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Drodzy Mieszkańcy Gminy Masłów, Szanowni Goście
W wigilijny wieczór spotkamy się tradycyjnie w gronie rodzinnym,
dzieląc się opłatkiem. Z naszych ust popłyną serdeczne życzenia. W tym dniu
szczególnym pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Masłów najlepsze
życzenia, zdrowia, osobistego szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech się rozradują
Wasze serca nadzieją jaka płynie z Betlejemskiego żłóbka. Niech miłość, która pochodzi
od Bożego Syna ogarnie Wasze rodziny, przyjaciół i przebywających w naszej gminie gości.
Zgodnie z naszą przepiękną polską tradycją w okresie świąt Bożego Narodzenia będziemy
śpiewać kolędy na chwałę i cześć Panu Jezusowi. Kolędujmy więc z radością, dziękujmy
za dany nam czas, a w nadchodzącym 2012 roku niech się spełnią wszystkie Wasze
marzenia i życiowe plany.
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów

Drodzy Mieszkańcy,
Życzę aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły Wam radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha oraz napawały
Was wiarą i optymizmem.
A Nowy Rok spełnił wszystkie Wasze plany, marzenia
Był szczęśliwy, pomyślny i pełen nadziei na przyszłość.
Genowefa Jaros
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
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Jubileusz 90-lecia działalności artystycznej Chóru
Masłowianie

„... W obecnym czasie Chór Masłowianie był i jest ambasadorem Gminy Masłów i regionu świętokrzyskiego.
Towarzyszy nam w ró¿nych uroczystościach patriotycznych,
świeckich i religijnych, radosnych i smutnych. Jest wa¿nym
filarem naszej masłowskiej kultury. Szanowni Państwo,
Chór Masłowianie to przede wszystkim ludzie! Chciałbym
w tym miejscu przywołać nazwiska tych, którzy w znaczący
sposób zapisali sie w jego historii, a są to: Jan Pienia¿ek,
zało¿yciel i pierwszy dyrygent chóru, Antoni Drab - kontynuator pracy swojego poprzednika, Józef Wojna, profesor
Zygmunt Słu¿ewski i aktualny chórmistrz Michał Kopeć. Ale
trzeba powiedzieć, ¿e chór to wiele pokoleń mieszkańców
Gminy Masłów, których nie sposób wymienić tutaj z imienia
i z nazwiska. To ludzie którzy mieli i mają wielką pasję do
śpiewania. Tym których ju¿ nie ma pośród nas, oddajemy
z wdzięcznością hołd i cześć, a obecnym tu dyrygentom i
członkom Chóru, kłaniamy się nisko i chylimy czoła, składamy podziękowania za pracę dla rozwoju kultury masłowskiej i całego regionu świętokrzyskiego. Bardzo serdecznie
gratuluję osiągnięć i ¿yczę trwania, sukcesów i kolejnych
pięknych jubileuszów.”
fragm. przemówienia wójta gminy Masłów Ryszarda Pazery na uroczystości z okazji Jubileuszu 90-lecia działalności
artystycznej Chóru Masłowianie
fragm. przemówienia wójta gminy Masłów Ryszarda Pazery na uroczystości z okazji Jubileuszu 90-lecia działalności artystycznej Chóru Masłowianie

Jubileusz 90-lecia powstania Chóru Masłowianie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
sprawowana w intencji jubilatów, podczas której została
wszystkim zebranym przybli¿ona historia działalności
Chóru, począwszy od lat przedwojennych. Po mszy
nastąpił krótki koncert jubilatów, który został przyjęty

Kurier Masłowski

bardzo ciepło przez zebranych w kościele. Dalsze części uroczystości przeniesione zostały do „Dworku” w
Masłowie, gdzie wójt gminy Masłów Ryszard Pazera
zło¿ył szczególne podziękowania zarówno Chórzystom
Seniorom, jak i długoletnim zasłu¿onym jeszcze czynnie
śpiewającym. Gośćmi specjalnymi byli synowie zało¿yciela chóru Jana Pienią¿ka – Edmund, Leszek i Marek,
którzy całą uroczystością byli bardzo wzruszeni, ale i
szczęśliwi, ¿e mogli z nami być na tak dostojnym jubileuszu. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił równie¿
Pan Marek Gos – Poseł na Sejm RP.
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I Zlot Czarownic Wokół
Łysej Góry

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej
Góry”, w ramach swoich działań zorganizowało I Zlot Czarownic Wokół Łysej Góry oraz III Konkurs wiedzy o LGD
i LSR. Spotkanie odbyło się w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Kultury w Wąchocku. Zeszłoroczna impreza miała miejsce w
Masłowie w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom”.
Zadaniem tego typu działań jest promocja wyró¿niających się
wśród zasobów dziedzictwa kulturowego LGD legend świętokrzyskich oraz innych atrakcji turystycznych, a tak¿e przybli¿enia mieszkańcom, obszaru objętego działaniem LGD, zwłaszcza

tym najmłodszym, w ciekawy i atrakcyjny sposób zało¿eń
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz potencjału obszaru LGD
Wokół Łysej Góry.
Wszyscy uczestnicy zlotu pojawili się w przebraniach lub
posiadali elementy strojów związanych z postaciami z legend
świętokrzyskich oraz mitologii słowiańskiej. Zostało przyznane 7 nagród za najlepszy strój. Nagroda dla naszej gminy
powędrowała do Wiktorii Korus, która w bardzo zabawny
sposób zaprezentowała się - jako czarownica „prowadząca
swoją działalność” i tym ujęła jury. Na scenie zaprezentowały swoją twórczość dziecięce zespoły folklorystyczne,
które są przykładem kultywowania tradycji wsi świętokrzyskiej, oraz formacja taneczna z gminy Suchedniów, która
przedstawiła współczesne techniki i formy tańca. Gościem
specjalnym był legendarny świętokrzyski Zbój Szydło, który
gwarą opowiadał ludowe legendy oraz wydał certyfikaty dla
wszystkich uczestników Zlotu Czarownic.
Punktem kulminacyjnym zlotu był konkurs wiedzy o LGD
i LSR. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się wiedzą na
temat atrakcji turystycznych i potencjału obszaru Lokalnej
Grupy Działania Wokół Łysej Góry, znajomością legend,
wiedzą na temat gmin nale¿ących do naszego Stowarzyszenia a tak¿e szybkością, odwagą , spostrzegawczością i
poczuciem humoru.
Z dumą informujemy, ¿e I miejsce zdobyła grupa uczestników z gminy Masłów (SP Brzezinki) z ilością 39 punktów,
którą znakomicie przygotowała do konkursu p. Sylwia Nalepa. Zarówno uczestnikom jak i opiekunowi serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za ogrom pracy, którą musieli
wykonać, aby pokonać nie lada przeciwników.

Wieści z Usola Syberyjskiego
W tym roku Mikołajki w Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim
były nieco później, bo dopiero 12 grudnia. Musieliśmy czekać
na św. Mikołaja z Polski, a droga do nas daleka (prawie 7,5 tys.
km). Jak to powiedział sam Mikołaj, kiedy wyje¿d¿ał z Polski,
broda u niego nie była jeszcze tak duga. Doczekaliśmy się jednak, i warto było czekać.
W tym roku prezenty otrzymało ponad 180 uczniów szkoły,
którzy uczęszczają na zajęcia języka polskiego. Ka¿dy otrzymał
przybory szkolne, i co najwa¿niejsze, ka¿dy w swojej paczce
miał jakiś prezent z Polski. Radości było wiele, dzieci równie¿
przygotowały dla św. Mikołaja prezenty, a były to głównie
piosenki, których uczyliśmy się śpiewać na lekcjach polskiego.
Był to wa¿ny dzień nie tylko dla dzieci, bo i młodzie¿ ucząca
się tu polskiego (od 5 do 11 klasy) nie kryła radości. Ju¿ od
kilku dni przychodzili do klasy, by się upewnić kiedy Mikołaj do
nich przyjdzie, a wczoraj jeszcze dzwonili wieczorem, bo nie
wszyscy byli na lekcji, a dowiedzieli się, ¿e w Polsce, by dostać

prezent, trzeba najpierw samemu coś dla Mikołaja zaśpiewać,
powiedzieć wiersz. Prze¿ywali, bo czy nie pomylą tekstu, a
mo¿e jednak zaśpiewać jakąś inną piosenkę.
Rosyjski Dziadek Mróz przyjdzie tu do nich dopiero w końcu grudnia, bo prezenty przynosi im w noc sylwestrową, a
tu proszę-podwójne prezenty, jeszcze wiele wcześniej ni¿
przywykli je dostawać. Czuły się tym bardziej wyró¿nione, ¿e
¿adne dziecko w ¿adnej usolskiej szkole takich prezentów nie
otrzymało, bo to jedna z dwu szkół w całej Rosji, gdzie prowadzone są lekcje języka polskiego. Tym bardziej był to powód
do dumy i mieli się czym chwalić przed wszystkimi!
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować
Mikołajki: pomocy finansowej udzielił Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, dziękujemy równie¿ Zespołowi Szkół w Mąchocicach Kapitulnych za przesłane nam
przybory szkolne oraz Urzędowi Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w
Masłowie za wszystkie przekazane prezenty.
Aneta Ksel

Kurier Masłowski
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Wolontariat
Rok 2011 został ogłoszony przez Komisję Europejską - Europejskim Rokiem Wolontariatu. W państwach członkowskich UE przeprowadzono szereg ró¿norodnych inicjatyw
promujących ideę wolontariatu i ruch wolontarystyczny.
Centrum Edukacyjne Szklany Dom we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu z Kielc zorganizowało
(9 listopada) w Ciekotach spotkanie p.n. ABC Wolontariatu. Zaproszono na nie gimnazjalistów z gminy Masłów.
Spotkanie poprowadził Michał Braun – prezes kieleckiego
RCW wraz z wolontariuszami z Macedonii i Turcji, którzy
aktualnie przebywają w świętokrzyskim. Młodzie¿ gimnazjalna miała okazję zapoznać się z mo¿liwościami, jakie daje
wolontariat młodym ludziom. Zaproszeni wolontariusze
z zagranicy opowiedzieli o tym, jak mo¿na rozwijać swoje
zainteresowania i zdobywać doświadczenie, włączając się
w pracę ró¿nych organizacji i instytucji na całym świecie.
W planach Centrum na rok 2012 jest rozpoczęcie nowych
projektów m.in. we współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem
Narodowym, do realizacji których włączani będą wolontariusze z naszej gminy.
Iwona Furmańczyk

Salonik literacki

W listopadzie w Dworku ¯eromskiego w Ciekotach rozpoczął swoją działalność „Salonik Literacki dla Najmłodszych”. Powstał z myślą o dzieciach, w wieku od 4 do 6 lat. Organizatorzy podkreślają, ¿e dla tej grupy wiekowej oferta zajęć w
regionie jest niewielka. Natomiast wprowadzanie od najmłodszych lat w bogaty świat literatury,
rozbudza u dzieci pasje czytania i chęć sięgania
po ksią¿ki na ich kolejnych etapach rozwoju.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyło kilkanaścioro dzieci. Rozmaite wierszyki, bajeczki polskich pisarzy czytała i opowiadała Ewa Lubacz,
aktorka kieleckiego Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. Następnie maluchy mogły własnoręcznie
wykonać proste pacynki - bohaterów z zasłyszanych opowieści. Takie zabawy znakomicie wpły-

