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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzę wszystkim Mieszkańcom
Naszej Gminy, aby Święta
Wielkanocne przyniosły radość oraz
wzajemną życzliwość. By stały się
źródłem wzmacniania ducha. Niech
Zmartwychwstanie, które niesie
odrodzenie napełni Nas pokojem
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i radości oraz wszelkiego
dobra z okazji Świąt Wielkanocnych
Czytelnikom i Mieszkańcom
Gminy Masłów życzą Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Masłowie

Kurier Masłowski

Witraż
W

pierwszą rocznicę śmierci Adama Wolskiego
w Gminnym Ośrodku
Kultury
i
Sportu
w Masłowie został odsłonięty witraż
jego autorstwa, który powstał na początku lat 70. Dwa miesiące trwały
prace renowacyjne w jednej z kieleckich pracowni. Na uroczystość przybyli miłośnicy kultury i sztuki, władze
gminne z wójtem Ryszardem Pazerą,
znajomi i przyjaciele artysty. Witraż
zachwycił barwnością i bogactwem
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znów promienieje
blaskiem

tematyki regionalnej. O projektach
i pracach nad jego kompozycją opowiedział Paweł Pierściński, wybitny fotografik, przyjaciel Adama
Wolskiego. Wszyscy zgromadzeni
obejrzeli krótki film biograficzny o artyście zatytułowany „Drzewo Adama”
autorstwa Małgorzaty Chmiel, po którym „słowo o sztuce PRL-u” wygłosił
Marian Rumin – wieloletni dyrektor
BWA w Kielcach. Głównego odsłonięcia witraża dokonała między innymi p.
Agnieszka Chat – wieloletnia partnerka

w pracy twórczej tego znakomitego artysty, która z ogromnym wzruszeniem
powiedziała: „…cieszę się że po 40 latach witraż odzyskał swój blask”.
Odsłonięcie witraża w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie
było także zapoczątkowaniem akcji
społecznej „Kwiatki w Betonie”, której
celem jest gromadzenie dokumentacji
fotograficznej prac plastycznych zdobiących niegdyś budynki w czasach
PRL (szczegóły na stronie 6.).

budynku
ali się w dolnej sali w Masłów.
KiS
GO

zebr
Na początku goście

Demontaż zniszczonego witraża w grudniu 2011 r.
Renowacji podjęła się jedna z kieleckich pracowni
witraży. Pomysłodawcą akcji i inwestorem był
GOKiS Masłów.

Małgorzata Chmiel – autorka filmu „Drzewo
Adama” – opowiada o akcji społecznej „Kwiatki
w betonie”.

Zebranych gości przywitał Dyrektor GOKiS Masłów – Adam
Grzegorzewski. W tle widać projekt witraża na płótnie
z początku lat 70. Udostępniony on został dzięki uprzejmości
Rodziny śp. Adama Wolskiego.
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Wieloletni dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Marian Rumin przybliża tematykę sztuki czasów PRL.

Kurier Masłowski

Pan Andrzej Pierściński – znakomity fotografik, twórca
Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, a zarazem przyjaciel
śp. Adama WOlskiego wspomina postać artysty.

Zaproszeni goście tuż
przed odsłonięciem
witraża.

Zaraz nastąpi uroczyste odsłonięcie witraża po renowacji.

Tuż pod
odsłonięciu
witraża
zabrała
głos p.
Agnieszka Chat
– wieloletnia
partnerka artysty
w pracy twórczej.

Wójt Gminy Masłów
Ryszard Pazera wyraża
radość z odsłonięcia witraża
i przybycia na spotkanie tylu
znakomitych gości.

Oprawa myzyczna
Kurier Masłowski
w wykonaniu
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Michała Kopcia,
znanemu
mieszkańcom
Gminy Masłów
z prowadzenia
Chóru
Masłowianie.

Witraż Adama Wolskiego z początku lat 70.
znów promienieje blaskiem!

W sali kominkowej wszyscy
czekają na ten moment...
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Tekst:
Małgorzata Chmiel
Dlaczego „Kwiatki w betonie”?
„Beton” – to jedno ze słów-kluczy
w opisie czasów PRL. Nazwa materiału, który stając się budulcem ścian
zdominował polskie miasta, służy też
jako symbol postawy politycznej.
Wspomniane w utworze Martyny
Jakubowicz „domy z betonu” były
jednak świadkami wydania poematu
„Kwiaty polskie”, premiery piosenki „Polskie kwiaty” oraz przybycia
zza oceanu kultury hipisów – „dzieci
kwiatów”.
Beton i kwiaty zostały skontrastowane
w pieśni Jonasza Kofty „Pamiętajcie
o ogrodach”. Jednak przez cały okres
PRL-u te dwie rzeczywistości na co
dzień się ze sobą stykały. Siermiężne
Fot. Paweł Pierściński

czasy nie zniszczyły w ludziach potrzeby piękna. Na tle szarych, betonowych przestrzeni miasta zaczęły pojawiać się małe przyblokowe ogródki
kwiatowo-warzywne. Sadzone tam
rośliny burzyły surowość i udomawiały miejsce. Architekturę PRL-u oswajano też różnego rodzaju zdobieniami
na elewacjach budynków czy w ich
wnętrzach. Na ścianach umieszczano
freski, murale i inne elementy dekoracyjne. Kwiat był w nich częstym, choć
niejedynym motywem. Powstawały
ceramiczne kwiatki oraz prace należące do nurtu abstrakcji geometrycznej. Jednak istotą nie jest tu tematyka.
Sednem jest dekoracja.
Pragniemy dowiedzieć się, co dzieje się z pracami plastycznymi, które
ozdabiały budynki w czasach realnego socjalizmu? Jak obecnie wyglądają?
Czy ceramiczne kwiatki lub malowane
na elewacjach dekoracje geometryczne
wciąż mogą nas zachwycać? Straciły
wyraz czy stały się bardziej interesujące? Nad tym chcemy się zastanowić.
O tym chcemy rozmawiać. Wszystkich
zachęcamy do dokumentowania, robienia zdjęć i dzielenia się wiedzą.
Dla kogo?
„Kwiatki w betonie” to akcja społeczna
skierowana do wszystkich, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Może
w niej uczestniczyć każdy, kto jest
wrażliwy na otaczającą go przestrzeń,

