ 14 maja – obchody 85-lecia działalności Chóru Masłowianie.
♦ 1 czerwca – przeprowadzony został na terenie placówek oświatowych gminy Masłów fe-

styn pn. „Sportowy Turniej Miast i Gmin”. Organizatorem XII edycji Turnieju było Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich oraz Za-
rząd  Główny  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej.  Impreza  –  połączona 
z Międzynarodowym Dniem Dziecka 

♦ 3 czerwca – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej pobyt Ojca Świętego Jana 
Pawła II na ziemi świętokrzyskiej.

♦ 23-24 czerwca – udział gminy Masłów w imprezie pn. „Święto Wody”, zorganizowanej 
przez  prezydenta  Kielc  Wojciecha  Lubawskiego  przy  współudziale  Międzygminnego 
Związku  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kielcach,  Spółki  „Wodociągi  Kieleckie”  oraz 
gmin: Masłów, Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny. 

♦ 25  czerwca  –  udział  Zespołu  Śpiewaczego  „Lubrzanka”  z  Mąchocic  Kapitulnych 
i „Kopcowianki” z Woli Kopcowej w Dniach Otwartych Drzwi w Modliszewicach 

♦ 02 lipca odbyła się organizowana cyklicznie „Biesiada Masłowska”. Jest to impreza ple-
nerowa, mająca na celu popularyzację twórczości artystycznej gminy i regionu święto-
krzyskiego oraz zainaugurowanie sezonu turystycznego

♦ 09.04 –11.06 i 13.08 – 22.10. Rozgrywki Gminnej Ligii Piłkarskiej. 
♦ sierpień – 40-lecie KGW z Brzezinek. Jest to jedno z najdłużej działających kół w gminie
♦ 27 sierpnia – Msza św. Dożynkowa. Ze względu na zniszczenia w zasiewach i uprawach

wywołanych suszą oraz niespodziewana śmierć przewodniczącej Rady Gminy odwołany 
został coroczny festyn dożynkowy.

♦ 23 września – jubileusz 10-lecia Zespołu Ludowego NOVE z Masłowa Drugiego.
♦ 31 grudnia – Złote Gody w Gminnym Ośrodku Kultury w Masłowie. Po raz kolejny
♦ zorganizowano, należącą do tradycji uroczystość uhonorowania medalami za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie seniorów z naszej gminy. 

Powyżej  wymieniono tylko ważniejsze imprezy w organizacje których angażuje się GOK. 
Uczestniczy również aktywnie w przygotowaniu różnego rodzaju wydawnictwa, w tym Ku-
riera Masłowskiego oraz periodyków promujących gminę jak np. „Gmina Masłów Zaprasza”, 
Spojrzenie w przyszłość”, „Masłów – Informator Turystyczny”, przewodnik „Rowerem Gór-
skim wokół Ciekom” czy też ostatnio wydaną  w ramach Programu Leader+ przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry „Monografię historyczno-etnograficzną 
gminy Masłów” przedstawiający w ciekawy sposób walory przyrodnicze, kulturowe i krajo-
znawcze gminy.

5.18. BEZPIECZEŃSTWO
Gmina  Masłów  jest  stosunkowo  bezpieczną  gminą,  co  wynika  z  rocznych  sprawozdań 
z  działalności  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Bodzentynie  oraz  analizy  stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego przedkładanych Radzie Gminy. 
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Ze  względu  na  sąsiedztwo  z  miastem,  Gmina  charakteryzuje  się  pewnymi 
charakterystycznymi zjawiskami jak:

• wzrastające różnice pomiędzy młodzieżą z gminy, a młodzieżą miasta,

• koncentracja  grup  młodzieży  miejskiej  wysokiego  ryzyka  na  obrzeżach  miast 
(blokowiska),

• wzrastające  dysproporcje  (finansowe  i  kulturowe)   pomiędzy  gospodarstwami 
rodzinnymi  mieszkającymi  od  początku  lub  od  dłuższego  czasu  w  gminie 
(zintegrowanymi), a gospodarstwami nowo zasiedlanymi,

• istnienie  na  terenie  gminy  obszaru  zagrożonego  marginalizacją  i  wykluczeniem 
społecznym (osiedle na Wiśniówce),

• zbyt wąska oferta z zakresu kultury, sportu, rekreacji kierowana do młodzieży,

• brak integracji młodzieży, głownie ze względu na konieczność podejmowania pracy

Aby sprostać niekorzystnym efektom towarzyszącym tym zjawiskom, policja działająca na 
terenie  gmina  musiałaby  bardziej  i  bliżej  współpracować  ze  społeczeństwem Jednakże 
Posterunek Policji w Masłowie Komisariatu w Bodzentynie liczy 7 policjantów, w tym 
kierownik, dzielnicowy,  2 policjantów Zespołu Kryminalnego, 3 policjantów prewencji. 
Jak z powyższego wynika wobec narastających  obowiązków sprawozdawczych, trudno 
jest  na  szeroką  skalę  przy  takim  poziomie  zatrudnienia  realizować  szeroko  zakrojone 
działania zapobiegawcze. Nie jest to też zadaniem gminy, jednakże Rada Gminy dostrzega 
ten problem i rok rocznie kieruje środki finansowe na poprawę i tworzenia odpowiednich 
warunków funkcjonowania Posterunku. Według dokonanej przez funkcjonariuszy analizy 
przestępczości za 2006 r. najbardziej zagrożonymi obszarami były”

1) działki rekreacyjne w Woli Kopcowej i Mąchocicach Kapitulnych

2) teren budów domów w Domaszowicach, w Woli Kopcowej i Masłowie Drugim

3) teren Kieleckich Kopalni Kwarcytów w Wiśniówce (obecnie zakład Spółki TARMAC 
Kruszywa Polska)

4) miejscowość Ciekoty, gdzie często dochodzi do kradzieży

Z analizy wynika,  ze zarówno w roku 2006 jak i poprzedzającym 2005 prawie połowę 
przestępstw  kryminalnych  stanowiły  kradzieże  mienie,  a  następnie  kradzieże 
z włamaniem. Łącznie w 2005 roku zarejestrowano 83 zdarzenia kryminalne, a w 2006 r. 
62 zdarzenia. 

Oprócz działań typowo śledczych posterunek realizuje również działania  profilaktyczne 
i inicjatywy prewencyjne jak:

1) Pomoc ofiarom przestępstwa.

2) Szkoła, Rodzina, Środowisko,

3) Bezpieczny Dom, Osiedle, Parking, 

4) Bezpieczny Wypoczynek,

5) Przeciwdziałanie Narkomanii i Alkoholizmowi,

6) Bezpieczny Biznes,
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7) Bezpieczny Powiat.

Znaczącą  rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w gminie  zapewniają jednostki Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  (OSP)  zlokalizowane  w  Brzezinkach,  Ciekotach,  Masłowie  Pierwszym, 
Mąchocicach Kapitulnych i Woli Kopcowej. 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - 5 jednostek
 Mąchocice Kapitulne – Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego, 

o 2  samochody  –  1  bojowy  średni  ,  1  specjalistyczny  oświetleniowy,  35 
strażaków,  własna  remiza,  w  przyszłości  rozbudowa  na  potrzeby 
Międzygminnego Centrum Szkolenia  Młodzieżowych  Drużyn  Pożarniczych, 
rok 2006 – 46 akcji w tym 10 poza Gminą, w 2006 MDP zajęła 3 miejsce 3 
miejsce w powiecie w zawodach pożarniczych. W ramach OSP działa również 
drużyna siatkarska i piłkarzy nożnych

 Wola Kopcowa 
o własna  remiza  z  boksem  garażowym,  samochód  typu  lekkiego,  jednostka 

specjalistyczna  do  zwalczania  owadów,  22  strażaków,  w  2006  -  22  akcje 
w tym 2 poza Gminą.