Kurier Masłowski

5

Zawiadomienie o wynikach zbiórki
publicznej przeprowadzonej na
podstawie decyzji OiSO.5311.1.2011
z dnia 18.04.2011
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie Centrum
Edukacyjne „Szklany Dom” – Dworek Stefana ¯eromskiego w Ciekotach informuje, ¿e w wyniku zbiórki publicznej
przeprowadzonej w dniach 20.04.2011 – 30.11.2011 na
terenie Gminy Masłów w formie cegiełek wartościowych
zebrano kwotę 9281,00 złotych (słownie dziewięć tysięcy
dwieście osiemdziesiąt jeden złotych). Koszty przeprowadzenia zbiórki tj. druk cegiełek wyniosły 300,00 zł.
Uzyskane środki przeznaczone będą na zakup wyposa¿enia
do Dworku Stefana ¯eromskiego. Wszystkim darczyńcom
którzy zakupili cegiełki jak równie¿ wszystkim którzy nas
obdarowali rzeczowo składamy serdeczne podziękowania.
Krystyna Nowakowska

Kierownik Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”
– Dworek Stefana ¯eromskiego w Ciekotach

wają na kreatywność dzieci, uwra¿liwiają je na
odbiór rzeczywistości, kształtują świadomego
odbiorcę sztuki.
W zało¿eniach organizatorów „Salonik Literacki dla Najmłodszych” ma być wydarzeniem cyklicznym – odbywać się będzie raz w
miesiącu. Kolejne spotkanie planowane jest
na 14 stycznia (sobota) 2012 o godz. 15:00.
Zapraszamy do włączenia się w nasze działania
tak¿e rodziców, którzy mogliby nie tylko wskazywać ulubione utwory z dzieciństwa, ale tak¿e
czytać je uczestnikom „Saloniku”. Rozwa¿amy
równie¿ mo¿liwość zapraszania specjalistów
- psychologów, pedagogów, aby słu¿yli radą i
pomocą w sprawach wychowawczych – mówi
Iwona Furmańczyk, instruktor d.s. Kultury w
Szklanym Domu.
Fot. – Iwona Furmańczyk
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Pożycia Małżeńskiego

Tegoroczna uroczystość uhonorowania par, które obchodzą Jubileusz 50-lecia Po¿ycia Mał¿eńskiego miała
miejsce w niedzielę 27 listopada br. w gościnnych progach Szklanego Domu w Ciekotach. Organizatorem był
Urząd Stanu Cywilnego w Masłowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie odprawioną w intencji Czcigodnych Jubilatów. Następnie, ju¿ w Szklanym
Domu, Ryszard Pazera - Wójt Gminy Masłów zło¿ył parom mał¿eńskim obchodzącym „Złote Gody” ¿yczenia,
w których powiedział m.in. „Rodzina jest fundamentem społeczeństwa i państwa. (…)W dniu dzisiejszym
poddajemy się refleksji co powoduje, ¿e dwoje ludzi,
mał¿onków nie potrafi bez siebie ¿yć. Z pewnością na
pierwszym miejscu decyduje o tym miłość, ale miłość
musi być podparta zwykłymi ludzkimi cechami, jak:
uczciwość, pracowitość i odpowiedzialność”.
Po ¿yczeniach wręczone zostały pamiątkowe legityma-

cje i upominki, a ka¿dy z jubilatów odznaczony został
medalem przyznawanym przez Prezydenta RP.
Tegorocznymi Jubilatami są: Zofia i Henryk Adach z
Dąbrowy, Irena i Edward Adach z Domaszowic, Marianna i Jan Chaba z Brzezinek, Janina i Stanisław Gołąbek
z Mąchocic Kapitulnych, Stanisława i Józef Januchta z
Masłowa Drugiego, Krystyna i Czesław Kaleta z Cie-

kot, Marianna i Wincenty Kmieć z Ciekot, Stefania i
Józef Kozubek z Dąbrowy, Stanisława i Henryk Ksel
z Masłowa Pierwszego, Krystyna i Stanisław Libocha
z Dąbrowy, Marianna Józef Majcherczyk z Brzezinek,
Teresa i Andrzej Nowak z Woli Kopcowej, Stanisława i
Zygmunt Pedryc z Doliny Marczakowej, Aniela i Edward
Radek z Dąbrowy, Krystyna i Bolesław Ró¿ycki z Doliny
Marczakowej, Antonina i Czesław Siudak z Woli Kopcowej oraz Józefa i Edward Siuda z Dąbrowy.

Kurier Masłowski
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Uroczystości z Okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości
tryjotyźmie i ojczyźnie powinniśmy mówić dumnie i z
podniesioną głową...”
fragm. przemówienia wójta gminy Masłów Ryszarda Pazery na uroczystości z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości które odbyły się na
Wiśniówce.

11 listopada 2011 – 93 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień szczególny, skłaniający do refleksji i pochylenia
się nad naszą historią i sensem patriotyzmu dziś.

„...Dzisiaj w wolnej Polsce trzeba nam świętować i cieszyć sie
wolnością. Ale trzeba świętować
mądrze przypominając słowa
Bł. Jana Pawła II który mówił,
¿e „wolność jest nam dana i zadana”, to znaczy ¿e wolność nie
jest nam dana raz na zawsze, ¿e z
wolności trzeba umiejętnie korzystać szanując tych którzy oddali
swe ¿ycie za Ojczyznę. Dzisiaj w
Polsce toczy się ukryta wojna o
serca i dusze Polaków, ośmiesza
się wartości patriotyczne nazywając je ksenofobią. W tym miejscu
znowu nale¿y przytoczyć słowa
Bł. Jana Pawła II „naród który
nie zna swojej historii zatraca
drogę ku przyszłości”. Słowa te są
powa¿nym ostrze¿eniem dla nas
wszystkich. Tak więc dzisiaj stojąc
przed tym pomnikiem powstałym
w 1938 r. w 20 rocznicę odzyskania niepodległości , przypominamy , ¿e mamy prawo do Ojczyzny
, wiary , odwagi i prawdy. O pa-

Kurier Masłowski

Obchody Święta Niepodległości są swoistym świętem jedności.
Łączą nas wszystkich, starych i młodych przypominając na nowo
dziedzictwo naszych ojców czyli skąd pochodzimy i stawiając
przed ka¿dym pytanie w jakim kierunku zmierzamy. Ale tak¿e
jest troską o przekazywanie tych wartości młodemu pokoleniu,
co jest tak wa¿ne w świecie, który próbuje zunifikować i spłaszczyć niemal ka¿dą dziedzinę ¿ycia człowieka.

Tegoroczne uroczystości w gminie Masłów rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. proboszcza Leszka Struzika w kościele Matki Bo¿ej
Częstochowskiej w Wiśniówce. Po mszy nastąpił przemarsz pod pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości na którym znajduje się tablica ¿eliwna poświęcona
Józefowi Piłsudskiemu, upamiętniająca pomnik zniszczony przez Niemców. Tu
odbyło się uroczyste zło¿enie wieńców oraz okoliczne przemówienie wójta gminy Masłów zakończone
uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. W
uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele powiatu
kieleckiego, pani Maria Zuba i pan Henryk Milcarz
– posłowie na sejm RP, przedstawiciele szkół z terenu
gminy Masłów. Gościem specjalnym uroczystości był
p. Stanisław Grzechowski, który doskonale pamięta,
te jak¿e dla Polski trudne czasy. Następnie odbyła się
cześć artystyczna w świetlicy, gdzie mogliśmy podziwiać program przygotowany przez dzieci i młodzie¿
oraz patriotyczny występ Grupy Artystycznej Golica.
Spotkanie zakończyło uroczyste „100 lat” dla naszego
gościa specjalnego, który nie krył swojego wielkiego
wzruszenia oraz dumy wypływającej z tego, ¿e młode
pokolenie pamięta o tych, którzy walczyli o to, byśmy
mogli ¿yć w wolnej Polsce.
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Rzeczy wielkie nie rodzą się zwykle z
racjonalności...

Adam Grzegorzewski
Zostałem poproszony na łamach
„Kuriera Masłowskiego” o napisanie
kilku słów o sobie. Podchodziłem do
tego kilka razy, lecz wena twórcza
jakoś nie chciała mnie dopaść... Jako
punkt wyjścia próbowałem zacząć od
CV, ale chwila, moment... przecie¿
do „Kuriera” nie piszę podania z załączonym ¿yciorysem. Mo¿e w takim
razie zacząć od moich pasji, hobby,
mo¿e ta droga będzie właściwa? Ale
tak od razu? Bez ¿adnego wprowadzenia? Znów się nie klei...
Po głębszym zastanowieniu się nad sprawą, a nazywając rzeczy dosadniej – szukaniem powodów mojego stanu „niemocy twórczej” – nasunęły mi takie oto myśli... Najłatwiej pisać o kimś, o czymś, być mo¿e
pochwalić, być mo¿e zganić, przypisać wartość, wyrazić swoje emocje w
mniej lub bardziej dosadny sposób itp. Napisać o sobie – to zupełnie inna
sprawa. Gdzie są głośno wypowiadane pytania? Brak... Jest tylko niezapisana kartka papieru i kłębiące się w głowie myśli... Pomyślałem więc...
podzielę się tym z Czytelnikami naszej lokalnej gazetki gminnej. I pisząc
te słowa ni stąd ni zowąd w końcu nadeszła! Jak się Państwo domyślają...
wspomniana ju¿ wcześniej WENA. Ale ¿e bie¿ący numer pęka w szwach
– postaram się napisać dość krótko.
Urodziłem się w Kielcach i przyznam się, ¿e nie wiem nawet kiedy
minęło te 40 lat... W Kielcach kończyłem szkołę podstawową, liceum
(im. Hanki Sawickiej) oraz Politechnikę Świętokrzyską na wydziale elektrycznym o specjalizacji teletransmisji i przesyłania sygnałów. Jako świe¿o
upieczony in¿ynier zacząłem pracę w Centrum Łączności Satelitarnej w
Psarach. W międzyczasie dostałem się na dzienne międzyuczelniane studia podyplomowe w języku angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania,
aby po roku otrzymać dyplom MBA podpisany przez rektora presti¿owej London Business School. Jeszcze w trakcie trwania studiów dostałem propozycję pracy w marketingu strategicznym międzynarodowej
firmy, z filią w Warszawie, zajmującej się ogólnie pojętą elektrotechniką.
No dobrze – jednak pozwolę sobie zadać w imieniu Państwa pytanie
– niejako podą¿ając przyczynowo-skutkowym tokiem rozumowania. Co
w takim razie ten człowiek robi w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Masłowie?
I tutaj z podpowiedzią przychodzi tytuł... Na początku mo¿e troszkę