Akcję społeczną „Kwiatki w Betonie”
objęli swoim patronatem: Prezydent
Miasta Kielce Wojciech Lubawski
oraz Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas
oraz Wójt Gminy Masłów. Patronat
medialny: TVP Kielce, wici.info,
maslow.info, e-vive.

zarówno fotograficzni amatorzy jak
i zawodowcy, pasjonaci kolekcjonujący dzieła sztuki ale także zwykli
obserwatorzy.
Jakie działania?
Podstawowym sposobem uczestnictwa
w akcji jest współtworzenie dokumentacji fotograficznej wciąż istniejących
prac. Mile widziane jest każde zdjęcie
dekoracji w architekturze powstałej
w czasach PRL-u: mogą być to murale, witraże, freski, sgraffita czy inne
podobne prace. Niestety wiele z tych
dzieł przestało istnieć. Część nie oparła
się próbie czasu, inne zostały zburzone.
Dlatego zachęcamy również do wzięcia
udziału w gromadzeniu danych historycznych zawartych w dokumentach
i na fotografiach. Będziemy wdzięczni
za wszelkie informacje związane z pracami ozdabiającymi architekturę czasów realnego socjalizmu.
Wystawy, spotkania, akcje związane z dekoracjami to działania, które
mają obudzić w mieszkańcach regionu
większą wrażliwość na otaczającą nas
przestrzeń.

Zapoczątkowana akcja społeczna „Kwiatki w betonie”,
podczas uroczystego odsłonięcia witraża autorstwa Adama Wolskiego po renowacji
w GOKiS Masłów, potrwa do 9 września br. Zapraszamy wszystkich chętnych do
wzięcia w niej udziału! Zdjęcia plastyki w architekturze PRL prosimy wysyłać na
adres: kwiatkiwbetonie@gmail.com lub dostarczać na nośnikach przenośnych do
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. Więcej informacji na stronie:
www.facebook.com/kwiatkiwbetonie oraz http://kwiatki-w-betonie.blogspot.com.

Kurier Masłowski
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latach 90. XX w. dotarły do Polski walentynki,
święto
zakochanych,
w którym króluje miłość
i czułość. Część społeczeństwa polskiego krytykuje walentynki jako przejaw amerykanizacji wypierający rodzime tradycje, a także za ich komercyjne
nastawienie. Ale jaka szkodliwość jest
w okazywaniu sobie uczuć, obdarowywaniu się prezentami i wyznawaniu
miłości, najpotężniejszego uczucia na
świecie. Miłość przecież obecna jest
w naszym życiu, począwszy od narodzin aż do śmierci. Potrafi kierować
nami i unicestwiać, uskrzydlać i niszczyć, popychać do działań wielkich,
niepojętych,
niewytłumaczalnych.
Daje moc i siłę, obejmuje władzę nad
każdym. Może być spełniona i nieszczęśliwa, tragiczna, duchowa, fizyczna, zmysłowa, ślepa. Przynosi
radość i szczęście lub ból i cierpienie.
Nadaje podniosłość sprawom codziennym, pozwala przekraczać granice niemożliwego, jest też jak narkotyk, który
nas niszczy i zabija. Ale to
ona nadaje sens naszemu
życiu. W każdej odnajdziemy fragment naszego istnienia. Jeśli nauczymy się
kochać, będziemy wiedzieli, jak żyć i po co żyć.
Miłość jest inspiracją
dla pisarzy i poetów.
Zainspirowała również
uczniów Gimnazjum
w M a s ł o w i e ,
c z ł o n kó w Kó ł k a
Te a t r a l n e g o , d o
przygotowania
wraz z opiekunem
Mirosławą Grabką
i panią Jadwigą
Ozdobą poetycko-muzycznego programu walentynkowego
pt. „Powiedz mi, jak mnie kochasz”,
który mieliśmy okazję przedstawić 12
lutego w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Masłowie. Piękna poezja
polska przeniosła słuchaczy w świat
miłości, głębokich namiętności, może
przybliżyła do wielkiej tajemnicy,
jaką jest miłość. Wydaje się dość rzadkim, aby współczesna młodzież miała
odwagę mówić otwarcie o uczuciach.
Tym większe uznanie należy się wykonawcom: Dominice Biskupskiej,
Annie Błaszczyk, Darii Bieniek,
Dominice Drzewicz, Edycie Pabis,
Magdalenie Kalecie, Aleksandrowi
Sieńkowi i Ernestowi Korusowi.
Program uświetniła muzyka z lat
sześćdziesiątych – piosenki w wykonaniu Aleksandry Tutaj i Julianne
Fischer przy świetnym akompaniamencie Michała Kopcia. Sceneria
przygotowana
przez
pracowników GOKiS i Biblioteki Publicznej
w Masłowie przeniosła nas w czasie,
w świat filmowego romansu.
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R

ok 2012 zaczął się bardzo twórczo w bibliotece
zajmowaliśmy się tworzeniem pacynek z kartonu i projektowaniem dla nich rozmaitych kreacji.
Dzieci wykazały się ogromną pomysłowością i dobrym gustem w dobieraniu kolorów. Następnie dziewczęta
wystąpiły na „bibliotecznym wybiegu mody” w strojach,
które same sobie dobierały. Mogły przebierać w ubraniach
i dodatkach czyli to co kobiety lubią najbardziej.