 Masłów Pierwszy - Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego, 
o remiza wspólnie z GOK, 25 strażaków, jeden samochód typu średniego, 44 

akcje w tym 4 poza Gminą,
 Brzezinki 

o remiza przy Szkole Podstawowej, samochód typu średniego, 26 strażaków, 10 
akcji.

 Ciekoty – jednostka typu M, 
o samochód VW bus ogólnego zastosowania, 21 strażaków, 2 wyjazdy, remiza 

ze świetlicą. 

W skład Zarządu OSP wchodzi jedenastu członków którzy w większości pełnią równolegle, 
istotne funkcje w podmiotach funkcjonujących na terenie gminy. 
Na uwagę zasługuje planowana inwestycja rozbudowy jednostki OSP w Mąchocicach Kapi-
tulnych i stworzenia  Międzygminnego Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. Ma to być obiekt przeznaczony na  organizację  obozów szkoleniowych, letnich dla 
młodzieży zrzeszonej  w OSP.  W budynku będzie się mieściła duża świetlico-jadalnia, rozbu-
dowane  sanitariaty,  pomieszczenia  szkoleniowo-dydaktyczne, kuchnia  kateringowa,  dwa 
boksy garażowe. Wartość inwestycji szacowana jest na 1 000 000 zł                   i planowana 
jest  do  współfinansowania  z  Funduszy  UE  w  ramach  PROW. 
Czas realizacji 2009 - 2010r,
powierzchnia zabudowy - 476,3 m kw.,
powierzchnia użytkowa - 690,3 m kw.,
kubatura  - 3166,5 m3. 
Budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem I piętra na potrzeby  różnych organizacji 
społecznych. 
Ponadto akcje i działania w obszarze podwyższania bezpieczeństwa społecznego prowadzone 
są przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Często bowiem udaje im się 
zdobyć dofinansowanie na akcje informacyjne i szkoleniowe w tym zakresie.

Odrębna kwestią bezpieczeństwa w gminie  jest  bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie 
dzieci na drogach. Sytuacja jest bardziej drastyczna na obszarach przez którą mają przebieg 
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drogi powiatowe lub wojewódzkie, gdzie gmina nie jest ich właścicielem i gdzie np. budowa 
chodników  wiąże  się  ze  ścisłą  współpracą  z  jednostką  zarządzającą  daną  drogą.  W tym 
obszarze  również  poprawia  się  stopniowo sytuacja  poprzez  budowę nowych  chodników  
i ścieżek rowerowych,  którymi  dzieci  mogą bezpiecznie  dotrzeć do szkoły.  Pewną szansą 
wydaje się w przyszłości odciążenie ruchu przez gminę po przeprowadzeniu inwestycji na 
drogach  krajowych  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  
i wybudowanie obwodnic miasta Kielce w kierunku na Lublin i na Warszawę.

5.19 . KOMUNIKACJA

1)  Komunikacja drogowa
Gmina  Masłów  położona  jest  w  kieleckim  węźle  komunikacyjnym,  który  ma  znaczenie 
krajowe. Przez teren gminy przebiegają następujące drogi krajowe stanowiące o znaczeniu 
węzła kieleckiego:
•    nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kielce – Kraków – Chyżne,
•    nr 73 Wiśniówka – Kielce – Busko Zdr. – Tarnów – Jasło,
•    nr 74 (Łódź) Sulejów – Kielce – Opatów – Kraśnik – Zamość – gran. Państwa

Układ dróg krajowych uzupełnia  droga wojewódzka nr 745 Dąbrowa – Masłów – Radlin 
łącząca  drogi  krajowe  nr  73  i  74  poza  obszarem  miasta,  stanowiąca  dla  obszaru  gminy 
podstawowy ciąg komunikacyjny.  Ponadto w ostatnim okresie droga ta stała  się szlakiem 
transportowym kruszywa do budowy dróg z kopalni „Józefka”, położonej w gminie Górno, 
w kierunku północnym i centralnym kraju. Ruch samochodów ciężarowych o tonażu 40 ton 
i czasami większym (do którego obecna droga w żadnym stopniu nie jest przygotowana) stał 
się osobliwą uciążliwością mieszkańców, których mieszkania są zlokalizowane wzdłuż całej 
trasy. Ma to szczególnie nasilenie od czasu przystąpienia do budowy autostrad i ważniejszych 
obwodnic w kraju. W zakresie transportu surowca nie obowiązuje konieczność posiadania 
odpowiednich badań przez inwestora jak np. Ocena Oddziaływania na Środowisko Naturalne, 
ponieważ  na  etapie  planowania  inwestycji  nie  jest  wiadome  skąd  będzie  transportowany 
surowiec.  Jednakże  dalsze  działania  gminy  powinny  zmierzać  do  ograniczenia  ruchu  na 
newralgicznych  odcinkach,  natomiast  policji  do  zmniejszenia  prędkości  przejeżdżających 
ciężarówek.  Obecny  stan  może  również  dla  gminy  stanowić  ważny  argument  przy 
prowadzeniu  negocjacji  o  kolejności  budowy  lub  modernizacji  dróg  w  powiecie  czy 
województwie. Należy tutaj nadmienić, że mieszkańcy wyrażają bardzo duże niezadowolenie 
z obecnej sytuacji i niejednokrotnie grozili blokadami dróg, szczególnie w sezonie nasilonego 
przewozu surowca. Z drugiej  strony bezpośrednie korzyści z powodu wzrostu wydobycia  
i  ewentualnych  wpływów  do  gminy  w  postaci  podatków,  a  także  wzrostu  zatrudnienia 
uzyskuje gmina Górno na terenie której znajduje się kopalnia. 

Problemem społeczności  gminy związanym z drogami  staje  się  coraz  większe zagrożenie 
hałasem. Dlatego tam gdzie jest to możliwe należy podejmować inicjatywy zmierzające do 
jego ograniczenia, z jednej strony poprzez uporządkowany ruch pojazdów – z drugiej poprzez 
zadrzewienia i stosowanie ekranów akustycznych. 

. 
Sieć dróg powiatowych jest  niejednorodna.  Obok dróg spełniających kryteria  tej  kategorii 
występują odcinki tras mających znaczenie lokalne. 
Uzupełniający układ stanowią drogi gminne występujące w liczbie 10, o łącznej długości 14,4 
km,  w  tym  o  nawierzchni  ulepszonej  –  5,1  km,  utwardzonej  –  
2,7 km, i gruntowej – 3,9 km. 
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Obok ww. dróg gminnych istnieją jeszcze drogi mające twardą nawierzchnię i spełniające 
parametry dróg publicznych. Należy do nich droga Mąchocice Scholasteria – Brzezinki (0,8 
km), krótki odc. (320m) w Masłowie II oraz w sołectwie Mąchocice Kapitulne - 3 odc. o naw. 
bitumicznej o łącznej dł. 1,65 km)
Ogólna  długość  dróg  o  twardej  nawierzchni  wynosi  na  obszarze  gminy  70,6  km,  
w tym o nawierzchni ulepszonej 66,5 km a utwardzonej 4,1 km. 
Wskaźnik  gęstości  dróg  twardych  wynosi  80,2  km/100  km2 i  jest  niższy  od  średniej  dla 
województwa (90,4 km/100 km2).