Ślubowanie pierwszoklasistów w
Woli Kopcowej

go przybli¿ę, nawiązując do moich ¿yciowych decyzji. Otó¿ jeszcze na
studiach zacząłem uprawiać aktywnie ró¿ne formy turystyki kwalifikowanej (głównie kajakarstwa i podró¿y motocyklowych). Poprzeplatane
to było zainteresowaniami przyrodą w powiązaniu z fotografią. Udało
mi się zorganizować kilka trudnych logistycznie (biorąc pod uwagę realia
początku lat 90.) wypraw – między innymi spłynięcie rzeki Lemmenjoki
w Laponii, czy te¿ samotną motocyklową przeprawę przez Półwysep
Labrador do Nowej Funlandii. Punktem zwrotnym była właśnie podró¿
przez dzikie terytoria Kanady, która uświadomiła mi, ¿e być mo¿e kariera w korporacji nie jest do końca tym, co rzeczywiście chciałbym w
¿yciu robić...
Podą¿ając tym tokiem rozumowania zdecydowałem w roku 2002
– wraz z ¿oną i synem – przenieść się z Warszawy do mojego rodzinnego miasta, zakładając wydawnictwo zajmujące się redagowaniem
ogólnopolskiego czasopisma turystycznego dla kajakarzy. W tym te¿
okresie zacząłem uprawiać dość wąską dziedzinę tej formy aktywności,
jaką jest kajakarstwo morskie. Ju¿ w roku 2004 wspólnie z grupą podobnych sobie zapaleńców zorganizowaliśmy 5-tygodniowy spływ całą
długością polskiego wybrze¿a Bałtyku. W kolejnym roku opłynęliśmy
wyspę Bornholm, po czym zaczęliśmy pływać chyba po najtrudniejszych
nawigacyjnie wodach Europy – labiryntach szkierowych wysp wybrze¿a
Szwecji (archipelagi po 20.000 i więcej wysp). Czy pływanie po takich
akwenach kajakami jest racjonalne? Myślę, ¿e większość z Państwa raczej
zaprzeczy, i wcale się tym nie zdziwię. Tym bardziej, ¿e zdarzało mi się
równie¿ wciągać w ten rodzaj aktywności ¿onę i syna. Równie¿ zapewne
nieracjonalne dla niektórych mieszkańców Gminy Masłów była budowa
„Szklanego Domu”... Przez tę jednak oto „nieracjonalność” trafiłem do
nowo powstałego zespołu Centrum Edukacyjnego w Ciekotach, jako
instruktor turystyki. Mogę rozwiać wszelkie wątpliwości – nie znałem
w Gminie Masłów nikogo. Pojawiłem się – zresztą jak cały zespół merytoryczny „Szklanego Domu” jako outsider, człowiek spoza danej społeczności, którego zainteresowało ogłoszenie o pracę, pracę rozumianą
jako wyzwanie. Po upływie 7 miesięcy ogłoszony został kolejny konkurs
i takim to zrządzeniem losu, po decyzji komisji konkursowej, zmieniłem
lokum na budynek GOKiS, przejmując równocześnie całościowo ster
nad tą instytucją. Ludzie pozostali, bo tak naprawdę nie budynki są najwa¿niejsze... Na tym kończę, gdy¿ dalszy scenariusz będzie pisało ¿ycie,
a Państwo sami zapewne ocenicie czy powiew zmian w instytucji kultury
idzie ku lepszemu.
Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy, a korzystając z okazji
¿yczę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bo¿ego Narodzenia, a w
Nowym Roku – być mo¿e troszkę więcej irracjonalności na rzecz przedsięwzięć, o których Państwo kiedyś myśleli, a zabrakło tego ostatniego,
decydującego kroku...
wodniczącej Rady GminyMasłów, pana Andrzeja Pedrycza i pana Marka
Dudzika – radnych Woli Kopcowej, którzy nie szczędzili ciepłych słów
pod kierunkiem pierwszoklasistów
To szczególne wydarzenie w ¿yciu ucznia, wzbogacił fakt, i¿ nastąpiło
ono w nowym budynku szkoły. Bohaterowie uroczystości zaprezentowali swoje aktorsko - wokalne umiejętności bez najmniejszej tremy.
Dumni rodzice z uśmiechem na twarzy (i niekiedy łezką w oku) podziwiali swoje pociechy, które godnie i z powagą wypowiadały słowa
ślubowania. Dyrektor p. Janina Dyamentowska pasując dzieci wielkim
ołówkiem, przyjęła je do grona uczniów. Po otrzymaniu dyplomów i
legitymacji szkolnych, stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Woli kopcowej. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek,
ufundowany przez rodziców oraz wspólna pamiątkowa fotografia.

„Witam wszystkich zebranych gości na niecodziennej
uroczystości.
Oto nadeszła pora taka, by ucznia zrobić z pierwszaka”
Tymi słowami, dnia 12 października 2011 roku w obecności pani dyr.
Janiny Dyamentowskiej, nauczycieli, uczniów klas starszych i rodziców
- 17 pierwszoklasistów S P w Woli Kopcowej rozpoczęło uroczystość
ślubowania.
Rangę wydarzenia podniosła obecność znakomitych gości: pana
Ryszarda Pazery – wójta gminy Masłów, pani Genowefy Jaros – prze-

Kurier Masłowski
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Dzień Edukacji Narodowej w Szklanym Domu
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W Centrum Edukacyjnym – Szklany Dom w Ciekotach – w
dniu 14 października 2011 r. odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie dla wszystkich pracowników oświaty zorganizował Wójt Gminy Masłów. Za
szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w roku szkolnym
2010/2011 nagrodzono czterech nauczycieli:
Pana Józefa Kłosa – nauczyciela Zespołu Szkół w Masłowie
Panią Sylwię Nalepę – nauczyciela Szkoły Podstawowej w
Brzezinkach

Pnią Olgę Zawodnik – nauczyciela Szkoły Podstawowej w
Brzezinkach
Panią Anetę Januchtę – nauczyciela Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.

Listopadowe spotkania

za sprawą archiwalnych zdjęć, a tak¿e dokumentalnego filmu pt.
„Listy do Amelii”, przenieśliśmy się w czasy kiedy do Pani Amelii
przyje¿d¿ali znakomici goście z całej Polski. Odwiedził ją nawet
prezydent Mościcki. Spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera, tak jak niezwykłe jest to miejsce, które zasługuje na ocalenie
od zapomnienia.

Stanisław Czarniecki z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii fot.St.Śliwa

Listopad skłania nas do refleksji, wspomnień, chwili zatrzymania,
pamięci o tych którzy odeszli. Takie były spotkania, które odbyły
się w Szklanym Domu właśnie w listopadzie. 15 listopada w dzień
imienin Amelii przypomnieliśmy postać Amelii Wieszeniewskiej.
Osoby niezwykłej, która w 1903 roku zało¿yła pensjonat na
górze Dąbrówce, pensjonat nazwany od jej imienia Ameliówką. Taka jest geneza nazwy
Ameliówka u¿ywanej teraz
powszechnie przez mieszkańców naszego regionu.
Pensjonat który czasy swojej świetności prze¿ywał
w latach dwudziestych XX
wieku, teraz niestety jest w
ruinie. Spotkanie z wnuczką
Pani Amelii, Ewą Kofroń
odbyło się w Dworku Stefana ¯eromskiego w Ciekotach. Przez kilka godzin

Kurier Masłowski

Za kierowanie działalnością szkół dyplomami i nagrodami
Wójt Gminy Masłów docenił pracę wszystkich dyrektorów
szkół a tak¿e pracę pedagoga szkolnego – Pani Joanny Nogaj.
Uroczystość uatrakcyjnił koncert grupy rockowej „Magnes”.

20 listopad to dzień w którym szczególnie wspominaliśmy Stefana ¯eromskiego. W ramach cyklicznych spotkań o ¯eromskim
od A do Z uczciliśmy 86 rocznicę Jego śmierci. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii przygotowały piękny
program o Stefanie ¯eromskim. Gościem spotkania był dr geologii Stanisław Czarniecki z Krakowa. Pan Czarniecki odwiedził
Szklany Dom i Dworek Stefana ¯eromskiego pierwszy raz w
lipcu tego roku. Wtedy te¿ zrodził się pomysł zgromadzenia
materiałów i opracowania wystawy poświęconej intelektualnemu
dorobkowi Stefana ¯eromskiego i jego roli dla kultury polskiej.
Podczas listopadowego spotkania dr Czarniecki zaprezentował
część zgromadzonych przez siebie materiałów, dokumentów,
wydawnictw które przekazał dla naszej placówki. Postawy „ludzi bezdomnych” przedstawione na konkretnych przykładach to
przesłanie jakie będzie towarzyszyło przygotowywanej wystawie.
Dr Czarniecki jest geologiem ale tak¿e kolekcjonerem, bibliofilem
Kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem, dzięki Jego
zaanga¿owaniu wzbogaciliśmy się o wiele cennych dokumentów,
wydawnictw druków ulotnych związanych ze Stefanem ¯eromskim i jego twórczością.
Krystyna Nowakowska
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Oświadczenie Wójta Gminy Masłów Ryszarda Pazery
w odpowiedzi na Oświadczenie Prezesa Wodociągów Kieleckich

W nawiązaniu do oświadczenia Wodociągów Kieleckich z dnia 26.11.2011 informuję, ¿e zarzuty przedstawione przez
Prezesa Wodociągów Kieleckich, są nieprawdziwe i pozbawione jakichkolwiek
podstaw. Ton oświadczenia potwierdza
intencje w/w w stosunku do Gminy Masłów i jej mieszkańców.
Niniejszym informuję, ¿e brakowało i
nadal brakuje informacji ze strony Wodociągów co do kosztów, jakie będą musieli ponosić mieszkańcy z tytułu budowy
przyłącza kanalizacyjnego. Jest to istotny
problem, na który wskazywali Radni na
Sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2011. Co
do zarzutu, ¿e jakość tych 29 projektów
budowlanych pozostawia wiele do ¿yczenia, informuję, ¿e ka¿dy z projektów
budowlanych był dokładnie sprawdzany i analizowany przez słu¿by
wodociągów, a następnie wniosek
podpisywany był osobiście przez
Prezesa Wodociągów Kieleckich i
kierowany do Starostwa Powiatowego,
celem wydania pozwolenia. Jakość wykonania przez projektantów powy¿szych
projektów, osobiście swoim podpisem
na wniosku, potwierdził Prezes Wodociągów i nie zgłaszano do nich ¿adnych
zastrze¿eń.
Co do kwestii dotyczącej, ¿e na przebiegu trasy kanalizacji powstał budynek
mieszkalny. Wynika to z faktu, ¿e Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie
na budowę nie wnikając w sprawę infrastruktury. Wszystkie pozwolenia wydaje
Starostwo, nie pytając o to gminy.
Plan pod budowę kanalizacji przygotowywany był w latach 2002-2006 i
obejmował istniejące wówczas budynki
mieszkalne. Wielokrotnie występowałem do Wodociągów, aby uwzględnić
przyłączenie się do kanalizacji nowych
mieszkańców, składających wnioski
do urzędu. Wodociągi kategorycznie nie wyra¿ały zgody twierdząc, ¿e
projekty w danych miejscowościach
są ju¿ zamknięte.
Co do wykupu gruntu pod przepompownie (nie pod pięć tylko pod trzy )
informuję, ¿e jedynym właścicielem
wybudowanych wodociągów i kanalizacji będą Wodociągi Kieleckie.
To na nich spoczywa obowiązek wykupu gruntów. Zaproponowałem, ¿e
w uzasadnionych przypadkach z punktu
widzenia prawnego, gmina mo¿e partycypować w około 50% kosztów. Uwa¿am,
¿e jest to konkretna propozycja. Nale¿y
zwrócić tu uwagę na fakt, ¿e Wodociągi
Kieleckie jako przyszły właściciel w/