W lutym do biblioteki
w Mąchocicach Kapitulnych
zostali zaproszeni Strażacy
Przygotowali dla nas pokaz na temat wypadku samochodowego: gaszenie pożaru, a także wyciąganie ofiary z auta
oraz udzielanie jej pierwszej pomocy. Mogliśmy wejść do
wozu strażackiego, a także zapoznać się ze sprzętem i strażacką apteczką pierwszej pomocy. Strażacy uczyli nas jak
prawidłowo usztywnić kończynę, jak założyć bandaż, a także pokazali jak podawać tlen czy umieszczać rannego na noszach. Jesteśmy bardzo zadowoleni bo Pani Marta obiecała,
że zaprosimy ich jeszcze raz, gdy będzie ciepło aby więcej
dzieci mogło uczestniczyć w zajęciach.

Magdalena Matuszewska, klasa 6

Zima, zima?
Śnieg już prószy,
zasypało nas po uszy.
Nasza klasa raduje się od rana,
bo wszyscy lepią bałwana.
Dzisiaj jest dzień radosny,
bo dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny!
Kinga Syska, Wiśniówka
Zapraszamy mieszkańców gminy Masłów do podzielenia się swoją twórczością pisarską na łamach Kuriera
Masłowskiego i nadsyłania swoich wierszy, prozy na adres
GOKiS Masłów (stopka redakcyjna).

Chłopcom się nie nudziło ponieważ w tym samym czasie odbywał się dla nich turniej gier planszowych. Z okazji
walentynek wykonywaliśmy kartki, które czytelnicy zabierali do domów dla bliskich. Mieliśmy również warsztaty robienia ekologicznej biżuterii - z gazet. Uczestnicy ponownie
wykazali się dużą kreatywnością. W planach mamy więc
naukę wyplatania z gazetowej wikliny. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia karaoke. Młodzi czytelnicy uwielbiają śpiewać. Co więcej odbyły się u nas kolejne
warsztaty z cyklu „Biblioteka otwarta na świat”. Tym razem
uczestnicy poznawali Turcję i Macedonię, a naszymi gośćmi byli Turczynka Tuce i Macedończyk Nikola. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się wiele o kuchniach tych krajów,
a także religii, zwyczajach czy sztuce. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się „Ebru art”, czyli malowanie na
wodzie. Ponieważ Nikola i Tuce nie mówili po polsku dzieciaczki musiały porozumiewać się z w języku angielskim.
Poza tym odbył się konkurs na rysunek biblioteki i każdy kto
wziął w nim udział otrzymał upominek. Dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Pisarczyk z Wiśniówki w ferie odwiedził
nas również pan Bogdan Migas, który mieszkał w Japonii.
Dzieci dowiedziały się od niego jak wyglądają szkoły, parki, kuchnia japońska, pokazywał zdjęcia. Informował dzieci
o tym jak ważna jest znajomość języków obcych, a także jak
bardzo Japończycy dbają o czystość i że powinniśmy brać

Kurier Masłowski
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Rok 2012 zaczęliśmy w filiach Gminnej
Biblioteki Publicznej bardzo twórczo
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz filiami w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych
oferuje swoim czytelnikom wolny dostęp do półek z księgozbiorem, na który składają się:
literatura piękna dla dorosłych bogata w literaturę kobiecą, sensacyjną, psychologiczno-obyczajową, literatura dla dzieci i młodzieży w tym książki dla dziewcząt, kolorowe bajki dla najmłodszych czytelników oraz lektury szkolne, literatura z różnych dziedzin wiedzy. Posiadamy
również księgozbiór podręczy i regionalny. Do dyspozycji użytkowników w bibliotece głównej
wraz z filiami znajdują się stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Księgozbiór na bieżąco jest uzupełniany nowościami wydawniczymi oraz biblioteka przyjmuje
dary książkowe, prowadzi współpracę z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami
oraz instytucjami kultury znajdującymi się na terenie gminy Masłów. Popularyzuje czytelnictwo poprzez organizowanie spotkań, konkursów i zabaw dla dzieci.
z nich przykład. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła
się przywieziona z Japonii miniaturowa gejsza. Spotkanie
było dopełnieniem warsztatów o Japonii, które odbyły się
w grudniu 2011. W bibliotece w Wiśniówce odbyły się również urodziny naszej stałej czytelniczki – Agatki. Przyjaciele
zaplanowali dla niej niespodziankę. Przyozdobili salę biblioteczną, przynieśli prezenty i zaśpiewali „sto lat”. Były
również słodkie, urodzinowe naleśniki, które przygotowała
Anastazja.
Zabawa urodzinowa upłynęła pod znakiem gier i zabaw
integracyjnych, podczas których dzieci mogły poczuć zdrową rywalizację ,ale przede wszystkim było dużo śmiechu.
Odbyły się między innymi: wyścig na papierowych kartkach, kalambury, układanie z papierowych klocków budowli w drużynach, a także zabawy z rysunkiem. Odbyły się
zajęcia z kaligrafii. Uczestnicy dowiedzieli się, że w dawnej Polsce nauka kaligrafii miała kształtować charakter oraz
cierpliwość. Do ok. 1960 roku była podstawowym przedmiotem w nauczaniu początkowym. Miała na celu doskonalenie pisma odręcznego wśród uczniów. Młodzi czytelnicy
ćwiczyli literki, a następnie wykonali napisy. Autor najstaranniejszej i najoryginalniejszej czcionki został nagrodzony.
Z okazji „Tygodnia e-książki” w bibliotece w Mąchocicach
Kapitulnych została zorganizowana wystawa „Czy wiesz,
że” na temat bibliotek cyfrowych oraz darmowych e-booków
– czyli które czytamy na komputerze. Zorganizowany został
również konkurs na napisanie krótkiej rymowanki na temat
zalet e-książki. Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
włączyła się w XX Tydzień Kultury Języka Polskiego.