2) Lotnisko
Lotnisko  wielozadaniowe  w  Masłowie  położone  w  jego  środkowej  części  jest 

własnością spółki z o. o. zawiązanej w 2004 r przez udziałowców – założycieli: 
•    Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
•    Powiat Kielecki,
•    Gminę Masłów,
•    Aeroklub Kielecki

W związku z planami budowy lotniska regionalnego w Obicach w ostatnim okresie z udziału 
w spółce wycofało się Miasto Kielce. 
Lotnisko o powierzchni 71,5 ha zarządzane jest przez Aeroklub Kielecki.
Na podstawowe elementy wyposażenia lotniska składają się:

•    Droga startowa o wymiarach 900x30 m o nawierzchni utwardzonej z pasem 
startowym 1020x100 m,

•    Pas startowy nr 2 o wymiarach 1020x250 m (bez utwardzonej  nawierzchni 
drogi startowej),

•    Droga kołowania z nawierzchnia sztuczną o szerokości 12 m,
•    Posterunek celno paszportowy,
•    Zabudowa (budynek administracji,  stacja paliw, hangar drewniany magazyn 

drewniany, itp.),
•    Oświetlenie pasa startowego i drogi kołowania,
•    System kolektorów odprowadzających wody deszczowe.

Lotnisko  nie  jest  wyposażone  w  pomoce  radionawigacyjne,  co  obecnie  uniemożliwia 
otworzenie nawet okresowego ruchu pasażerskiego. 

Obecnie  trwają prace  dotyczące  wyznaczenia  dalszego kierunku rozwoju lotniska.  Należy 
zaznaczyć,  że  gdyby funkcjonowało ono w regionie  jako pasażerskie,  jego atutem byłaby 
bardzo  bliska  lokalizacja  obok  stolicy  województwa.  Z  drugiej  jednak  strony  brak 
sukcesywnych  działań  dotychczas,  zmierzających  do  zabezpieczenia  niezbędnego  terenu, 
powoduje, że w chwili obecnej mieszkańcy położeni w obrębie lotniska byliby narażeni na 
znaczące  hałasy  i  inne  efekty  uboczne  związane  ze  startami  i  lądowaniami  samolotów 
pasażerskich.  Dało  się  to  odczuć  już  niejednokrotnie  przy  organizacji  różnych  imprez 
z udziałem lotnictwa czy samolotów czarterowych. Potwierdza to również analiza poziomu 
hałasu przeprowadzona w ramach opracowania koncepcji rozbudowy lotniska. 

Koncepcja zakładała dwa warianty rozbudowy:
• I wariant rozbudowy lotniska  
W zaprojektowanym rozwiązaniu istniejąca zabudowa mieszkaniowa, za wyjątkiem jednego 
budynku mieszkalnego, znajduje się na zewnątrz krzywej równoważnego poziomu dźwięku 
60  dB (A).  Przewidywana  do  likwidacji  część  gospodarstw jest  podyktowana  względami 
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ograniczenia  wysokości  zabudowy  w  strefach  przylotniskowych  z  uwagi  na  przeszkody 
lotnicze, a nie względami wynikającymi z norm dotyczących hałasu.
• II wariant rozbudowy lotniska  
W zaprojektowanym rozwiązaniu część istniejącej zabudowy mieszkaniowej (6 gospodarstw) 
znajduje się wewnątrz  krzywej  równoważnego poziomu dźwięku 60 dB (A).  Wobec tych 
gospodarstw  należałoby  zastosować  zabezpieczenia  przeciwhałasowe,  polegające  przede 
wszystkim  na  zastosowaniu  okien  o  zwiększonej  izolacyjności  akustycznej,  tak  aby przy 
zamkniętych oknach osiągnąć dopuszczalny poziom hałasu określony dla wnętrz pomieszczeń 
mieszkalnych w godzinach dziennych.

Takie rozwianie przewidywano dla lotniska w Masłowie – jako lotniska pełniącego funkcję 
podmiejskiego  o  charakterze  regionalnym.  W  latach  2004-2006  opracowana  została 
alternatywna  koncepcja  funkcjonowania  lotniska  regionalnego  zlokalizowanego  na  innym 
proponowanym  terenie  w  Obicach.  Ponieważ  budowa  dużego  lotniska  regionalnego 
w  Obicach,  zostanie  prawdopodobnie  przesunięta  znacząco  w  czasie,  w  stosunku  do 
wcześniejszych  planów,  do  tego  czasu  ponownie  upatruje  się  możliwość  wykorzystania 
lotniska  w Masłowie.  Ta  kwestia  będzie  przedmiotem wielu  analiz  i  narad  specjalistów  
z mieszkańcami – o ile taki kierunek dla lotniska w Masłowie zostanie przyjęty.

Lotnisko w rozwoju gminy może mieć bardzo duże znaczenia nie tylko gdy będzie pełnić 
funkcję lotniska pasażerskiego. Wówczas na pewno rozbuduje się towarzysząca infrastruktura 
publiczna i komercyjna. Samorząd Gminy i jego mieszkańcy stają przed ważną decyzja i będą 
mieli  prawo  decydować.  Działania  Gminy  powinny  również  upatrywać  możliwości 
alternatywnego  rozwoju  lotniska,  o  których  się  mówiło  na  etapie  planów  lotniska 
regionalnego Obicach, a mianowicie wykorzystanie jego aktualnych atutów i ich rozwijanie 
w następujących kierunkach:

• szkoła  szybowcowa,  spadochronowa,  lotniarska  itp.  i  różnego  rodzaju  obozy, 
zgrupowania

• szkoła lotnicza z możliwością uzyskania uprawnień
• usługi dla ludności – przesyłki, przeloty itp.
• alternatywne wykorzystanie płyty lotniska (rajdy, pokazy, wyścigi itp.)

Należy  przy  tym  zaznaczyć,  że  może  funkcjonować  lotnisko  pasażerskie  
i jednocześnie mogą rozwijać się działalności alternatywne, choć trochę na mniejsza skalę, ze 
względu na bezpieczeństwo lotów.
Strategicznym zatem zadaniem w tym obszarze będzie w najbliższej perspektywie wybranie 
drogi rozwoju dla lotniska.

3) Komunikacja zbiorowa

Obszar  gminy  obsługiwany  jest  masową  komunikacją  pasażerską  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Kielcach oraz prywatnych przewoźników zrzeszonych  w Świętokrzyskim Zrzeszeniu 
Przewoźników Prywatnych w Kielcach.

Masłów nie posiada bezpośrednich połączeń autobusami pośpiesznymi z odległymi celami 
podróży jednak skomunikowanie z dworcami PKP i  PKS w Kielcach stwarza dogodne 
warunki dla podróży na dłuższe odległości.

Istniejące rozwiązania komunikacyjne wydaja się być w gminie wystarczające. Jedynym 
utrudnieniem w tym obszarze jest brak bezpośredniego połączenia autobusowego sołectwa 
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Mąchocice Kapitulne z ośrodkiem gminnym, w tym również z takim jednostkami jak GOK 
czy też GOPS.