w infrastruktury mają dobrą kondycję finansową (15 mln zysku). Wiadomość ta została potwierdzona przez Pana
Prezesa.
Co do porozumienia z Gminą Masłów z 17 marca 2008 roku informuję, ¿e dokument ten w świetle prawa
jest niewa¿ny. Nie ma na nim kontrasygnaty Skarbnika oraz uchwały
Rady Gminy. Jestem zdziwiony, ¿e
powołuje się Pan Prezes na dokument,
który nie ma mocy prawnej, o czym Pan
doskonale wiedział wcześniej.
Wykup gruntów pod przepompownie
jest integralną decyzją władz danej gminy.
Decyzja Gminy Kielce i Gminy Nowiny
z ich specyfiką, nie mo¿e zobowiązywać
pozostałych gmin.
O ile wiem Gmina Zagnańsk stoi na
podobnym jak my stanowisku. Sprawa
fragmentarycznego wykupu części
nieruchomości, w ¿aden sposób nie
opóźnia z naszej strony realizacji
inwestycji, tym bardziej, ¿e dopiero
niedawno rzeczoznawcy majątkowi
wycenili te grunty. Nie widzę ¿adnych
przeszkód, aby Wodociągi Kieleckie
ju¿ od dawna prowadziły budowę sieci
wodociągowej w Barczy, Brzezinkach,
Ciekotach, i Masłowie Świerczynach.
Pan Prezes comiesięczne, ustalone przez
siebie spotkania robocze z pracownikami
poszczególnych urzędów gmin w sprawie
budowy kanalizacji, dzisiaj nazywa niepotrzebną dyskusją. Dziwna to jest ocena
własnych decyzji.
Od władz Wodociągów Kieleckich
nie oczekuję niczego więcej, jak
powa¿nego traktowania Gminy
Masłów i jej mieszkańców. Tym
bardziej, ¿e jesteśmy współwłaścicielem Wodociągów Kieleckich Spółki
z o.o.
Uniewa¿nienie przetargu na wyłonienie in¿yniera kontraktu wpisuje
się w cały kontekst działań Wodociągów wobec Gminy Masłów. Według
nas ma to wpływ na opóźnienia w
realizacji kontraktu, co potwierdził
prawnik Wodociągów na ostatnim
spotkaniu
Co do braku w powinnościach Gminy Masłów:
1. Korekta dokumentacji technicznej
przebiegu kanalizacji prowadzona
jest na bie¿ąco przez projektantów w
porozumieniu z wodociągami.
2. W sprawie braku przekazania praw
majątkowych, praw autorskich i praw
zale¿nych: in¿ Śmiech, in¿ Kalamarz i
in¿ Marzec, zadeklarowali przekazanie

tych praw majątkowych nieodpłatnie.
3. Trzy biura projektowe: Geoprojekt,
Biuro Komunalne i in¿ Polit, który
toczy spór z Wodociągami, odpowiedzi nie udzieliły, gdy¿ konsultują
to ze swoimi prawnikami. Szkoda, ¿e
dopiero teraz Wodociągi występują z
tą sprawą, podczas gdy projekty przekazane były kilka lat temu i mo¿na
było ju¿ to dawno załatwić.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach – projekt i pozwolenie
na budowę tego odcinka były wydane
przed rozpoczęciem budowy drogi
ekspresowej S-74. Wodociągi uzgadniając przebieg drogi ekspresowej, nie
zabezpieczyły jednocześnie interesów własnych i gminy. Spowodowało
to konieczność przeprojektowania
odcinka kanału zgodnie z warunkami,
jakie stawiają drogowcy. GDDKiA
dyktuje teraz warunki, a mo¿na było
tego uniknąć. To powoduje, ¿e przesuwamy ten odcinek do kontraktu
V-ego.
5. Odnośnie usunięcia nazw własnych i
oznaczeń w projektach wyjaśniam,
¿e na jednym z ostatnich spotkań
w Wodociągach P. Dyr Lidia ¯ak
zobowiązała się, do dokonania tzw.
erraty w celu zaakceptowania jej
przez projektantów. Oczekujemy na
przedło¿enie stosownych materiałów. Mamy akceptację projektantów
do zło¿enia przez nich podpisów,
jako autorów projektów. Wodociągi
Kieleckie projekty te wraz z kosztorysami otrzymały kilka lat temu i
mo¿na było problem ten rozwiązać
du¿o wcześniej.
Na budowę wodociągów i kanalizacji
Gmina Masłów czeka ju¿ bardzo długo.
Pomimo wielu obietnic i informacji, jakie kwoty z tego tytułu Gmina Masłów
otrzyma, nadal brakuje realizacji inwestycji. Powstaje pytanie, dlaczego tak się
dzieje?
Oczekujemy od Wodociągów Kieleckich
wywiązania się z obowiązku realizacji
projektu unijnego. Mam nadzieję, ¿e
Wodociągi Kieleckie sprostają zadaniu
i inwestycja na terenie naszej gminy
wreszcie zostanie rozpoczęta. W świetle
przedstawionych informacji oświadczenie
Prezesa Wodociągów Kieleckich traktuję
jako manipulację faktami i bezpodstawny
atak na władze Gminy Masłów.
Z powa¿aniem Wójt Gminy Masłów
Ryszard Pazera

Kurier Masłowski

Wieści z gminy

INWESTYCJE W GMINIE
MASŁÓW W 2011R.
Boisko w Woli Kopcowej i budynek wielofunkcyjny – z powodzeniem zakończono pierwszy etap
budowy budynku, w którym ma się mieścić OSP
oraz część dla młodzie¿y pełniąca funkcję zaplecza
dla boiska. Powstałe boisko trawiaste cieszy się
du¿ym powodzeniem zwłaszcza wśród młodzie¿y,
to tak¿e okazja do łączenia pokoleń – przykładem
jest mecz rozegrany między przedstawicielami MDP
z Woli Kopcowej a dru¿yną zło¿oną z gminnych
radnych, urzędników i sołtysów. Obie inwestycje
kosztowały ponad 400 tys. zł.
Przełom Lubrzanki – droga powiatowa z Mą-

chocic Kapitulnych przez Ciekoty do Świętej Katarzyny, na terenie gminy znajduje
się 5 km odcinek, inwestycja poprawiła bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych.
Dofinansowanie z bud¿etu gminy w wysokości 750 tys. zł, pozostałą kwotę inwestycji
pokryło Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Wojewoda Świętokrzyski w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Izba Dobrego Smaku w Ciekotach – inwestycja powstała w ramach projektu pn.
„Dworek Stefana ¯eromskiego – Szklany Dom – Ikona regionu świętokrzyskiego” za
kwotę 221 tys.zł. Izba powstała, aby promować lokalne potrawy przygotowane przez
koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Masłów. Natomiast turyści będą mogli tu przenocować w przygotowanych na poddaszu
pokojach gościnnych oraz spróbować regionalnych przysmaków za przystępną cenę.
Izba będzie te¿ słu¿yć mieszkańcom jako świetlica wiejska.
Hala przy Zespole Szkół w Masłowie – inwestycja dobiega końca, planowany
termin oddania do u¿ytku to 31.12.2011r. Nowopowstała hala zapewnia odpowiednie warunki dla rozwoju edukacji i kultury fizycznej młodzie¿y szkolnej. Ponadto – w
godzinach popołudniowych – będzie słu¿yć wszystkim mieszkańcom gminy dbającym o
zdrowie fizyczne i chcącym uczestniczyć w zajęciach sportowych. Wartość inwestycji
to 5 440 520,00 zł, z czego 3 264 312,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, pozostała kwota – z bud¿etu gminy.
Chodnik w Dąbrowie Koszarka o dł. ponad 1000 m, całkowity koszt inwestycji to
640 tys. zł, z czego 400 tys. zł pokryła Gmina Masłów.
Mniejsze inwestycje:
Przebudowa rowu przy zalewie w Ciekotach (40 tys. zł) oraz liczne, drobne inwestycje finansowane z funduszy sołeckich.

Projekty gminne z nagrodami

Wygraliśmy „Złote Jajo”
Od sierpnia do listopada b.r. odbywał się konkurs p.n. „Złote Jajo”. Jego organizatorem jest Telewizja Polska S.A Oddział w Kielcach. Konkurs miał na celu
popularyzację wszechstronnego wykorzystywania środków pochodzących ze
środków UE. W poszczególnych odcinkach programu „Uniejów Europejski”
emitowanego na antenach Oddziałów Regionalnych Telewizji Polskiej (w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie, Szczecinie, Gdańsku.) prezentowane były ró¿ne projekty realizowane z Funduszy Europejskich w Polsce. W
14 odcinku Uniejowa Europejskiego obok prezentacji projektów z Małopolski
oraz Warmii i Mazur wyemitowano materiał dotyczący Centrum Edukacyjnego
Szklany Dom w Ciekotach. Spośród 50 prezentowanych projektów widzowie
poprzez głosowanie internetowe wybrali najlepszych z nich: „Dworek Stefana ¯eromskiego-Szklany Dom-Ikona Regionu Świętokrzyskiego”. Tak
więc statuetka „Złote jajo” powędruje do naszej gminy. To wielkie wyró¿nienie
dla naszego projektu. Dziękujemy wszystkim którzy oddali głosy na Szklany
Dom.
I i III nagroda w Konkursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu
środków unijnych.
Trzecia edycja konkursu zorganizowana przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich – jednostkę powołaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tegoroczny konkurs został rozstrzygnięty w trzech kategoriach: społecznej,
technicznej i ekologicznej. Gmina Masłów przystąpiła do Konkursu i 15 września 2011r. zgłosiła w sekretariacie regionalnym KSOW dwa projekty.
Projekt „Dworek Stefana ¯eromskiego-Szklany Dom-Ikona Regionu
Świętokrzyskiego” (kategoria: infrastruktura społeczna). Centrum Edukacyjne powstałe z myślą o promocji turystycznej gminy Masłów i całego regionu
świętokrzyskiego, swoją bogatą ofertą działań kulturalno-edukacyjnych i turystyczno-rekreacyjnych przyciąga wielbicieli ró¿nych kręgów zainteresowań.
Napływ turystów chcących odwiedzić Szklany Dom i podró¿ujących po szlakach turystycznych pozytywnie wpływa na lokalną przedsiębiorczość, zwłaszcza na bran¿ę gastronomiczno-agroturystyczną. Zaanga¿owanie w działalność
Centrum Edukacyjnego społeczności lokalnych – kół gospodyń wiejskich,
gospodarstw agroturystycznych, miejscowych stowarzyszeń czyni powstały
obiekt wyjątkowym na skalę regionu produktem turystycznym. Został on
zauwa¿ony przez Regionalną Komisję Konkursową – Szklany Dom uzyskał
najwy¿szą liczbę punktów w swojej kategorii i zajął I miejsce. Oznacza
to zakwalifikowanie do poziomu ogólnopolskiego – czekamy na wyniki, które
zostaną ogłoszone podczas uroczystej konferencji podsumowującej Konkurs.
Projekt Adaptacja poddasza budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej na
cele administracyjno-oświatowe z funkcją „Integracji Społecznej” (kategoria: infrastruktura techniczna). W ramach projektu – obok robót budowlanych
– wykonano nowoczesną sieć teleinformatyczną z pomieszczeniem pełniącym
funkcję centralnej serwerowni. Dzięki powstałej infrastrukturze i zaanga¿owaniu Stowarzyszenia Masłów Info powstał pomysłowy i innowacyjny produkt
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– centrum teleinformatyczne działające na rzecz rozwoju
wiejskiego społeczeństwa informacyjnego. Rozwiązania
techniczne przyjęte w projekcie zlikwidowały bariery dla
osób niepełnosprawnych, gdy¿ w budynku znajduje się odpowiednio przystosowana łazienka, platforma (winda) i miejsca
parkingowe. Zatem pomysłowość, innowacyjność, funkcjonalność i dostępność dla niepełnosprawnych powstałego
obiektu zostały docenione, gdy¿ projekt zajął III miejsce.
Projekty zgłoszone w ramach Działania „Wdro¿enie
Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty”, które
uzyskały dofinansowanie
1. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Masłowie – wartość projektu: 44 697,99 – wyposa¿enie
domków letniskowych w Ameliówce
2. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Masłowie – wartość projektu: 41 910,84 – wyposa¿enie
Świetlicy Samorządowej w Ciekotach wraz Izbą Dobrego
Smaku
3. Wnioskodawca: Gmina Masłów – wartość projektu:
20 771,00 – zakup rowerów turystycznych wraz ze stojakami
4. Wnioskodawca: Gmina Masłów – wartość projektu:
29 500,00 – remont sceny oraz ławek przy amfiteatrze
w Ciekotach
Projekty zgłoszone do Programu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 2012
Gmina Masłów wnioskowała o środki finansowe w programie
Rozwój infrastruktury kultury
1) Projekt pn. „Kultura poprzez nowoczesność w Szklanym
Domu w Ciekotach”, priorytet – Infrastruktura kultury.
Projekt obejmuje wykonanie iluminacji Szklanego Domu i
Dworku Stefana ¯eromskiego, instalację oświetlenia sceny,
wyposa¿enie w sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz
sprzęt do rejestracji wydarzeń kulturalnych.
Wartość projektu: 402 591 zł, kwota wnioskowana do Ministra: 301 541 zł (74,9% wartości projektu), wkład własny:
101 050 zł (25,1%).
2) Projekt pn. „GOKiS w Masłowie bez barier wraz z termomodernizacją”, priorytet – Infrastruktura domów kultury.
W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane
przystosowujące budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na zewnątrz, łazienka, punkt obsługi z instalacją telefoniczno-domofonową) oraz roboty termomodernizacyjne – ocieplenie budynku, naprawa pokrycia dachowego.
Wartość projektu: 303 064zł, kwota wnioskowana do Ministra: 257 604 zł (85% wartości projektu), wkład własny : 45
460 zł (15%).
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Wieści z gminy