W tym roku obchodzony był pod hasłem „Język i kultura” na czytelników czekały łamańce językowe, gry słowne, dyktando i czytanie bajek. Gminna Biblioteka Publiczna
w Maslowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu w Masłowie zorganizowała konkurs na temat „Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych”. Na duże
wyróżnienie zasługuje praca uczennicy klasy drugiej Juli
Radek z Masłowa Drugiego.

Jak widać biblioteka jest miejscem gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę czy skorzystać z Internetu, ale miło
spędzić czas wśród rówieśników, odkrywać i kultywować
swoje pasje.
Marta Siewierska i Anna Obara

Biblioteka zaprasza
W maju odbywa się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod
hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”– jest to czas, w którym
wszyscy miłośnicy książek mają swoje święto. Gminna
Biblioteka Publiczna w Masłowie zaprasza najmłodszych
czytelników na spektakl pt. „Niezwykłe przypadki Foczki
Akrobatki”. Przedstawienie odbędzie się 11 maja 2012
roku o godzinie 9.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Masłowie i będzie trwać około 35-40 minut.
Wstęp wolny.
Przypominamy również o zwrocie z zaległych książek.
Serdecznie zapraszamy!
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Noworoczny
w Gminie
Zdjęcia: GOKiS Masłów

N

oworoczny Tort Kultury odbył się w naszej gminie już
po raz jedenasty. Spotkanie
to stanowi podsumowanie
osiągnięć gminy Masłów w zakresie
kulturalno-społecznym. Jest formą
podziękowania władz zespołom artystycznym, krzewiącym kulturę wśród
lokalnej społeczności i promującym
naszą gminę na zewnątrz. Jest również podziękowaniem dla instytucji,
stowarzyszeń, grup nieformalnych
i osób prywatnych współpracujących
i wspierających rozwój kulturalny
gminy.
Tegoroczny Tort Kultury odbył
się, jak w latach poprzednich, w Hali
Sportowej Szkoły Podstawowej
w Mąchocicach Scholasterii w dniu
28 stycznia.
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie życzeniami noworocznymi

Kurier Masłowski

Tort Kultury
Masłów
oraz uroczystym podzieleniem tortu
przez Wójta Gminy Masłów Ryszarda
Pazerę oraz Przewodniczącą Rady
Gminy Genowefę Jaros. Po części
oficjalnej swój dorobek artystyczny zaprezentowali zebranym gościom: Chór Masłowianie, zespoły
ludowe, zespół country „Andrzej
i Przyjaciele”. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wiceprezydent
Kielc – Czesław Gruszewski, Senator
RP – Krzysztof Słoń, Posłowie na Sejm
RP – Maria Zuba, Krzysztof Lipiec,
Starosta Kielecki – Zdzisław Wrzałka,
członek Rady Powiatu Kieleckiego
– Mirosław Gębski, Prezes Zarządu
Wodociągów Kieleckich – Henryk
Milcarz oraz Dyrektor ds. ekonomicznych – Karol Jacewicz, Wiceprezes
Banku Spółdzielczego – Władysław
Pa w ł o w s k i o r a z K i e r o w n i k
Działu Dziedzictwa Kulturowego
Wo j e w ó d z k i e g o D o m u Ku l t u r y
w Kielcach – Jerzy Gumuła.
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Oj działo
się działo...
w Zespole Szkół
w Mąchocicach
Kapitulnych
Dwie
uroczystości
odbyły się ostatnio w Zespole Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych – Dzień
Św. Patryka oraz Pierwszy Dzień
Wiosny. Obu świętom towarzyszyły
liczne atrakcje.
Dzień Św. Patryka to święto irlandzkie obchodzone 17 marca.
W tym dniu zarówno nauczyciele jak
i uczniowie naszej szkoły ubrani byli
na zielono, gdyż zielony to narodowy
kolor Irlandii. Uczniowie gimnazjum
przedstawili w języku angielskim
krótką scenę teatralną opisującą życie św. Patryka – patrona Irlandii.
Można było również podziwiać taniec irlandzki w wykonaniu gimnazjalistek. Obchody Dnia Św. Patryka
umilał słodki poczęstunek – ciasteczka upieczone według oryginalnego
przepisu irlandzkiego. Odbyły się
też konkursy wiedzy o Irlandii oraz
pokazy multimedialne przybliżające
kulturę i zwyczaje Zielonej Wyspy.
W Pierwszym Dniu Wiosny młodsi i starsi uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności w konkursie „Mam talent”. Podziwialiśmy
umiejętności wokalne, recytatorskie
oraz taneczne. Największy aplauz
publiczności zdobył pokaz walki
bokserskiej w wykonaniu chłopców
z gimnazjum, którym jury konkursu jednogłośnie przyznało pierwsze
miejsce. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.
Obie imprezy wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci
i młodzieży, dlatego też z niecierpliwością czekamy na kolejne ciekawe
wydarzenia w naszej szkole!
Serdeczne podziękowania
Panu Bogusławowi Krukowskiemu,
Sekretarzowi Gminy Masłów, za
przekazanie naszej szkole nagród
rzeczowych
Ewelina Pedrycz
Honorata Zych
Nauczycielki języka angielskiego w ZS w Mąchocicach
Kapitulnych