5.20. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1) Wymogi związane ze strategią Państwa i województwa

Zgodnie  ze  „Strategią  kierunkową  rozwoju  informatyzacji  Polski  do  roku  2013  oraz 
perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020”, która 
stanowi  wizję  społeczeństwa  informacyjnego  po  zakończeniu  obowiązywania  Strategii 
ePolska,  na  terenie  Gminy  Masłów  proces  informatyzacji  będzie  prowadzony  w  trzech 
obszarach:
I.   Powszechności dostępu do usługi treści udostępnianych elektronicznie.
II.  Tworzenia wartościowej oferty usług i treści dostępnych w Internecie.
III. Zdolności ich wykorzystania.

W  obszarze  pierwszym  wyszczególniono  działania  poświęcone  tworzeniu  warunków  dla 
powszechnego,  taniego,  bezpiecznego  i  szerokopasmowego  dostępu  do  Internetu.  Są  to 
w szczególności:
I.1 Internet szerokopasmowy w administracji publicznej 
I.2 Internet szerokopasmowy dla szkół
I.3 Infrastruktura dostępu dla wszystkich mieszkańców
I.4 Infrastruktura dla nauki
I.5 Bezpieczeństwo w sieci

Potrzeba włączenia się  w Rozwój Dostępu do Szerokopasmowego Internetu wypływa wprost 
z  przekonania  o  istotnej  roli  szerokopasmowego  Internetu  dla  mieszkańców  oraz 
przedsiębiorców.
Gmina Masłów włączy się czynnie w realizowany w obecnej chwili i kontynuowany w latach 
następnych projekt „e-świetokrzyskie”. 
Projekt  "e-świętokrzyskie  -  budowa  sieci  radiowej",  współfinansowany  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez ZPORR, umożliwia uruchomienie 
szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, która zgodnie z zasadami przyznawania funduszy 
unijnych ma charakter otwarty.  Dostęp do usług w sieci mają wszystkie grupy odbiorców: 
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, edukacyjne, firmy komercyjne oraz 
- za pośrednictwem lokalnych dostawców usług internetowych - użytkownicy indywidualni. 
Korzyści dla mieszkańców regionu:

•     Sieć  radiowa  zapewnia  szybki,  bezpieczny  i  niezawodny  dostęp  do  Internetu 
firmom                i  instytucjom działającym w terenie  gminy.  Umożliwia  im 
skorzystanie z szerokiej oferty usług teleinformatycznych, m.in. z klasycznej telefonii 
PSTN oraz telefonii IP, usług sieci korporacyjnych czy dzierżawy łączy cyfrowych. 

•     Powstała  w  ramach  projektu  infrastruktura  telekomunikacyjna  pozwala  na 
zwiększenie  zasięgu  i  poprawę  jakości  Internetu  wykorzystywanego  przez 
indywidualnych odbiorców, a także stwarza szczególną szansę dla tych, którzy do tej 
pory nie korzystali z podłączenia do Internetu. 

•     Sieć "e-świętokrzyskie" to system ułatwiający wykorzystanie Internetu w pracy, 
w nauce, w kontaktach obywatela z urzędem i załatwianiu spraw administracyjnych. 
Nowoczesna  szerokopasmowa  sieć  dostępowa  służy  promocji  regionu,  rozwojowi 
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jego  kultury  i  edukacji,  wspiera  dostęp  do  usług  publicznych  i  przyczynia  się  do 
pobudzania lokalnych inicjatyw. 

Gmina  Masłów  skorzysta  z  radiowej  stacji  bazowej  zlokalizowanej  w  Kielcach  z  której 
poprzez terminale abonenckie, sygnał będzie rozprowadzany do końcowych użytkowników 
za pośrednictwem WiFi, sieci LAN i innych. Dzięki promieniowi zasięgu stacji bazowej do 
30  km  około  95  proc.  ogółu  mieszkańców  regionu  znajdzie  się  w  obszarze,  na  którym 
zadziała powstający system.

System będzie  funkcjonował  w oparciu  o zasady komercyjne  i  na tych  samych  zasadach 
będzie  się  rozwijał.  Znacząco  rolą  gminy  w  początkowym  okresie  będzie  odpowiednio 
szerokie wyeksponowanie informacji o jego możliwościach i zasadach funkcjonowanie oraz 
tworzenie  dogodnych  warunków dla  podejmowania  działania  przez  lokalnych  operatorów 
systemu.

2. Stan obecny.
Obecnie na terenie gminy działa kilku operatorów, którzy dostarczają usługę telefonii 

i dostępu do Internetu. Przoduje tu narodowy operator telekomunikacyjny TP S.A., który za 
pomocą łączy kablowych świadczy usługi  telefoniczne  a od kilku lat  również dostępu do 
Internetu usługą ADSL (łącze asynchroniczne). Przy czym słaba jakość tej infrastruktury nie 
pozwala  na  uzyskanie  dużej  przepływności.  W praktyce  mieszańcy  i  firmy  działające  na 
terenie  gminy  i  korzystające  z  łącz  TP  S.A.  mogą  korzystać  z  prędkości  w zakresie  od 
128-1024kb/s.  Co  prawda  jest  to  już  zakres  prędkości,  które  z  definicji  kwalifikują  te 
prędkości do grupy łącz szerokopasmowych ale nie gwarantują takiej przepływności w obie 
strony (wysyłanie,  pobieranie).  Dodatkowym problemem dla łącz kablowych jest  górzyste 
ukształtowanie terenu co powoduje trudności w doprowadzeniu takiej  sieci  do wszystkich 
mieszkańców gminy.  Przykładem takim mogą  być  takie  sołectwa  jak:  Brzezinki,  Barcza, 
Dolina  Marczakowa,  Mąchocice  Scholasteria  gdzie  usługa  telefonii  odbywa  się  drogą 
radiową, a wdzwanianie się do Internetu poprzez modemy nie pozwala uzyskać większych 
prędkości niż 56kb/s. Sama jakość połączeń telefonicznych pozostawia wiele do życzenia.

Kolejni  operatorzy to  tzw. operatorzy sieci  komórkowych,  którzy obejmują swoim 
zasięgiem cały teren Gminy Masłów, ale na razie ich usługi związane z szerokopasmowym 
dostępem do Internetu nie obejmują naszego regionu, a dostęp o niskiej przepustowości jest 
bardzo drogi.

Od kilku lat na terenie gminy działa operator prywatny NetCity, który buduje swoją 
własną sieć nadajników radiowych  i  świadczy usługi  dostępu do Internetu  w zakresie  od 
128-2048kb/s. Głównymi odbiorcami jego usług są mieszkańcy i firmy, które nie posiadają 
bądź posiadają słabej jakości łącza TP.S.A. Od kilku miesięcy działa również drugi konkurent 
w zakresie dostępu radiowego do Internetu – firma IT Futura, która swoim zasięgiem na razie 
obejmuje 5 sołectw: Masłów, Wolę Kopcową i Domaszowice, Mąchocice i Ciekoty.

Ze względu na bliskość położenia Masłowa obok Kielc i nadajnika  zlokalizowanego 
na kominie Elektrociepłowni Kielce, swoje działania na terenie gminy rozpoczął kolejny duży 
operator telekomunikacyjny firma Netia, która umożliwia dostęp do telefonii i Internetu drogą 
radiową w technologii WiMAX o częstotliwości ok.3GHz.  Technologia ta wyróżnia się dużą 
jakością łącza i  stabilnością  poprawnej  pracy nawet w złych warunkach atmosferycznych. 
Przy  czym  operator  ten  na  razie  nie  jest  zainteresowany  dalszym  rozwojem  swojej 
infrastruktury na terenie  gminy Masłów. Obecnie skupił  się jedynie na tych obszarach do 
których ma zasięg, czyli np. Domaszowice, część Woli Kopcowej i Masłowa Pierwszego.