Z sesji Rady
Gminy Masłów
XII sesja Rady Gminy Masłów odbyła się w
dniu 29 września 2011 roku i obejmowała:
ü Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy Masłów za I półrocze
2011 roku.
ü Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2011 roku.
ü Przedstawienie informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2011 roku.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/68/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie zmiany Uchwały VII/42/
2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju
sportu na terenie Gminy Masłów.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/69/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie zasad i odpłatności za
korzystanie ze świadczeń udzielanych przez
oddziały przedszkolne prowadzone przez
szkoły podstawowe na terenie Gminy Masłów.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/70/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/71/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Masłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Dąbrowa na terenie Gminy Masłów.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Dąbrowa na terenie Gminy Masłów.

Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/80/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie przyjęcia nowego Statutu
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
XIII sesja Rady Gminy Masłów odbyła się
w dniu 27 października 2011 roku i obejmowała:
ü Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny
2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego
ü Analizę oświadczeń majątkowych za 2010
rok
ü Wybory ławników na kadencję 2012-2015.
W tym punkcie Rada Gminy Masłów podjęła
następujące uchwały:
- Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Gminy Masłów
w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów
na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach
- Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Gminy Masłów
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2012 – 2015
- Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Masłów
w sprawie wyboru ławników na kadencję
2012 – 2015.
Ponadto, podjęto uchwały:
ü Nr XIII/84/11 Rady Gminy Masłów w
sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości Masłów
Pierwszy ul Graniczna do działki nr ewid.
962/17 przez wnioskodawcę Pana Marcina
Boćkowskiego zam. Leszczyny
ü Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy Masłów
w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości Masłów
Pierwszy ul. Modrzewiowa do działek o nr
ewid 834/23, 834/27 przez wnioskodawcę
Pana Sławomira Krawczyka zam. Kielce, do
działek o nr ewid 834/25, 834/29 przez
wnioskodawcę Pana Franciszka Krawczyka
zam. Kielce, do działek o nr ewid 834/24,
834/ 28 przez wnioskodawców Pana Grzegorza Cedro i Panią Martę Mikołajczyk-Cedro zam. Masłów

ü Podjęcie uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice II” na terenie Gminy Masłów.

ü Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Masłów
w sprawie zmiany uchwały bud¿etowej

ü Podjęcie uchwały Nr XII/75/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Masłów Pierwszy na terenie Gminy Masłów.

ü Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Masłów w
sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność po¿ytku publicznego na 2012 rok I

ü Podjęcie uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Masłów Pierwszy na terenie Gminy Masłów.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/77/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie nadania nazwy placowi
usytuowanemu w granicach działki nr 1102/
4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/78/11 Rady Gminy
Masłów w sprawie zmiany uchwały bud¿etowej Gminy.
ü Podjęcie uchwały Nr XII/79/11 Rady Gminy

XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Masłów odbyła się w dniu 21 listopada 2011
roku i obejmowała uchwały:

ü Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Masłów w
sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
XV sesja Rady Gminy Masłów odbyła się
w dniu 01 grudnia 2011 roku i obejmowała:
ü Uchwała Nr XV/89/2011 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie.
ü Uchwała Nr XV/90/2011 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej

Gminy Masłów „Placówka Wsparcia Dziennego – Promyczek”.
ü Uchwała Nr XV/91/2011 w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy
Masłów z dnia 09 listopada 2000r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i
Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr
XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28
lutego 2008 roku w sprawie zmiany statutu
Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady
Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r.
ü Uchwała Nr XV/92/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów”.
ü Uchwała Nr XV/93/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Określone zostały wzory informacji oraz
deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (INRL-1).
ü Uchwała Nr XV/94/2011 w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2012rok.
Obni¿a się cenę skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2011r. w sprawie
średniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011r. z kwoty 74,18zł za
1 q do kwoty 50,00zł za 1 q.
ü Uchwała Nr XV/95/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Masłów:
Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,
77zł od 1m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33zł od
1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,30zł od 1m2 powierzchni;
Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,70zł od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 18,70zł od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24zł od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,45zł od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,13zł od 1m2 powierzchni u¿ytkowej, z
wyjątkiem:
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− budynków letniskowych (tzn. budynek, którego
wzniesienie wymagało pozwolenia na budowę budynku
letniskowego) i budynków rekreacji indywidualnej (tzn.
budynek, którego wzniesienie wymagało pozwolenia na
budowę budynku rekreacji indywidualnej) dla których
stawka wynosi 7,36zł od 1m2 powierzchni u¿ytkowej;
Od budowli:
– 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
ü Uchwała Nr XV/96/2011 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Masłów:
1. od samochodów cię¿arowy, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 570,00zł.
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 810,00zł.
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton - 1 042,00zł.
2. od samochodów cię¿arowych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

6. od przyczep i naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub
wy¿szą ni¿ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
7. od autobusów, o ilości miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
- 1 100,00zł.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30
miejsc - 1 720,00zł.

Zwalnia się od podatku od środków
transportowych, środki transportowe
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy i stanowiące ich własność,
z wyjątkiem środków transportowych
wymienionych w art. 8 pkt. 2; 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
ü Uchwała Nr XV/97/2011 w sprawie
stawek opłaty targowej na 2012 rok
Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie gminy
Masłów w wysokości 23,00zł. Terminem
płatności opłaty targowej jest dzień, w
którym dokonywana jest sprzeda¿.
3. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do u¿ywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton - 1 150,00zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do u¿ywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub większej ni¿ 12 ton:

Pobór opłaty targowej w drodze inkasa,
powierza się sołtysom Gminy Masłów.
Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o
którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty
targowej w wysokości 10% pobranych
i terminowo odprowadzonych kwot.
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5 ka¿dego miesiąca za miesiąc
poprzedni, na rachunek Gminy Masłów.
Opłata mo¿e być uiszczona przez osobę
dokonującą sprzeda¿y, w kasie Urzędu
Gminy.
ü Uchwała Nr XV/98/2011 w sprawie
zmiany uchwały bud¿etowej Gminy.
ü Uchwała Nr XV/99/2011 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Masłów na lata 2011-2025
Sprawozdanie z pracy wójta między
sesjami
Wójt Gminy Masłów wydał zarządzenia,
które dotyczyły głównie indywidualnych
spraw obywateli oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
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5. od przyczep i naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - 1 040,00zł.

ü Przekazano w u¿yczenie dla Gminne-

go Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie budynki: Ośrodek Ameliówka w
Mąchocicach Kapitulnych oraz Szklany
Dom i Dworek Stefana ¯eromskiego
w Ciekotach, wraz z wyposa¿eniem;
ü W związku z rozwiązaniem umowy na
dzier¿awę, Caritas Diecezji Kieleckiej
przekazała budynek byłej szkoły w Wiśniówce;
ü Zakończono budowę oświetlenia w
Mąchocicach Kapitulnych (krzy¿ówka), zakres robót obejmował 2 słupy
i 2 lampy. Wykonawca zadania: firma
KRAK-SKROK za kwotę 14.145zł;
ü Wykonane zostało umocnienie rowy
w Barczy elementami betonowymi
(tzw. a¿ury) na długości 192mb, wartość zadania – 16.176zł, wykonawca:
Zakład Robót Drogowych J. Pędzik;
ü Uregulowany został spływ wód w
Masłowie Drugim poprzez wykonanie przepustu na długości 19m wraz
z przyczółkiem. Środki w kwocie
3.000zł pochodziły z funduszu sołeckiego, pozostałe środki w kwocie
8.606zł stanowiły koszt Gminy Masłów;
ü Utwardzony został odcinek drogi
dojazdowej do pól w Mąchocicach
Scholasterii w zakresie środków zaplanowanych w funduszu sołeckim w
kwocie 14.643zł, wykonawca Transport Usług Koparką B. Kułak;
ü Zakończone zostały prace przy uło¿eniu ścieków betonowych przejazdowych na ulicy dolnej w Wiśniówce
na długości 296m. Koszt zadania
28.611zł, wykonawca Zakład Robót
Drogowych J. Pędzik;
ü Przejęte zostało pięć działek o łącznej
powierzchni 314m2 pod poszerzenie
ulicy Świerczyńskiej w Masłowie
Pierwszym;
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ü Wymienione zostały okna w pomieszczeniach przedszkola w budynku Urzędu
Gminy;

ü Przeprowadzono przetarg na zimowe
utrzymanie dróg na terenie gminy Masłów
w sezonie zimowym 2011/2012

dzentyn przez powiatowy Zarząd Dróg.
Zadanie dofinansowane przez gminę w
kwocie 750.000 zł;

ü Realizowane są bie¿ące naprawy kruszywem oraz zakupiono asfalt „na zimno” w
celu naprawy powstałych pojedynczych
ubytków w nawierzchni asfaltowej;

ü dokonano odbioru boiska w Woli Kopcowej;