Kurier Masłowski

Siatkarki z Gimnazjum w Masłowie
Zakończył się już tegoroczny sezon dla siatkarskiej reprezentacji
dziewcząt z Gimnazjum Masłów.
Zadecydował niezbyt udany start
w turnieju powiatowym Mistrzostw
Województwa Szkolnego Związku
Sportowego. Areną turnieju rozegranego w dniu 08.03.2012 r. była, podobnie
jak w ostatnich latach, hala sportowa
GOKSiR w Zagnańsku. Do zawodów
stanęło osiem reprezentacji szkolnych
wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach gminnych i rejonowych.
Drogą losowania podzielone zostały
one na dwie grupy po cztery zespoły
grające systemem „każdy z każdym”.
Do dwóch wygranych setów, sety do
21 pkt., tie break do 15 pkt. Masłów
trafił do grupy z reprezentacjami gimnazjów: Chęciny, Nowa Słupia oraz
Zagnańsk. Jak okazało się nie było to
losowanie szczęśliwe dla Masłowa.
W reprezentacji Gimnazjum
Masłów zagrały: Karolina Wypych
(kapitan), Anna Błaszczyk, Sylwia
Bandrowska, Dominika Drzewicz,
Dominika Biskupska, Małgorzata
Błaszczyk, Aleksandra Szczypała,
Weronika Wzorek, opiekun Józef Kłos.
Drobnym pocieszeniem dla dziewcząt z Masłowa może być fakt, że przegrały z dwoma najlepszymi drużynami
turnieju po niezłej grze (poza pierwszym setem z Nową Słupią). Poziom
drużyn drugiej grupy był słabszy,
(z drużyną Mniowa dziewczęta wygrały pewnie na turnieju rejonowym)
i przy lepszym losowaniu zajęcie III
miejsca było całkiem realne.
Turniej Zabaw i Gier
W gościnnej jak zawsze hali Szkoły
Po d s t a w o w e j w M ą c h o c i c a c h

Scholasterii odbyła się już szósta
edycja Turnieju Gier i Zabaw – najbardziej masowej imprezy sportowej
dla uczniów szkół podstawowych
(14.03.2012 r.). Ogółem w turnieju
udział wzięło 144 uczniów z czterech szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. W zawodach udział
biorą reprezentacje szkół obejmujące uczniów klas I-VI. Każdy poziom
klasowy reprezentowany jest przez 6
uczniów – 3 dziewczynki + 3 chłopców. Reprezentacja każdej z klas
uczestniczy w trzech zabawach:
bieżnej, skocznej i rzutnej o stopniu
trudności dostosowanym do wieku
zawodników.
Tegoroczny turniej zakończył się
po bardzo zaciętej walce minimalnym
zwycięstwem reprezentacji Szkoły
Podstawowej Mąchocice Kapitulne –
po 18 konkurencjach przewaga zwycięzców na drugą szkołą wyniosła
tylko 0,5 pkt. Zwycięska reprezentacja
obroniła pozycję sprzed roku i nagrodę za zwycięstwo – Puchar Przechodni
Sekretarza Zarządu Gminnego
Szkolnego Związku Sportowego
w Masłowie.
Siatkarze z Gimnazjum w Masłowie
Po nieudanym występie reprezentacji dziewcząt także chłopcy
z Gimnazjum Masłów nie zdołali
się przebić przez eliminacje powiatowe Mistrzostw Województwa SZS
w piłce siatkowej. Reprezentacja
Gimnazjum Masłów zakończyła
udział w turnieju na fazie grupowej
ponosząc trzy porażki, choć trzeba
przyznać – zagrała lepiej niż wskazywałyby suche wyniki meczów.
mgr Józef Kłos
Sekretarz ZOG SZS Masłów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ponownie dofinansowało „Szklany Dom”
Gmina Masłów uzyskała dotację
w wysokości 120 000 zł na realizację projektu: „Kultura poprzez nowoczesność
w »Szklanym Domu« w Ciekotach”
w ramach Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2012,
Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet: Infrastruktura kultury. Projekt
ma na celu poszerzenie i wzbogacenie
oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej Centrum Edukacyjnego oraz
poprawę jakości funkcjonowania obiektu. W ramach projektu wykonane zostanie nagłośnienie sali koncertowej wraz

z oświetleniem, iluminacja Dworku
Stefana Żeromskiego oraz zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby bieżącej działalności
Centrum. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2012 r.
Ministerstwo Kultury pozytywnie ocenia działalność Centrum
Edukacyjnego „Szklany Dom” po tym
jak w 2009 r. dofinansowało w kwocie
800 000 zł budowę Szklanego Domu
w Ciekotach.
Agnieszka Borycka

Kurier Masłowski
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Zakończenie sezonu
bokserskiego 2011
Miłym akcentem kończą rok bokserzy „Skalnika”. Niezawodna Martyna
Gil zdobyła złoto w Pucharze Polski
który rozgrywany był w terminie 0104.12.2011 r. w Grudziądzu i tym
samym ma w tym roku drugi tytuł
Mistrza Polski na swym koncie.
Nie jest to jedyny sukces naszych
zawodników w ostatnim czasie:
29.11.2011 r. rozegrany został turniej
mikołajkowy o Puchar Burmistrza
Miasta Ożarów, w którym wzięło udział 3 zawodników odnosząc
sukcesy:
Martyna Gil – złoto
Sara Domagała – złoto
Kamil Rutkiewicz – srebro
Podsumowując, ten rok dla
pięściarzy „Skalnika” jest bardzo
udany. Rozpoczęliśmy go udziałem
w
Mistrzostwach
Okręgu
Świętokrzyskiego: w zawodach startowało naszych 8 zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