3)  Cel i zasady
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W perspektywie najbliższych lat, biorąc pod uwagę obecny stan dostępu szerokopasmowego 
do Internetu należy:

• przyspieszyć budowę infrastruktury dostępu, przy czym Urząd Gminy nie powinien  
faworyzować  żadnej  konkretnej  technologii  ani  ograniczać  jej  wyboru,  powinien 
zapewnić operatorom otwarty dostęp do budowanej przez nich  infrastruktury,  przy 
czym budowa ta powinna uwzględniać kwestie bezpieczeństwa danych przesyłanych 
droga elektroniczną  oraz ochronę zasobów użytkowników,

• zapewnić szerokopasmowy Internet dla urzędów, szkół, organizacji pozarządowych, 
świetlic wiejskich,  jednostek ochotniczej straży pożarnej itp., 

• wspierać  w dostępie  przedsiębiorców,  gospodarstwa agroturystyczne,  mieszkańców 
i zarazem petentów gminnych urzędów,

• tworzyć oferty informacji i usług, które będą decydować o atrakcyjności komunikacji 
elektronicznej np. usługi publiczne (eAdministracja), usługi medyczne, nauczanie na 
odległość (e-learning), handel elektroniczny (e-business),  tv i radio internetowe itp.

• zapewnić dostęp do publicznych zasobów danych on-line
• zapewnić otwartość w przyszłości na inne rozwiązania komunikacji społecznej jak np. 

naziemna i satelitarna telewizja cyfrowa. 

W  ramach  eAdministracji  dostosowanie  gminnych  urzędów  do  projektu  ePUAP  czyli 
Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  i  zapewnienie  takich  usług 
elektronicznych jak:

•     głosowanie przez portal internetowy
•     umówienie wizyty lekarskiej
•     pośrednictwo pracy
•     wypożyczanie publikacji z biblioteki
•     uzyskiwanie wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego
•     obsługa forum publicznego
•     obsługa dowodów osobistych
•     rejestrację działalności gospodarczej
•     przekazywanie danych statystycznych do GUS i inne

4) Priorytety dla Urzędu Gminy Masłów
-   modyfikacja  strony  internetowej  BIP  i  dostosowanie  do  obowiązujących  przepisów
      prawnych,
-     uzyskanie dostępu szerokopasmowego do Internetu z zewnętrzną klasą adresową,
-  modyfikacja strony internetowej urzędu i przeniesienie do domeny: maslow.pl,
-  aktualizacja zintegrowanego systemu zarządzającego do wersji Gmina SQL,
-  wdrożenie  elektronicznego  obiegu  dokumentów  przy  współpracy  Urzędu   
    Marszałkowskiego  w  ramach  projektu  „e-świętokrzyskie”,  (implementacja  podpisu
    elektronicznego  i elektronicznej skrzynki podawczej)
-  integracja elektronicznego systemu obiegu dokumentów z  systemem Gmina SQL,
-  przygotowanie Rady Gminy do obsługi dokumentów elektronicznych,
-  uruchomienie systemu eUrząd  dla wszystkich obywateli w ramach ePUAP.

5.21. MEDIA W GMINIE

Znacząca rolę w gminie ma wydawany miesięcznik „Kurier Masłowski” w którym można 
znaleźć bieżące informacje o zadaniach realizowanych przez gminę oraz planach. Za każdym 
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razem publikowany jest uchwalony budżet (jego skrót) na dany rok. Bardzo dużo znajduje się 
również  informacji  z  dziedziny  kultury  oraz  bieżących  spraw danej  miejscowości.  Kurier 
rozprowadzany jest głównie poprzez punkty handlowe działające w gminie. 

Bardzo istotna rolę  w informowaniu społeczeństwa o bieżących  sprawach gminie  stanowi 
działający od 2004 (pierwszy w województwie) portal internetowy oraz realizowana przez 
niego telewizja internetowa, prowadzona przez Grupę Masłów-Info.

Grupa Masłów Info

Pomysł Masłów Info pojawił się jesienią 2004r. kiedy Pan Bogusław Krukowski (obecnie 
Sekretarz Gminy) podjął się wspólnie z Panem Michałem Michtą - gimnazjalistą, tworzenia 
społecznego portalu internetowego Gminy Masłów. Na początku wykorzystano prowadzoną 
przez  Pana Michała  Michtę  amatorską  stronę  internetową o  Domaszowicach  poszerzając 
informacje na całą gminę. W kolejnym etapie do współpracy dołączyli trzej jego koledzy ze 
szkoły.
Na początku marca 2005 roku zorganizowało się 5 osób, w tym 4, w wieku gimnazjalnym 
z terenu gminy Masłów oraz jeden opiekun dorosły. Początkowo celem grupy było założenie 
niezależnego regionalnego portalu internetowego.  25 marca 2005r, powstał  portal  Masłów 
Info  www.maslow.info.pl.  Jego celem jest  informowanie mieszkańców gminy o bieżących 
informacjach w Gminie Masłów zarówno kulturalnych,  rozrywkowych, gospodarczych jak 
i  politycznych.  Młodzież  pisze  o  sprawach,  którymi  interesują  się  mieszkańcy, 
o wydarzeniach mających wpływ na życie naszej gminy. Dziennie portal odwiedza ok. tysiąc 
osób, nie tylko z naszej gminy ale i z regionu świętokrzyskiego oraz całej Polski. Notowane 
są również wejścia zza granicy.  Portal Masłów Info ma za zadanie promowanie gminy na 
zewnątrz. Przeprowadzane przez  nich wywiady z ludźmi znanymi w  gminie  cieszą się dużą 
popularnością.  Portal  posiada własną,  liczącą kilka tysięcy fotografii  galerię  zdjęć,  przede 
wszystkim przepięknych krajobrazów całej  gminy.  Grupa Masłów Info jest  zapraszana na 
ważne imprezy, dzięki temu w kilka godzin po danej uroczystości, mieszkańcy mają dostęp 
do relacji  oraz fotografii  z  niej.  Na stronach www ujęto działalność  lokalnych  instytucji, 
szkół,  gospodarstw  agroturystycznych.  Popularnością  cieszy  się  także  sonda,  w  której 
pojawiają się komentarze do aktualnych wydarzeń. Na forum toczą się dyskusje o sporcie, 
komunikacji,  aktualnych  wydarzeniach  czy  turystyce,  znalazło  się  także  miejscem,  gdzie 
każdy  może  zamieścić  swoje  ogłoszenie  czy  ofertę  pracy.  Prowadzony jest  również  czat 
internetowy, gdzie w określone dni dyskusje odbywają się na żywo z czytelnikami.

Redakcja Masłów Info pragnie, aby wszyscy oglądający strony www.maslow.info.pl mogli 
znaleźć informacje, które są potrzebne. W związku z tym cały czas pracują nad rozwojem 
serwisu,  na  tyle  na ile  im czas  pozwala.  Grupa  stale  się  powiększa  poprzez  dobór  osób, 
kreatywnych, odpowiedzialnych, dobrze pracujących w grupie, komunikatywnych. 