ü na końcowym etapie jest inwestycja drogi
krajowej S 74 w Domaszowicach. Urząd
Gminy organizował kilka spotkań w sprawie niedociągnięć i poprawy odcinków
dróg stanowiących drogi dojazdowe
wokół drogi ekspresowej oraz w sprawie
wniosków kierowanych do gminy i do
inwestora przez mieszkańców Domaszowic. W powy¿szych sprawach prowadzimy
korespondencje i liczymy na spełnienie naszych oczekiwań;

ü Podpisana została umowa pomiędzy Wójtem Gminy Masłów – mrg in¿. Ryszardem
Pazerą działającym w imieniu Gminy
Masłów a mgr Markiem Sokołowskim
– reprezentującym COMES Sokołowscy
Spółka Jawna z siedzibą w Szydłowcu, na
wykonanie placu zabaw zlokalizowanego
przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach
(zadanie realizowane w ramach środków
funduszu sołeckiego);
ü Podpisana została umowa u¿yczenia lokalu
w Woli Kopcowej, w „Domu Ludowym”
dla Stowarzyszenia Masłów Info na czas
nieoznaczony;
ü Trwa procedura przetargowa na wykonanie stanu surowego otwartego świetlicy w
Dolinie Marczakowej;

ü trwa procedura odbioru budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej;
ü uzyskane zostało zezwolenie na budowę
świetlicy wiejskiej w Domaszowicach;
ü podpisana została umowa na wykonanie
projektu budowlanego świetlicy wiejskiej
w Dolinie Marczakowej;
ü wykonano dalszy odcinek o długości 170
m utwardzenia drogi od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa. Wykonawca:
Firma Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak za kwotę 19.410 zł. Kruszywo
nieodpłatnie w ilości 500 ton przekazane
zostało przez kopalnię w Wiśniówce;
ü w dniu 15.11.2011 r. odbyło się uroczyste
oddanie do u¿ytku drogi powiatowej, realizowane z udziałem gmin: Masłów i Bo-

ü pewnym utrudnieniem jest rozpoczęcie
inwestycji przebudowy mostu w Brzezinkach, która wią¿e się z koniecznością
zmiany organizacji ruchu zarówno samochodów osobowych jak i autobusów dla
mieszkańców trzech sołectw;
ü wykonany został przetarg na oświetlenie
ulicy Małej w Masłowie Pierwszym za
kwotę 5.000 zł, wykonawcą projektu jest
Pracownia Projektowa Instalacji Elektrycznej Marek Czwartosz.

Rolnictwo ekologiczne

ramach pakietu rolnictwo ekologiczne musi zgłosić się do
wybranej przez siebie jednostki certyfikującej, która obejmie
Wzrost świadomości konsumentów w tematyce zdrowej i jego gospodarstwo systemem kontroli oraz mieć opracowabezpiecznej ¿ywności, troska o środowisko naturalne sprawia, ny 5-letni plan rolnośrodowiskowy. Plan rolnośrodowiskowy
¿e w ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowa- oraz wnioski o dotacje bezpośrednie i ekologiczne sporządza
nie ¿ywnością wyprodukowaną metodami ekologicznymi.
uprawniony doradca rolnośrodowiskowy.
Rolnictwo ekologiczne ró¿ni się od innych systemów
Okres przestawiania gospodarstwa konwencjonalnego na
wytwarzania tym, ¿e produkcja roślinna prowadzona jest produkcję ekologiczną trwa przynajmniej 2 lata, a w przypadbez u¿ycia syntetycznych nawozów i chemicznych środków ku upraw wieloletnich 3 lata. Po tym okresie gospodarstwo
ochrony roślin, a produkcja zwierzęca prowadzona jest z uzyskuje Certyfikat Jakości na podstawie którego mo¿e sprzetroską o dobrostan zwierząt i w oparciu o pasze wytwarzane dawać swoje produkty rolne jako produkty ekologiczne.
metodami ekologicznymi. Podstawą nawo¿enia w gospodarNasuwa się pytanie - czy warto posiadać gospodarstwo
stwach ekologicznych są nawozy organiczne takie jak: komekologiczne?
Zdecydowanie tak. Rolnictwo ekologiczne daje
post, obornik, nawozy zielone. Chów zwierząt oparty jest
szansę
polskiej
wsi. W dobie rozwijającej się cywilizacji świana paszach własnych. Nie oznacza to jednak, ¿e w tym sysdomie
eliminuje
chemię z produkcji rolnej. Pozwala produkotemie gospodarowania nie nawozi się i nie chroni roślin przed
wać
wysokiej
jakości,
zdrowe produkty ekologiczne.
szkodnikami i chorobami. Wykaz dozwolonych do stosowania
nawozów mineralnych i środków
Dopłaty do rolnictwa ekologicznego w ramach programu rolnośrodowiskowego
poprawiających właściwości gleby
prowadzi Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Puławach
oraz Instytut Ochrony Roślin w
Poznaniu.
Dodatkową zachętą do prowadzenia gospodarstwa metodami
ekologicznymi są dopłaty do upraw
ekologicznych Rolnik oprócz dopłat
bezpośrednich mo¿e skorzystać z
dofinansowania do rolnictwa ekologicznego w ramach 5 letniego programu rolnośrodowiskowego.
Termin składania wniosków do
ARiMR w ramach rolnictwa ekologicznego pokrywa się z naborem
wniosków o płatności bezpośrednie . Producent rolny zamierzający
ubiegać się o dofinansowanie w
Bli¿szych informacji udziela pracownik referatu ds. rolnictwa UG Masłów
Tel. 41 / 311-00-96 Jolanta Lachowska PZD Kielce
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Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz z filiami
jest chętnie odwiedzana przez czytelników. Ró¿ne grupy
wiekowe przyciągają ró¿ne potrzeby. Jedni przychodzą
tylko po ksią¿ki a inni by miło spędzić czas. I dla nich organizowane są ró¿ne zajęcia. By biblioteka nie była tylko
kojarzona z ksią¿kami rozszerzyła swoją działalność. A
oto niektóre atrakcje, jakie czekają w bibliotece i filiach na
czytelników:
W bibliotece w Wiśniówce dziewczynki, które lubią bi¿uterię miały mo¿liwość własnoręcznie stworzyć kolczyki
i bransoletki z przeró¿nych koralików. Równie¿ zaciekawieni chłopcy chętnie pomagali.
Młodsze dzieci przychodzą by rysować, malować i przeglądać kolorowe ksią¿eczki.
Zostało równie¿ zorganizowane Kółko Języka Angielskiego, na którym dzieci mogą dowiedzieć się ciekawych
rzeczy o krajach anglojęzycznych czy uzyskać pomoc w
odrobieniu lekcji. Du¿ą popularnością cieszyły się „Dni
o Japonii”, które miały na celu przybli¿yć kulturę innego
kraju.
Chętnych jest coraz więcej i wcią¿ pozyskujemy nowych czytelników. Do biblioteki chętnie uczęszcza stała
czytelniczka Joasia Seweryn, która zaoferowała swój wolontariat w pomaganiu najmłodszym dzieciom w nauce, w
odrabianiu lekcji i organizacji zabaw dla dzieci.

W Wiśniówce odbyły się tradycyjne „Andrzejki w bibliotece”. Było to wesołe spotkanie towarzyskie, wspaniała zabawa dla najmłodszych czytelników. W udekorowanej
bibliotece uczestnicy zabawy mieli okazję potańczyć,
wziąć udział w wielu konkursach: tanecznym, rysunkowym, malowniczym oraz na najlepiej ubraną pacynkę i
najładniej wyciętą serwetkę papierową. Ze względu na
to, ¿e ka¿dy ma w sobie jakiś talent wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni w poszczególnych dyscyplinach. Wró¿ka, w którą wcieliła się Asia przepowiadała przyszłość, a
na samym końcu odbyło się lanie wosku. Dla wszystkich
uczestników był równie¿ słodki poczęstunek.
Miało być strasznie… a było radośnie. W specjalnie
przystrojonej bibliotece w Mąchocicach Kapitulnych zorganizowano Halloween. Od samego progu czytelników
witały dynie, pająki, czarne koty i duchy. Chocia¿ tradycja
Halloween przyszła do nas zza oceanu w latach 90-tych,
to sprawia dzieciom wiele radości i zabawy. W imprezie
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wzięło udział wiele pięknych, młodych czarownic i dostojnych
Zombie z gminy Masłów .Bibliotekę odwiedziło du¿e grono stałych
czytelników. Wszyscy mieli stosowne przebrania, a kto przyszedł
bez szybko został przemieniony. Nie zabrakło, więc czarownic i
przedziwnych stworków. Wiadomo jednak, ¿e wszyscy STRASZNIE się bawili. Uczestnicy imprezy zostali obdarowani halloweenowymi słodyczami i upominkami. Odbyło się wiele konkursów,
przy których wszyscy śmiali się do łez: konkurs taneczny, tańce
w parach na skrawku papieru, konkurs na dekorowanie masek,
najlepszy rysunek, a tak¿e jedzenie ciasteczek bez u¿ycia rąk czy
„zakręcone” picie soku. Odbyły się te¿ zawody dru¿ynowe (w
ró¿nych kategoriach), w których dzieci miały mo¿liwość integracji,
zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim wspaniałej zabawy. Nie
obyło się te¿ bez głosowania na najlepszy strój.
Bardzo dobra lokalizacja biblioteki w Masłowie sprzyja współpracy ze szkołami z terenu gminy Masłów. Organizowane lekcje
biblioteczne przyciągają najmłodszych czytelników. W takim spotkaniu z klasą „0” brała udział zastępca wójta pani Jadwiga Duda,
która na koniec spotkania obdarowała maluchy słodyczami. Dzieci
by zafascynowane ogromem kolorowych ksią¿eczek, chętnie słuchały o tym jak działa biblioteka i co nale¿y zrobić by móc wypo¿yczyć ksią¿kę. Niektóre z nich wiedzą więcej, bo przychodzą regularnie z rodzicami. Ulubionym zajęciem dla dzieci przed świętami
jest wykonywanie ozdób choinkowych i ubieranie choinki. Z tym
zajęciem przedszkolaki poradziły sobie wspaniale, kolorowa choinka mile wita czytelników wchodzących do biblioteki. Biblioteka
równie¿ dba o starszych czytelników. Przy współpracy ze szkołą w
Masłowie Pierwszym organizowany jest konkurs
recytatorski i ortograficzny oraz spotkania autorskie min. z Ryszardem
Bilskim i dr. Ewą Klonowski. Gminna Biblioteka
Publiczna w Masłowie na
bie¿ąco uzupełnia księgozbiór by ka¿dy znalazł coś
dla siebie do poczytania.
Od wiosny zapraszamy
wszystkich chętnych do
DKK
(Dyskusyjnego
Klubu Ksią¿ki). Zapisy w
bibliotece.
Zapraszamy
Obara Anna
Marta Siewierska
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Zabawa Mikołajkowa

W niedzielę 11 grudnia w Gminna Biblioteka w Masłowie zorganizowała dla dzieci zabawę Mikołajkową przy współpracy z
kielecką z Agencją Artystyczną Patigo.
Starsi i młodsi, wierzący w Mikołaja i wątpiący - bawili się
wspaniale. Atmosfera zabawy połączyła wszystkich uczestni-

ków. Gościem imprezy był sekretarz gminy Masłów Bogusław
Krukowski, który dotarł do nas z ogromną paczką słodyczy
przekazaną przez wójta Gminy Masłów Ryszarda Pazerę dla
uczestników imprezy. Kolejnym gościem, był Sprytek, który
wraz z dziećmi poszukiwał ukrytych skarbów Mikołaja, rzucał
workiem Mikołaja do komina. Z kolei Sportek uprawiał narciarstwo zespołowe
czy bitwę na śnie¿ki,
ale wszyscy z niecierpliwością i tak
czekali na Świętego
Mikołaja. Przybył w
połowie imprezy i nie
zapomniał o ¿adnym
dziecku:
rozdawał
słodycze, a z chętnymi robił pamiątkowe
zdjęcia.
Zabawa
była bardzo udana a
uśmiech nie znikał
z twarzy dzieci i rodziców. Zapraszamy
na następną zabawę
za rok.
A. Obara