Przygotowań Olimpijskich. Przed nią
nowy rok wyzwań i ciężkiej pracy, już
w innej kategorii wiekowej, a w perspektywie start w Mistrzostwach
Świata. Serdecznie gratulujemy jej
dotychczasowych sukcesów, życzymy
wytrwałości, ambicji, samozaparcia
w dążeniu do osiągnięcia celu.
Chcemy serdecznie podziękować
sponsorom: Wójtowi Gminy Masłów
za bezpłatne udostępnienie sali
do treningów i przyznanej dotacji.
Panu Stanisławowi Dolezińskiemu,

radnemu z Dąbrowy, za udzielone
wsparcie finansowe z prywatnych
środków. Jednocześnie pragniemy zachęcić innych przedsiębiorców z terenu Gminy Masłów do wspierania naszej działalności.
Na tym poziomie który osiągnął
w ostatnim czasie „Skalnik” (74 miejsce w Polsce na 136 klubów, 3 miejsce
w Okręgu) nie wystarcza już tylko praca społeczna trenerów.
Krzysztof Kozubek

Kadetki:
Martyna Gil – złoto
Sara Domagała – złoto
Kadeci:
Patryk Stępień – srebro
Igor Berus – srebro
Karol Kozubek – brąz
Juniorzy:
Norbert Pabis – srebro
Karol Kieloch – brąz
Jacek Lech – brąz

Fot. Grzegorz Poliszuk

Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży – Mistrzostwa Polski
Kadetów (rocznik 1995 i 1996) Sokółka
2011
Martyna Gil – złoto
Igor Berus – 6-8 miejsce
M i s t r z o s t w a E u r o p y Ko b i e t
Orenburg Rosja
Martyna Gil – srebro – Vice
Mistrzostwo Europy
Międzynarodowe Mistrzostwa
Śląska kobiet 2011 r.
Martna Gil – brąz
Sara Domagała – brąz
Przez ten rok nasza gwiazda
Martyna Gil na dobre zadomowiła się
w Kadrze Polski Kobiet, gdzie szlifuje formę na zgrupowaniach, ostatnio
w Cetniewie w Centralnym Ośrodku

Pierwszy sukces modelarzy z GOKiS
Grupa modelarzy w składzie:
Dominik Borycki, Szymon Kmiecik,
Michał Krawczyk, Piotr Krupa i Jakub
Uciechowski,
działających
przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Masłowie wzięła udział w XI
Otwartych Zawodach Modeli Balonów
Na Ogrzane Powietrze, które odbyły się

w minioną sobotę w Opocznie. Debiut
naszej młodzieży okazał się znakomity. W kategorii indywidualnej w klasie
open Piotr Krupa zajął II miejsce, natomiast Dominik Borycki IV miejsce.
Drużynowo chłopcy uplasowali się na
III pozycji.
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W styczniu 2012 roku zakończył się długofalowy program
odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach
FENIKS. Miał on na celu rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Działanie było realizowane przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

trzyletnim programie edukacyjnym
brało udział około 30
uczniów z Gimnazjum
w Mąchocicach Kapitulnych.

elementem
zajęć
pozalekcyjnych
w szkole było przygotowanie projektów fizycznych, m.in. w oparciu o doświadczenia przeprowadzone w pracowniach uczelnianych.

Główne cele projektu to m.in.:
• rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
• wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych
i informatycznych,
• uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
• rozwinięcie zainteresowań
poznawczo-naukowych.
Zajęcia w szkole miały głównie
charakter doświadczalny. Uczniowie
uczyli się budowania prostych modeli zjawisk fizycznych, rozpoznawania
i stosowania funkcji matematycznych w opisie zjawisk. Odkrywali, że
matematyka ma wymiar praktyczny.
Oprócz doświadczeń bardzo ważnym

Program wizyt uczniów w uczelni
obejmował wykład i pokazy fizyczne,
a następnie warsztaty doświadczalne
w pracowniach poświęcone wykonaniu
ciekawych doświadczeń pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Eksperymenty miały
na celu umiejscowienie fizyki w życiu
codziennym, unaocznienie praw fizycznych i powiązanie ich z obserwacjami i życiowym doświadczeniem
uczniów. Zajęcia były dobrane w taki
sposób, aby mogli w nich uczestniczyć
uczniowie klas różnych poziomów.
Najprostsze ćwiczenia częstokroć wykorzystywały przedmioty codziennego
użytku, podczas gdy bardziej zaawansowane dały przedsmak prawdziwej
pracy badawczej eksperymentatora.
Oferta programowa projektu objęła
także wyjazdy pracowników uczelni
do szkół z najatrakcyjniejszymi doświadczeniami pokazowymi wykonywanymi w oparciu o specjalne zestawy
zakupione dla realizacji projektu.
Szkolna pracownia wzbogaciła się
w sprzęt wart blisko 3 tys. złotych.
Zdobyta wiedza i zainteresowanie fizyką uczniów – bezcenne.
Szymon Jaros
W tym samym projekcie
przez ostatnie 3 lata brało udział

również Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Masłowie. W załączniku przesyłam
zdjęcia ilustrujące udział również moich podopiecznych w ww. projekcie.
Łącznie w czasie 3 lat trwania projekt
wzięło w nim udział 35 uczniów naszej szkoły. Przeprowadzone zostały
144 godziny zajęć dodatkowych na terenie szkoły. Uczniowie 6-krotnie brali udział w wizytach w laboratoriach
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, 6-krotnie
brali również udział w finałach konkursów na doświadczenie/pokaz fizyczny.
2-krotnie gościliśmy w szkole pracowników UJK prezentujących pokazy fizyczne dla uczniów naszej szkoły. Pracownia
fizyczna wzbogaciła się o przekazane
prze Uniwersytet pomoce dydaktyczne.
Paweł Doleziński
nauczyciel Fizyki w Gimnazjum
im. Jana Pawła II
oraz opiekun uczniów biorących
udział w projekcie

Kurier Masłowski
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II OGÓLNOPOLSKI SPŁYW K AJAKOWY

„Przełom Lubr zanki 2012”
Termin i miejsce spływu:
20-22.04.2012 r.
Rzeka Lubrzanka od „Szklanego Domu” w Ciekotach do zalewu
w Cedzynie – etap I.
Dla chętnych dalsze płynięcie do Sukowa lub do Marzysza (nad
Czarną Nidą) – etap II.