W lipcu  2005r.  Masłów Info uruchomił  własną,  niezależną,  telewizję  internetową.  Wtedy 
Masłów stał  się  pierwszą  w Polsce  gminą  mającą  własną  telewizję  internetową.  Była  to 
nowość,  która  wzbudziła  ogromne  zainteresowanie  nie  tylko  internautów i  mieszkańców 
gminy,  ale  również  mediów,  nie  tylko  lokalnych.  W ramówce  tv  znalazły  się  programy 
informacyjne, publicystyczne, krajoznawcze, sportowe i rozrywkowe. Pomysł uruchomienia 
telewizji internetowej sprawił, że zaczęły się interesować nimi media lokalne i ogólnopolskie.
Grupa  nieformalna  współpracuje  z  Urzędem  Gminy  w  Masłowie,  z  ośrodkiem  kultury, 
z  placówkami  oświatowymi  oraz  oczywiście  z  internautami  odwiedzającymi  portal 
i oglądających telewizję internetową. 
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Pod  koniec  roku  2005  grupa  przeprowadziła  konkurs  dla  dzieci  i  młodzieży  pt.:  "Twój 
Masłów  Marzeń".  Chodziło  w  nim  o  przedstawienie  gminy  Masłów  w  marzeniach 
i  w  przyszłości  dowolną  techniką.  Sami  pozyskali  sponsorów  i  nagrodzili  wszystkich 
uczestników. Dziś, aby zapoznać się z ciągle aktualizowaną treścią całego portalu, potrzeba 
kilku  a  nawet  kilkunastu  godzin.  Pozytywne  opinie  internautów  na  ich  temat  oraz  stale 
rosnące statystyki odsłon portalu motywują do dalszej pracy. 

Rok  2006  przyniósł  jeszcze  większe  sukcesy  grupie  Masłów  Info.  Napisany  przez  nich 
projekt MŁODZIEŻ 2006 pt. „Z kamerą  przez gminę w Internecie” stał się hitem sezonu 
wakacyjnego w mediach. Pisano o nich w Angorze, Słowie, Echu Dnia. Audycje na ich temat 
przeprowadziło Radio Kielce, TVP3 Kielce, Teleexpress. We wrześniu 2006r. Masłów Info 
było współrealizatorem ogólnopolskiego programu telewizyjnego dla młodzieży X-Wagon.
Ich  zasługi  zostały  docenione  również  przez   Urząd  Gminy,  który  użyczył  im lokalu  na 
potrzeby redakcji TV Masłów Info.

Obecnie  w  ramach  portalu,  młodzież  prowadzi  stronę  internetową  Gminnego  Ośrodka 
Kultury,  Biblioteki  Gminnej  oraz  osób  współpracujących.  Przygotowuje  nowe  programy 
telewizyjne  m.in.  dla  dzieci  „Junior  show”, informacje  – „Flesz Masłowski”,  wiadomości 
sportowe z gminy,  „Obiektyw”-  ciekawe miejsca  regionu,  „Obserwacje” – relacje  imprez 
kulturalno-oświatowych, „Rozmowa Masłów Info” – program publicystyczny.

Pod koniec 2006 roku grupa  Masłów Info otrzymała dotację w ramach programu Równać 
Szanse 2006 na napisany projekt „Dołącz do Masłów Info – netclub”. W okresie styczeń – 
kwiecień  2007 wykonała  zadania  projektu  tworząc  darmową kafejkę  internetową  w Woli 
Kopcowej z 7 stanowiskami komputerowymi. 

W  czerwcu  2007  grupa  nieformalna  Masłów  Info  przekształciła  się  w  Stowarzyszenie 
Masłów  Info,  którego  podstawowym  celem  jest:  działanie  na  rzecz  promocji  i  rozwoju 
obszaru Gminy Masłów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Na 
dzień dzisiejszy skupia ponad 20 członków w tym w zdecydowanej większości jest młodzież 
w wieku 16-18 lat.

Jak  wynika z omawianego rozdziału Gmina stawia na nowe technologie oraz innowacyjne 
rozwiązania w procesie zarządzania, zatem już realizuje Strategię Lizbońską. Postawienie na 
informatyzację i informację, potwierdza że gmina stawia jednocześnie na rozwój młodzieży. 
Z  kolei  kreowanie  młodych  lokalnych  liderów  oraz  powstawanie  i  usamodzielnianie  się 
organizacji  pozarządowych  tworzy  w  gminie  nową  alternatywną  platformę  zarządzania. 
Gmina na początku ponosi koszty kreowania liderów i podtrzymywania nowych inicjatyw, 
następnie  w  krótkiej  perspektywie  korzysta  z  możliwości  rozwiązywania  przez  powstałe 
inicjatywy pewnych problemów czy też wyzwań, których w ramach działalności Urzędu nie 
da się zrealizować wprost z różnych względów: prawnych, organizacyjnych, logistycznych 
itp.

5.22. OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska dla  gminy Masłów jest  czynnikiem warunkującym jej  dalszy rozwój 
w  kierunku  podniesienia  standardu  życia  jej  mieszkańców  (kluczowego  elementu  Misji 
Gminy)  oraz  rozwoju  gospodarczego  w  oparciu  o  posiadane  m.  in.  walory  przyrodnicze 
i  krajobrazowe. Częściowo jej  elementy zostały uwzględnione we wcześniejszych opisach 
uwarunkowań. Ze względu na ważność tego zagadnienia w tym rozdziale zostaną ponownie 
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przedstawione  ważniejsze  z  punktu  widzenia  strategii  rozwoju  uwarunkowania  gminy. 
Pewnym ułatwieniem dokonania analizy stanu będzie również wykorzystanie opracowanego 
przez Gminę  w 2004 r. Programu Ochrony Środowiska (POŚ) zgodnie Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Opracowany  Program   uwzględnia  cele  ekologiczne,  priorytety  ekologiczne,  rodzaj 
i harmonogram działań ekologicznych, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki fi-
nansowe. Dokument ten nawiązuje do dokumentów wyższego rzędu, w szczególności: polity-
ki ekologicznej kraju i programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego i 
powiatu kieleckiego. Program ochrony środowiska stanowi dokument dla Gminy w zakresie 
ochrony środowiska, określający cele i zadania wyznaczone do realizacji  w odpowiednich 
horyzontach czasowych, nawiązujących do kierunków przyjętych na poziomie państwa, woje-
wództwa, powiatu. Wyznaczono w nim cele krótkookresowe, które  w części już zostały zre-
alizowane i cele długookresowe, które gmina podejmuje lub powinna podjąć w najbliższej 
perspektywie czasowej.

Z  analizy  tego  dokumentu  oraz  z  uwarunkowań  gminy  przedstawionych  dotychczas  oraz 
faktem,  że  cały  teren   gminy  leży  w  obszarze  Podkieleckiego  Obszaru  Chronionego 
Krajobrazu,  wynikają  następujące  przesłanki,  a  zarazem  determinanty  realizacji  strategii 
w dziedzinie ochrony środowiska:

1. Ochrona krajobrazu i priorytetów ekologicznych gminy

2. Ochrona wód podziemnych

3. Ochrona wód powierzchniowych

4. Zabezpieczenie bezpieczeństwa ekologicznego

5. Ochrona gleb

6. Zagospodarowanie gruntów odłogowanych

7. Ochrona przyrody

8. Ochrona powietrza

9. Ochrona przed hałasem
10. Edukacja ekologiczna

Szczegółowo poszczególne elementy tj. Cele główne i priorytety wymienionych kierunków 
zostały przedstawione w omawianym Programie Ochrony Środowiska.