„NIE dla czadu” - Komunikat Wójta Gminy i KG PSP
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców przypominamy o konieczności
kontrolowania instalacji gazowych oraz
kominowych.
Ka¿dego roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla ginie w kraju kilkadziesiąt osób.
Najczęstszym źródłem zatruć bywają:
- niesprawna domowa instalacja gazowa,
- zbyt wcześnie zamykanie lub nieszczelne
piece domowe
- spaliny samochodowe
Wójt Gminy Masłów zachęca do zapoznania się z zamieszczonymi poni¿ej
materiałami opracowanymi przez KG PSP
w ramach kampanii prewencyjno-informacyjnej: „NIE dla czadu”
Skąd się bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem
jest gazem silnie trującym, bezbarwnym
i bezwonnym, nieco l¿ejszym od powietrza, co powoduje, ¿e łatwo się z nim
miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje
w wyniku niepełnego spalania wielu paliw
m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty,
propanu, węgla, ropy, spowodowanego
brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Mo¿e to
wynikać z braku dopływu świe¿ego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w
którym następuje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zu¿ycia lub złej regulacji
palnika gazowego, a tak¿e przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni.
Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach,
w których okna są szczelnie zamknięte
lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje
tak¿e często w czasie po¿aru. Niebezpie-

czeństwo zaczadzenia wynika z faktu, ¿e
tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym
dla człowieka. Dostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a następnie jest
wchłaniany do krwioobiegu. W układzie
oddechowym człowieka tlenek węgla
wią¿e się z hemoglobiną 210 razy szybciej
ni¿ tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to powa¿ne zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia człowieka. Uniemo¿liwia
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we
krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz
innych narządów Następstwem ostrego
zatrucia mo¿e być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego mo¿e dojść
np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna,
brak jest właściwej wentylacji. Powoduje
to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile
świe¿ego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim nale¿y więc
zapewnić mo¿liwość stałego dopływu
świe¿ego powietrza do paleniska (pieca
gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ
spalin.
Pamiętaj aby:
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i
otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów
grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów

instalacji wentylacyjnej i przewodów
kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy
u¿ywasz węgla i drewna nale¿y to robić nie rzadziej ni¿ raz na 3 miesiące.
Gdy u¿ywasz gazu ziemnego czy oleju
opałowego – nie rzadziej ni¿ raz na pół
roku. Zarządca budynku lub właściciel
ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej ni¿ raz w
roku.
• u¿ytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces
spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować
stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
• w sytuacjach wątpliwych nale¿y ¿ądać
okazania wystawionej przez producenta
lub importera urządzenia tzw. deklaracji
zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej
oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania wentylacji, poniewa¿ nowe okna są najczęściej
o wiele bardziej szczelne w stosunku
do wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki
papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji,
kartka powinna przywrzeć do wy¿ej
wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w
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których odbywa się proces spalania
(kuchnie, łazienki wyposa¿one w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet
niewielkie, rozszczelnienie okien,
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części
domu, w której sypia twoja rodzina. Dla
zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w ka¿dym
pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu,
gara¿u, na zamkniętej werandzie itp.,
je¿eli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiaj samochodu w gara¿u na
zapalonym silniku, nawet je¿eli drzwi do
gara¿u pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdy¿ mogą być sygnałem, ¿e ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji
nale¿y natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy
i zasięgnąć porady lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech
przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znu¿enie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i
zdolności oceny zagro¿enia powodują,
¿e jest on całkowicie bierny (nie ucieka
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci
przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu
z pomocą – umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• nale¿y natychmiast zapewnić dopływ
świe¿ego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świe¿e
powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale
nie rozbierać go, gdy¿ nie mo¿na doprowadzić do jego przemarznięcia
• wezwać słu¿by ratownicze (pogotowie
ratunkowe – tel. 999, stra¿ po¿arna
– tel. 998 lub 112) oraz pogotowie
gazowe.
Jeśli po wyniesieniu na świe¿e powietrze zaczadzony nie oddycha, nale¿y
niezwłocznie przystąpić do wykonania
sztucznego oddychania i masa¿u serca.
BEZPIECZNE U¯YTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY
PRZEPŁYWOWEJ
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla ka¿dego
oczywistym warunkiem bezpiecznego
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u¿ytkowania gazu, gdy¿ jego mieszanina z
powietrzem grozi wybuchem. Większość
u¿ytkowników gazu nie wie jednak, kiedy
mo¿e pojawić się zagro¿enie zatruciem
tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce ka¿dego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej,
umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej
ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. Przewa¿ająca większość wypadków
śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca, a więc w porze chłodnej.
Przyczyną są zamknięte, szczelne okna.
Mo¿na łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań,
spełniając cztery podstawowe warunki
bezpiecznego u¿ytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1)prawidłowa instalacja,
2)stały dopływ świe¿ego powietrza,
3)swobodny odpływ spalin,
4)właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poni¿ej w skrócie.
PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka
gazowego mo¿e dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją
producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną mo¿e stworzyć zagro¿enie
dla zdrowia i ¿ycia mieszkańców. Takie
same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek
gazowych. Kuchenka powinna znajdować
się jak najbli¿ej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być
usytuowane między oknem a kuchenką,
tak, aby nad nimi następował przepływ
świe¿ego powietrza.
STAŁY DOPŁYW ŚWIE¯EGO POWIETRZA
Stały dopływ świe¿ego (zewnętrznego)
powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe
znaczenie. Brak dopływu świe¿ego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem
tego niedoboru jest niezupełne spalanie
i powstawanie tlenku węgla. Następuje
to wówczas, gdy np. okna mieszkania są
szczelnie zamknięte. Stały dopływ świe¿ego powietrza do mieszkania jest równie¿
warunkiem niezbędnym swobodnego
odpływu spalin. W związku z tym nale¿y
pamiętać, aby przed ka¿dą kąpielą dobrze
przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były
wyposa¿one w nawiewniki powietrza,
a podczas kąpieli uchylone było okno w
mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek
wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w
drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na
wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.
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SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie
przyłączony do przewodu spalinowego,
a przewód spalinowy musi być szczelny
i dro¿ny. Nieszczelny komin powoduje
osłabienie ciągu lub mo¿e być przyczyną
przenikania spalin do sąsiadujących z nim
pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) nale¿y
kontrolować zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione,
a obowiązek poddania obiektu kontroli
spoczywa na właścicielu lub zarządcy.
Warunkiem swobodnego odpływu spalin
jest jednak nie tylko dro¿ny przewód spalinowy, lecz tak¿e stały dopływ świe¿ego
powietrza do pomieszczenia, w którym
następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, je¿eli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym,
uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ
powietrza do pomieszczenia, w którym
włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch
podstawowych wymagań bezpieczeństwa
- zupełnego spalania gazu i swobodnego
odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie nale¿y włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu
w mieszkaniu, poniewa¿ jego działanie
osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie
spalinowym piecyka gazowego.
DOBRY STAN TECHNICZNY
URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie
technicznym, a tak¿e okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego
stanu technicznego urządzeń gazowych
i ich udostępnienia do kontroli nakłada
na u¿ytkownika lokalu Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u¿ytkowania
budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z
dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i
2). W trosce o bezpieczeństwo własne i
swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać ka¿dy u¿ytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy u¿ywany
od wielu lat nale¿y niezwłocznie zgłosić
do kontroli. Stary, zu¿yty, nie czyszczony
i rozregulowany piecyk gazowy zagra¿a
¿yciu. Naprawa i konserwacja urządzenia
gazowego mo¿e być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie
uprawnienia.
Pamiętajmy !
Od stosowania się do powy¿szych rad
mo¿e zale¿eć zdrowie i ¿ycie Twoje oraz
Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Autor KG PSP
Więcej informacji na stronach:
www.stra¿.gov.pl lub www.km.stra¿.kielce.pl
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Wycieczka do naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec
gotycki największy kościół na Dolnych Łu¿ycach z XV wieku
– miejsce pamięci, komunikacji, ale tak¿e kultury.
Dzień drugi to Berlin, gdzie ślady historii są obecne na
ka¿dym kroku. Wśród nowoczesnych budynków wcią¿ stoją
fragmenty muru berlińskiego. W czasie zimnej wojny była tu
martwa strefa, gdzie zbiegały się granice stref amerykańskiej,
brytyjskiej i radzieckiej. Przejechaliśmy autokarem wzdłu¿
pozostałości muru do Aleksanderplatz - głównego placu
dawnego Berlina. Stamtąd najbardziej znaną aleją miasta
Unter den Linden udaliśmy się do Bramy Brandenburskiej i
siedziby parlamentu niemieckiego - Reichstagu. Widzieliśmy
te¿ Pomnik - mauzoleum Holocaustu. Ogromne wra¿enie
wywarła na nas Katedra Berlińska. Świątynia ma 1500
miejsc i jest jedną z największych w stolicy. To właśnie
tutaj odbywają się najczęściej nabo¿eństwa z okazji świąt
W dniach 23-25 listopada 2011 r. odbyła się autokarowa państwowych lub w wa¿nych dla narodu momentów.
Berlińska katedra była inspiracją dla wielu architektów.
wycieczka do naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec.
Głównym celem było obejrzenie wystawy „Obok. Polska i
Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”. Podró¿ odbyliśmy dzięki
dotacji przekazanej nam przez Fundację Współpracy Polsko
- Niemieckiej. Wystawę poświęconą 1000-letniej historii
sąsiedztwa obu krajów we wrześniu otworzyli prezydenci
Polski i Niemiec Bronisław Komorowski i Christian Wulff.
Ekspozycja została przygotowana wspólnie przez Zamek
Królewski w Warszawie i muzeum Martin-Gropius-Bau w
Berlinie. Imponujący jest zbiór dzieł sztuki, które zgromadzono.
Blisko 800 historycznych i współczesnych eksponatów
po raz pierwszy ilustruje tysiącletnią historię wzajemnych
stosunków. 19 sal wypełniają obrazy, rzeźby, grafiki, starodruki,
rękopisy, fotografie, filmy, ksią¿ki. “Hołd Pruski” Jana Matejki,
unikalne rysunki Wita Stwosza, “Kanał” Andrzeja Wajdy - nie
starczy miejsca, by wymienić, jak wiele czeka tu arcydzieł na
odwiedzających.