Część zadań przewidzianych w POŚ jest realizowana przez gminę w formie prowadzonych 
sukcesywnie inwestycji w ochronę środowiska w kolejnych latach. Sytuacja w tym zakresie 
została  omówiona  w  rozdziale  dotyczącym  budżetu  gminy  oraz  zagadnień  dotyczących 
gospodarki wodno-ściekowej czy też kwestii dotyczącej realizacji Programu Małej Retencji.

Formą realizacji konkretnych zadań przewidzianych w POŚ jest również opracowanie w roku 
2007  i  przyjęcie  przez  gminę  do  realizacji  w  kolejnych  latach  programu  usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Masłów. Program ten 
jest zgodny z długofalowym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych  na  terytorium  Polski  przyjętym  przez  rząd.  Podstawowe  cele  programu  to 
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oczyszczanie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 
zawierających  azbest,  wyeliminowanie  spowodowanych  azbestem  negatywnych  skutków 
zdrowotnych  mieszkańców Polski, a także sukcesywna  likwidacja oddziaływania azbestu na 
środowisko   i  doprowadzenie,  w  określonym  czasie,  do  spełnienia  wymogów  ochrony 
środowiska.

Wszyscy  znani  producenci  płyt  azbestowo-cementowych,  stosowanych  przede  wszystkim 
w  budownictwie,  określili  czas  użytkowania  swoich  wyrobów  na  30  lat.   Wynikało  to 
z  kilkudziesięcioletnich  doświadczeń  w  użytkowaniu  płyt  wytworzonych  powszechnie 
stosowaną tzw. mokrą  metodą produkcji (metodą Hatscheka), która wskazuje, że prawidłowo 
położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane co 5 – 7 lat, 
praktycznie  mogą  być  użytkowane  ponad  30  lat,  dlatego  terminem docelowym  realizacji 
programu jest 31 grudnia 2032 r.

Przy założonym okresie usuwania do 2032 r.,  wiele z tych  wyrobów przekroczy wszelkie 
normy  i  granice  bezpiecznego  użytkowania.  Dlatego  niezwykle  istotne  jest  ustalenia 
kolejności  usuwania  wyrobów zawierających  azbest.  Głównym celem programu usuwania 
i  unieszkodliwiania  azbestu  na  terenie  gminy  Masłów jest  doprowadzenie  do  stopniowej 
eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz ich bezpieczne składowanie 
i prawidłowe unieszkodliwienie. 

Na  terenie  gminy  zlokalizowano   945  budynków  mieszkalnych  i  1156  budynków 
gospodarczych pokrytych eternitem. Z Programu wynika, że łączna powierzchnia materiałów 
płyt  falistych  azbestowo-cementowych  pokrywających  budynki  mieszkalne  i  gospodarcza 
wynosi ponad 262 tys.  m2.  Przewiduje się, że w Program będzie realizowany stopniowo, 
w miarę wzrostu zainteresowania  właścicieli  posesji  i  możliwości  finansowych Programu. 
Całkowity   koszt usunięcia  wyrobów  zawierających  azbest  z  gminy  został  wstępnie 
oszacowany na kwotę 6 555 350,00 zł.  Realizacja programu potrwa do 2032 roku, tj. 24 lat. 
Oznaczałoby to, że rocznie   usuwanych  powinno  być   średnio  10 925,60 m  2  pokryć 
dachowych.  Średni roczny koszt realizacji programu wynosił będzie wówczas 273 140,00 zł.
     

 Zasady programu.

•     Pomoc  przysługuje  osobom  posiadającym  wyroby  zawierające  azbest  a  w 
szczególności właściciele nieruchomości pokrytych  wyrobami  azbestowymi  na terenie 
gminy Masłów. 

•     Pomoc Gminy polega na pokryciu kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów 
powstałych  w  związku  z  wymianą  lub  likwidacją  pokryć   dachowych  na  budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych. 

Omawiane koszty obejmują:
1.     usunięcie odpadów z nieruchomości, 
2.     transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych.
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Odbiór odpadów, zawierających azbest, będzie następował na pisemny wniosek właściciela 
nieruchomości,  znajdującej  się  w  bazie  danych o  lokalizacji  istniejących  wyrobów 
zawierających azbest. 

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze 
wsparciem  finansowym  Gminy  w  latach  2008-2032.  Wsparcie  dotyczyć   będzie 
sfinansowania  20  %  kosztów  :  zabezpieczenia,  transportu  i  unieszkodliwienia  wyrobów 
zawierających azbest. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków  Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ( lub bezpośrednio z budżetu gminy w przypadku 
braku  środków  na  rachunku  funduszu)  oraz  z  Powiatowego  i  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

Metody wdrażania programu:
•    ulotki i plakaty o azbeście, jago szkodliwym działaniu i realizacji programu,
•    informacje o programie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest  z terenu gminy Masłów w lokalnej prasie ,,Kurier Masłowski”
•    informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy,
•    informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
•    informacje przekazywane na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów.

Aby można było odpowiednio zaplanować środki w budżecie Gminy i Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  należy  opracować plan  operacyjny,  który  zidentyfikuje 
aktualne potrzeby i możliwości konkretnych mieszkańców w kolejnych latach jego realizacji, 
tak aby można było regularnie zaplanować niezbędne środki i narzędzia do jego wdrażania.

5.23. DZIAŁANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Organizacje  pozarządowe (NGO -  z  ang.  Non  Government Organisation),  inaczej  zwane 
organizacjami  non-profit,  organizacjami  nie  działającymi  w  celu  osiągnięcia  zysku, 
organizacjami  woluntarystycznymi,  organizacjami  społecznymi  lub  trzecim  sektorem, 
stanowią  ważne  ogniwo  aktywności  społeczno-  gospodarczej  nowoczesnego 
demokratycznego  państwa.  Obszarem aktywności  tych  organizacji  jest  przede  wszystkim: 
pomoc  społeczna,  działalność  charytatywna,  ochrona  zdrowia  i  edukacja,  kultura,  a  także 
wiele  innych  rodzajów  działalności  dla  dobra  publicznego.  Działania  tych  organizacji 
stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często mające duży 
udział  w  rozwiązywaniu  problemów  społeczności  lokalnych.  Skuteczność  rozwiązywania 
tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między 
gminą,  a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności  społecznej 
i w określonym czasie. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program 
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  osobami  prawnymi  i  jednostkami 
organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych.

Cel programu
Program  ten  jest  wyrazem  aktywnej  i  otwartej  polityki  Gminy  wobec  organizacji 
pozarządowych oraz  podmiotów, o których  mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z 24 kwietnia 
2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  polityki  zmierzającej  
do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Masłów, 
opartej  na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,  uczciwej konkurencji  
i jawności.  Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form 
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współpracy  oraz  doskonalenia  tych,  które  zostały  już  określone.  Reguluje  zakres 
współpracy  w  wymiarze  finansowym  oraz  niefinansowym,  określa  też  jej  formy. 
Podstawowym  celem,  któremu  ma  służyć  wprowadzenie  i  realizacja  Programu,  jest 
budowanie  partnerstwa  pomiędzy  administracją  publiczną  a  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program ma w szczególności na uwadze:
− określenie priorytetowych zadań publicznych,
− zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
− wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
− zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
− obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy 

wolontariuszy,
− zabezpieczenie  w  budżecie  gminy  środków  finansowych  umożliwiających  pełne  

i terminowe wykorzystanie w/w zadań.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do:

1. Organizacji pozarządowych,  
2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 

o stosunku   Państwa do Kościoła   Katolickiego   w   Rzeczypospolitej   Polskiej,  
o   stosunku   Państwa   do   innych   kościołów   i   związków   wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 
   zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

Zadania realizowane we współpracy z organizacji pozarządowymi oraz osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych

1.  Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  osobami  prawnymi  
       i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych obejmuje zadania 
       publiczne w sferze:

1) pomocy społecznej:
− prowadzenie dożywiania w Stołówce Charytatywnej
− świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2) bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym:
− świetlica socjoterapeutyczna

3) profilaktyki, rehabilitacji i terapii uzależnień:
− zajęcia socjoterapeutyczne

4) upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  wśród  dzieci  i  młodzieży  w  wieku 
szkolnym:
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów.

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym  
    i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, może zostać dokonana na  
    wniosek Wójta, po akceptacji ich przez Radę w drodze zmiany uchwały w sprawie  
    rocznego programu współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi oraz 
    innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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Zakres współpracy

1. Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządo-
wymi  i  podmiotami  wskazanymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  mogą  być  prowadzone  
w szczególności poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 reali-

zacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finanso-

wanie ich realizacji  lub
b) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  i  współdziałania  
w celu zharmonizowania tych kierunków,

3) tworzenie bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy,
4) udostępnienie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych 

do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań 
gminy,

5) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych 
z innych źródeł niż budżet gminy,

6) udzielenia pomocy w nawiązaniu kontaktu z organizacjami społecznymi i instytucjami sa-
morządowymi innych państw,

7) udzielenie pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe.

2. Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  osobami  prawnymi  
i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych odbywać się będzie 
na  zasadach:  pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej 
konkurencji i jawności.

3. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi  jest  prowadzenie  przez  nie  działalności  na  terenie  Gminy  Masłów  
lub na rzecz jej mieszkańców.

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu

1. Wykonanie  programu  koordynuje  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w  Masłowie wspólnie z Referatem Finansowym Urzędu Gminy Masłów. 

2. Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazo-
wo  nadzoruje  właściwa  komórka  organizacyjna  Urzędu  poprzez  wizytowanie  
i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań.

3. W imieniu Wójta Gminy Masłów kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe dokonują pracownicy wyznaczeni Zarządze-
niem Wójta poprzez:

 efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje pozarządowe rozliczeń i sprawozdań,
 prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,
 egzekwowanie od organizacji pozarządowych wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzysta-

nych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
4. Ocena ofert zlecenia zadania publicznego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt.1 powinna być 

dokonywana przez komisję powołaną przez Wójta Gminy spośród pracowników danego 
referatu.
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5. Koordynator Programu, na podstawie ankiet rozprowadzonych wśród wszystkich działają-
cych  na terenie  Gminy Masłów organizacji  pozarządowych,  dokonuje oceny realizacji 
Programu. Wnioski z analizy ankiet Koordynator Programu przedstawia Wójtowi Gminy, 
w terminie do 15 listopada 2007r., celem ich uwzględnienia w projekcie Programu współ-
pracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.

Środki finansowe na realizację programu

1. Uchwalając corocznie budżet, Rada Gminy Masłów rezerwuje w nim środki finansowe 
na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego.

2. Forma i termin przekazywania środków z budżetu na realizację zadania określona zostanie 
w  umowie  podpisanej  pomiędzy  Gminą  Masłów  a  organizacją  pozarządową  
lub podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Organizacja  pozarządowa  w  okresie  otrzymywania  dotacji  jest  zobowiązana  
do  zamieszczenia  w  swoich  materiałach  informacyjnych  zapisu  o  finansowaniu  
lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Masłów.

1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
1) remonty   budynków, zadania i zakupy inwestycyjne, zakupy gruntów, działalność gospo-

darczą,  za  wyjątkiem  projektów,  w  których  takie  nakłady  są  ściśle  związane  
z  realizacją  projektu,  a  dotyczących  pomocy  społecznej  oraz  likwidacją  bezrobocia  
w grupach zagrożonych wykluczeniem,

2) pokrycie  kosztów  utrzymania  biura  organizacji  oraz  na  działalność  polityczną  
i religijną.

Wyrazem zaangażowanej  współpracy Gminy Masłów jest  działalność organizacji  w sferze 
mediów,  w  tym  bardzo  aktywnej  działalności  Masłów Info.  Szansę  opartą  o  współpracę 
z gminą zauważyły też grupy i organizacje działające na rzecz rozwoju turystyki w Gminie. 
Dzięki temu Gmina będzie w niedługim czasie oferować nowy produkt turystyczny jakim jest 
„Szklany Dom”. Gmina również podejmuje od dłuższego działania mające na celu integracje 
grup  społecznych,  w  związku  z  tym  utrzymuje  świetlice  i  ciągle  poszerza  ofertę  dla 
mieszkańców poszczególnych miejscowości.  Dobitnym przykładem dostrzegania roli NGO 
w rozwoju Gminy jest projekt dotyczący utworzenia Domu Ludowego w Woli Kopcowej i na 
jego  bazie  przygotowanie  ciekawych  propozycji  współpracy  właśnie  z  organizacjami 
pozarządowymi bądź grupami zrzeszonymi  jako nieformalne,  które dzięki podejmowanym 
działaniom Gminy mają szanse dalszego rozwoju, a tym samym sformalizowania działania.

Do stowarzyszeń sformalizowanych i grup aktywnie działających w gminie można zaliczyć:
♦ Stowarzyszenie „Partnerstwo i Rozwój” z siedzibą w Domaszowicach
♦ Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Odział Gminny w Masłowie Pierwszym 
♦ Stowarzyszenie  Rozwoju  Wsi  Mąchocice  Scholasteria  i  Ciekoty  „Żeromszczyzna” 

z siedzibą w Mąchocicach Scholasterii
♦ Stowarzyszenie  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”  z  siedzibą 

w Masłowie Pierwszym
♦ Stowarzyszenie Masłów Info
♦ Świętokrzyskie  Stowarzyszenie  Agroturystyczne  „W krainie  latających  czarownic” 

z siedzibą w Mąchocicach Kapitulnych 
♦ Koła Gospodyń Wiejskich jako grupy stowarzyszone w GOK
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♦ Ochotnicze Straże Pożarne

Nieco  odmienną  formą  w  swojej  działalności  cechują  się  organizacje  kościelne,  w  tym 
działające na terenie gminy parafie, w tym: 

 Parafia Przemienienia Pańskiego w Masłowie
 Parafia NMP Królowej Świata w Brzezinkach
 Parafia bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach
 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce

Dotychczas  organizacje  te  korzystały  jedynie  ze  środków  uzyskanych  od  wiernych  oraz 
o  Kurii.  Obecnie  podmioty  te  mogą  występować  jako  beneficjenci  bądź  partnerzy 
w projektach  finansowanych  ze środków UE, których  celem jest  zachowanie  dziedzictwa 
kulturowego  bądź  integracja  społeczna,  w  tym  rozwijanie  umiejętności  kulturalnych, 
oświatowych i organizacyjnych. Tak więc fakt ich działalności na terenie gminy podwyższa 
gotowość instytucjonalną do aplikowania o wsparcie w ramach różnorodnych programów UE. 

6. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Materiały uzupełniające pod nazwami: 
1. Plan Operacyjno – Zadaniowy
2. Wieloletni Plan Finansowy/Inwestycyjny,

 stanowią odrębne części opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów”. 
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