W trzecim dniu wycieczki zwiedzaliśmy Poczdam, stolicę
i największe miasto kraju związkowego Brandenburgia.
Obejrzeliśmy Pałac Sanssouci / z fr. sans souci ‘bez
zmartwień’) – rokokowy pałac Hohenzollernów wzniesiony
w latach 1745–1747 jako rezydencja letnia na zlecenie króla
Prus Fryderyka II Wielkiego. Spacerowaliśmy po olbrzymim
kompleksie parku, gdzie znajdują się m.in. Nowa Oran¿eria,

W pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy Cottbus. Poło¿one
pomiędzy Berlinem i Dreznem jest łatwym do osiągnięcia celem
wycieczek. To miasto, gdzie kwitnie kultura łu¿ycka. Jest tu wiele
śladów po Słowianach Zachodnich. Ulice pisane są w języku
niemieckim i łu¿yckim. Spacerowaliśmy po rynku i obejrzeliśmy
Świątynia Przyjaźni, Belweder na Wzgórzu Klausberg, historyczny
młyn, Nowy Pałac, ogrody tarasowe. Po murach wzmacniających
tarasy pięły się winorośle sprowadzone z krajów egzotycznych.
Budowla świadczy o potędze królestwa pruskiego.
Wa¿nym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Pałacu
Cecilienhof, gdzie obradowali uczestnicy konferencji poczdamskiej w
1945 roku: Winston Chuchill, Harry Truman i Józef Stalin. Obrady
odbywały się w Wielkiej Sali. Podczas konferencji prezydent USA
Harry Truman wydał telefonicznie rozkaz zrzucenia bomby atomowej
na Hiroszimę.
Cele naszej wycieczki zostały osiągnięte w stu procentach.
Poznanie kultury, tradycji i historii naszych zachodnich sąsiadów
uświadomiło nam jak wiele łączy oba kraje. Likwidowanie wzajemnych
uprzedzeń, a tak¿e przełamywanie stereotypów wrogości polsko
– niemieckiej jest w dzisiejszym świecie priorytetem. Dodatkową
atrakcją był czas przedświąteczny. W Niemczech w ka¿dym mieście
odbywają się kiermasze. Ulice są pięknie przystrojone. Nawet pogoda
nam sprzyjała. Mimo końca listopada w Berlinie mieliśmy w dzień +12
stopni Celsjusza i słońce.
Zdjęcia autorstwa A. Jaros i P.S. Grzegorczyk
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Co mo¿esz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy? – zadania Zespołu
Interdyscyplinarnego
W związku z wejściem w ¿ycie ustawy z dnia 10 czerwca 2010
r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.842) poszerzone
zostały obowiązki gmin w zakresie zadań własnych, w szczególności
poprzez obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie zespołów
interdyscyplinarnych.
Zarządzeniem Nr 69/2011 Wójt Gminy Masłów z dnia
30 maja, 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, którego zadaniem
jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów
określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagro¿onym przemocą w
rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mo¿liwościach udzielenia;
5) pomocy w środowisku lokalnym;
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w
rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele
następujących jednostek: pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony
zdrowia; organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi. Członkowie Zespołu uczestniczyli w pięciodniowym szkoleniu obejmującym zagadnienia tj.: szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu,
zasady powoływania i funkcjonowania grup roboczych, zjawisko
przemocy w rodzinie.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w
dniu 20 czerwca 2011r. wybrano Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, którym została Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
Informujemy, ¿e bie¿ące informacje w zakresie prac zespołu interdyscyplinarnego znajdują się na stronie internetowej
www.gops-maslow.pl w zakładce: Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny.
Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy ma siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie, Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II
5, 26-001 Masłów, tel. 41/311-08-70 lub 41/311-08-94
Co mo¿esz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?
• Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć
się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów, instytucji. Nie
wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
• Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani
krzywdzić w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty.
• Zdobywaj wiedzę prawna. Pamiętaj, ¿e przemoc w rodzinie
jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często zło¿onych sytuacj rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur
prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy
rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!
• Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej.
UWIERZ, ¯E MASZ W SOBIE SIŁĘ, ¯EBY ZMIENIĆ
SWOJE ¯YCIE!!!
Poni¿ej przedstawiamy wykaz placówek udzielających pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie z terenu gm. Masłów.

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty tak¿e mo¿esz być jedną z nich!
Opracował: Zespół Interdyscyplinarny
Kurier Masłowski
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Turniej Pięciu Stra¿nic zakończony

21

W niedzielę 2 października 2011 roku w Centrum Szkolenia Młodzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych w Mąchocicach
Kapitulnych odbyło się uroczyste zakończenie „Turnieju Pięciu
Stra¿nic”, którego organizatorem był Zarząd Gminny OSP w
Masłowie.
W turnieju brały udział Młodzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze z
wszystkich jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy tj. Masłowa, Mąchocic Kapitulnych, Woli Kopcowej,
Ciekot i Brzezinek.
W okresie od lipca do października młodzi druhowie musieli się zmierzyć w sześciu konkurencjach, oceniających ich
sprawność, szybkość oraz wyszkolenie. Były to: piłka no¿na,

musztra na zawodach sportowo-po¿arniczych, zawody
strong-men, siatkówka, strzelanie oraz bieg patrolowy.
W ostatecznej klasyfikacji zwycię¿yła Młodzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Mąchocic Kapitulnych, drugie miejsce zajęła
Młodzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Brzezinek, a trzecie miejsce MDP Masłów.
Zarząd Gminny dziękuje wszystkim osobom, których
działania przyczyniły się do sprawnego rozegrania wszystkich
konkurencji, sponsorom, rodzicom oraz przede wszystkim
młodym druhom za zaanga¿owanie i aktywne uczestnictwo
w Turnieju.
A. Januchta

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy
aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w zdrowiu, szczęściu i miłości,
a Nowy Rok przyniósł wszystko co najlepsze.

Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
Kurier Masłowski
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Świąteczny weekend w
GOKiS

Przez sobotę i niedzielę mieszkańcy oraz goście
odwiedzali Szklany Dom i Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Masłowie podziwiając ozdoby, stroiki oraz
wyroby świąteczne. Na Kiermaszu królowały bombki,
aniołki, choinki wykonane z makaronu oraz wiele innych
pomysłowych rzeczy. Wszystkie te „cudeńka” wykonały
dzieci z Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym oraz panie z
Kół Gospodyń i Klubu Seniora.
Niedzielne popołudnie nale¿ało do zespołu „Andrzej i
Przyjaciele” oraz do Piotra Resteckiego, wirtuoza gitary,
co mo¿e potwierdzić ka¿dy, kto słuchał go podczas
niedzielnego koncertu. Wszyscy bawili się znakomicie,
podśpiewując znane piosenki i melodie. Impreza zakończyła
się w godzinach wieczornych. Brzmienie muzyki, tak
podziałało na zebranych, ¿e trudno było się im się ze sobą
rozstać. A „Restek” jeszcze długo po występie podpisywał
swoim nowym fanom autografy.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w organizacji
kiermaszu.

Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. Wydawca: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie. Adres
redakcji: Masłów Pierwszy, ul. ks. J. Marszałka 30, tel. 41 311 08 13, e-mail: gok@maslow.ug.gov.pl Nakład: 1000 egz. Druk i skład:
Poligrafia Bro-Kal Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów. Materiały anonimowe nie będą brane pod uwagę.
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IV Jesienny Rajd Motocykli Klasycznych i Zabytkowych „Polska B”
(…) Roztoczyła się przed oczyma naszymi mapa całej okolicy, ujęta na krańcach w granatowy pas
lasów i gór Świętokrzyskich. Cała ta okolica przedstawia prześliczną szachownicę.
To ju¿ bogata, urodzajna, pszenna ziemia – to polska ziemia, kraj patriotów,
w których duszach panuje
uczucie wolności (…). Zza góry Bukowej widać kontury gór moich: Łysicy,
Kamienia,
Radostowej (…)
Wspomnienia Stefana ¯eromskiego z wycieczki na Górę Sieradowską,
Dzienniki, Tomik 4/IV, 06.06.1885 r.
W dniach 14-16.10.2011 r. w Hostelu i Polu Biwakowym „Lubrzanka” w Ameliówce (dawny Świętokrzyski Uniwersytet Ludowy) zebrało się około 80 motocyklistów-weteranów z całej Polski, aby wziąć udział w rajdzie motocykli zabytkowych
i klasycznych. Celem rajdu było miłe spędzenie czasu w gronie osób o podobnych
zainteresowaniach, poznanie mało znanych zakątków regionu świętokrzyskiego ze
świadomym odpuszczaniem miejsc z pierwszych stron przewodników oraz poruszanie się po drogach ostatniej kategorii.
Nazwa rajdu „Polska B” oddaje więc klimaty dróg wolnych od tablic i bilboardów
reklamowych, gdzie zwykłe pytanie miejscowych o kierunek przeradza się często
w dłu¿szą rozmowę.
W piątek wieczorem odbył się rajd nocny na orientację, aby po noclegu zacząć
zwiedzanie od „Szklanego Domu” i Dworku Stefana ¯eromskiego. Rajd dzienny
prowadził Adam Grzegorzewski wraz z kolegami ze Świętokrzyskiej Nieformalnej
Grupy Motocyklowej. Z Ciekot cały sznur motocykli w formie parady przejechał
przez Gminę Masłów, aby później odbić na północ w stronę Bukowej Góry w Paśmie Klonowskim. Kolejnym punktem programu był wjazd na Górę Sieradowską,
gdzie znajduje się pamiątkowa płyta poświęcona Stefanowi ¯eromskiego. To jedno
z najciekawszych widokowo punktów w Górach Świętokrzyskich. Grupa zwiedziła
równie¿ Rezerwat Wykus, aby w drodze powrotnej przejechać przez Radkowice,
Świętomarz i Tarczek do Bodzentyna pod zamek. Potem ju¿ tylko obiad w Ciekotach i powrót na miejsce noclegowe.
Zabawę przy ognisku uświetnił występ akordeonisty Władysława Pedrycza z Bęczkowa wraz z Panią Ewą Siudajewską. Resztę niech dopowiedzą zdjęcia...

Kurier Masłowski

Krótkie podsumowanie rajdu:
− przyjechało łącznie około 50 motocykli (ok. 80
osób)
− najstarszy motocykl produkcji zagranicznej: BMW
R-35 z 1948 r.
− najstarszy motocykl produkcji polskiej: Junak M07 z
1959 r.
− w rajdzie nocnym na orientację wystartowało dokładnie 28 załóg
− kilometra¿ rajdu dziennego to ok. 100 km
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Wieści z gminy

SPOTKANIE WIGILIJNE
SPORTOWCÓW

Przy wigilijnym stole spotkała się grupa sportowców z klubu
„Klonówka” Masłów z wójtem gminy Ryszardem Pazerą.
Wójt składając ¿yczenia świąteczne podkreślił, i¿ bardzo
się cieszy widząc przy sobie utalentowanych młodych ludzi,
którzy są tak silnie zaanga¿owani w to co robią, czerpiąc
ze swojej cię¿kiej, często wielogodzinnej pracy satysfakcję

i zadowolenie. Dzieląc się ze wszystkimi opłatkiem, ¿yczył
przede wszystkim zdrowia, które w tym sporcie jak i w ¿yciu
codziennym jest najwa¿niejsze, sukcesów nie tylko na boisku,
ale i w sferze prywatnej, ¿eby jak najdłu¿ej trwali w swojej pasji
oraz promowali i rozsławiali naszą gminę swoimi sportowymi
wyczynami nie tylko na terenie lokalnym, ale tak¿e na arenie
wojewódzkiej, a w przyszłości tak¿e i krajowej.
Wójt za pośrednictwem piłkarzy przekazuje ¿yczenia
świąteczne wszystkim sportowcom naszej gminy.