Organizator spływu:
Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach we współpracy ze Świętokrzyskim Klubem Kajakowym „Nad Nidą” (wsparcie
logistyczne) oraz Przedsiębiorstwem Turystycznym „Kajakiem.pl”
(sponsor – udostępnienie sprzętu, transport).
Cele spływu:
• Promocja szlaku kajakowego rzeki Lubrzanki i jej okolic ze
szczególnym uwzględnieniem odcinka przełomowego między
Radostową a Klonówką.
• Przedstawienie uroków kajakarstwa turystycznego dla społeczności lokalnej.
• Propagowanie turystyki i sportu kajakowego.
• Czynny wypoczynek weekendowy.
Kierownictwo spływu:
• Adam Grzegorzewski (komandor, pilot początkowy)
• Ryszard Wójcik (pilot końcowy)
• Joanna Kwiecień (biuro spływu)
• Jacek Rutkiewicz (transport uczestników i sprzętu)
PROGRAM II OSK „Przełom Lubrzanki 2012”
20.04.2012 (piątek)
18.00-22.00 Przyjazd uczestników, weryfikacja. Zakwaterowanie
w Hostelu „Lubrzanka” w Ameliówce (całoroczne domki, pole
biwakowe). GPS miejsca noclegowego: N 50°54’01” E 20°46’54”
21.04.2012 (sobota)
8.00-9.00 Śniadanie (we własnym zakresie).
9.00-10.00 Weryfikacja pozostałych uczestników spływu, dojazd
na miejsce rozpoczęcia spływu w Centrum Edukacyjnym „Szklany
Dom”.
10.00 Otwarcie spływu.
10.30 Start do odcinka przełomowego „Szklany Dom” –
Podmąchocice (ok. 4 km).
11.30 Odpoczynek przy moście w Podmąchocicach. Spotkanie
z mediami (przerwa ok. 30 min.).
12.00 Start do etapu Podmąchocice – zalew w Cedzynie (ok. 6 km).
14.00 Zakończenie I etapu. Transport sprzętu i osób do „Szklanego
Domu” lub Hostelu. Chętni płyną dalej do Sukowa lub Marzysza
(etap II).
ok. 18.00 Zakończenie spływu. Transport sprzętu i osób do
„Szklanego Domu” lub Hostelu.
19.00 Posiłek w Hostelu „Lubrzanka”.
20.00 „Wieczór podróżniczy” w Hostelu „Lubrzanka”, ognisko.
22.04.2012 (niedziela)
W niedzielę będzie możliwość popływania kajakami pod okiem
doświadczonych instruktorów na zalewie w Ciekotach w godzinach 11-16. Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z tej niecodziennej propozycji!

REGULAMIN SPŁYWU
Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat życia. Uczestnicy biorą
udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia.
Uczestnicy płyną na swoim sprzęcie w nałożonych kamizelkach
asekuracyjnych. Dowód opłacenia wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w spływie. Uczestnicy spływu będą zakwaterowani w całorocznych domkach na terenie Hostelu „Lubrzanka”.
Wysokość opłat wpisowych:
• Wpisowe dla uczestników miejscowych (bez noclegów) wraz
z wypożyczeniem sprzętu i transportem 30 zł
• Wpisowe dla uczestników przyjezdnych (dwa noclegi w domkach
w Hostelu „Lubrzanka”) 60 zł
• Wypożyczenie kajaka dwuosobowego polietylenowego PRO
TOUR 470 20 zł
• Posiłek dla chętnych w dniu 21.04.2012 r. 20 zł
Termin zgłoszeń: 18.04.2012 r.
Adres:
Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”, Ciekoty 76, tel. 41 2413877
tel. kom. 664 746 664; e-mail: gokis@maslow.pl,
szklanydom@maslow.pl (na zgłoszeniu podać liczbę uczestników
i nazwisko kierownika grupy z telefonem kontaktowym)
Wpłaty należy dokonać na konto:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie
BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0193 6760
Z dopiskiem (WAŻNE!): Przełom Lubrzanki 2012, imię, nazwisko
UWAGA: dowód wpłaty prosimy przesłać mailowo bądź okazać
bezpośrednio podczas weryfikacji.
W ramach opłat uczestnicy otrzymują:
• Zakwaterowanie w ogrzewanych domkach całorocznych z węzłem sanitarnym (toaleta, umywalka przy każdym pokoju).
• WAŻNE – wymagany własny śpiwór! Prysznice w wydzielonym
pomieszczeniu na terenie ośrodka.
• Przewóz uczestników i sprzętu z etapu końcowego sobotniego
spływu do Hostelu „Lubrzanka” lub „Szklanego Domu”.
• Zabezpieczenie ratownicze trasy spływu.
• Pamiątki spływowe.
• Organizacja atrakcji podczas sobotniego wieczoru (m.in. ognisko,
oprawa muzyczna, „wieczór podróżniczy”).
• Posiłek dla chętnych w dniu 21.04.2012 (przy dodatkowej
opłacie).
Możliwość wypożyczenia sprzętu (kajaki, wiosła, kamizelki). Ilość
sztuk ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Postanowienia końcowe:
Dojazd na początek spływu (Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”
w Ciekotach) odbywa się pojazdami własnymi uczestników.
W przypadku nie przybycia na spływ wpisowe w kwocie 30 zł nie
podlega zwrotowi. Na trasie spływu mogą występować przeszkody w korycie, wymagające przeniesienia kajaków brzegiem rzeki.
Zalecany sprzęt: krótkie kajaki polietylenowe. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zbyt niskiego lub
zbyt wysokiego stanu wody.
UWAGA: w razie niskiego stanu wody start spływu nastąpi przy
moście na Lubrzance w pobliżu Leszczyn.
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Z sesji Rady Gminy
W pierwszym kwartale 2012 roku odbyły się 3 sesje Rady Gminy Masłów.
I. Sesja z 30 stycznia obejmowała następującą problematykę:
• Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyk i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii
w Masłowie za rok 2011
Temat przedstawił pan Rafał Jardel
– Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki
Problemów Alkoholowych. Nie zgłoszono
uwag, sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.
• Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011
Sprawozdanie omówiła pani Irena Kundera
– Kierownik Samorządowego Zespołu
Obsługi Oświaty. Nie zgłoszono uwag.
Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. Przewodnicząca Rady
Gminy Masłów zwróciła się z prośbą do
pani Kierownik o przeanalizowanie wraz
z dyrektorami szkół możliwości zwiększenia
ilości godzin zajęć, realizowanych w ramach
wypłacanych średnich.
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Masłów na lata 2012-2025
Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy
Masłów przedstawił szczegółowo projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt budżetu Gminy Masłów na 2012 rok.
Wójt omówił również zadania inwestycyjne
ujęte w projekcie oraz porównał wielkość
zadłużenia w stosunku do lat ubiegłych.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy
Masłów przedstawił informację nt. możliwości pozyskania środków unijnych oraz
omówił środki pozyskane w ramach projektów realizowanych przez gminę i wspólnie
z LGD. Sekretarz podziękował za wszystkie sygnały ze strony radnych i sołtysów
i poinformował, że każdy wniosek jest
analizowany.
Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór
odczytała uchwałę Nr 5/I/2012 VIII
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012 – 2025 Gminy
Masłów. Komisja Budżetu i Finansów na
posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2012
roku pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
• Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy
Masłów w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012 – 2025
– podjęta została w głosowaniu reasumpcyjnym 15 „za”.

• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetuj Gminy Masłów na 2012 rok.
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały.
• Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy
Masłów w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Masłów na 2012 roku – przyjęta
została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.
• Projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 1
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Wiśniówka
w gminie Masłów.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
przedstawił projekt uchwały.
• Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy
Masłów w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Wiśniówka
w gminie Masłów – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”.
• Projekt uchwały w sprawie zgody na
wykonanie odcinka sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do działek o nr
ewid 48/5, 48/6, 48/ 7, 48/8, 48/9, 48/10,
48/11, 48/12, 48 /13, 48/14, 48/15, 48/16,
48/17, 48/18, Gmina Masłów.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński
– Kierownik BiGP. Komisja ds. Inwestycji
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt. Brak głosów w dyskusji.
II. Sesja z 27 lutego obejmowała następującą problematykę:
• przyjęcie uchwały Nr XVIII/112/12
w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Masłów na lata 2012-2015.
• przyjęcie uchwały Nr XVIII/113/12
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Masłowie Drugim.
• przyjęcie uchwały Nr XVIII/114/12
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
• przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na zadania:
1. „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne
– Ciekoty o długości 350m na odcinku
od drogi wojewódzkiej nr 745 do drogi
powiatowej 0315 T Mąchocice Kapitulne
– Masłów Pierwszy (Podklonówka),
współfinansowanie do wysokości 50%
wartości zadania”, na kwotę 100.000 zł.
2. Udzielenia pomocy finansowej na kwotę
7.800 zł, na zadanie pn. „Powiat Kielecki
przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

Kolejna uchwała Nr XVIII/117/12 dotyczyła
pomocy
finansowej
dla
Gminy Górno na zadanie bieżące pn.
„Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie”,
w kwocie 5.000 zł.
• przyjęcie uchwały Nr XVIII/118/12
w sprawie zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
III. Sesja z 21 marca obejmowała następującą
problematykę:
• Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata
do Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji. Uchwała została przyjęta.
W głosowaniu, na delegata wybrany został
Andrzej Pedrycz - radny gminy Masłów,
• Projekt uchwały w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.
Uchwała została przyjęta. W głosowaniu tajnym odwołano Przewodnicząca Rady Gminy
Masłów – Genowefę Jaros,
• Projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.
Uchwała została przyjęta. W głosowaniu
tajnym wybrany został Sylwester Wojtyna –
radny gminy Masłów,
• Sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za
2011 r. złożyła Monika Dolezińska - kierownik Ośrodka,
• Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.,
• Przyjęto projekt uchwały w sprawie zmian
w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Masłowie,
• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi
oraz
Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy
Masłów”,
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Masłów – uchwała przyjęta 14 „za” i 1 „wstrzymujący się”
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Masłów na lata 20122025. Uchwała została przyjęta przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymujący się”
• Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa do działek o nr
ewid. 145/2 do 145/10. Uchwała została
przyjęta.

Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami
• Wójt Gminy Masłów wydał zarządzenia, które dotyczyły głównie indywidualnych spraw
obywateli oraz pracy urzędu:
• Podpisana została umowa użyczenia lokalu w Domu Ludowym w Woli Kopcowej
dla Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy
Masłów na czas nieokreślony za kwotę
21,00zł netto;
• Rozpoczęto procedurę wyboru ofert na wybór
biura urbanistycznego celem opracowania
zmiany Studium Uwarunkowania i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Masłów;
• Podpisana została umowa na konserwację
oświetlenia na gminę Masłów w 2012 roku
za kwotę 46.830,52zł;
• Wystąpiono o pozwolenie na użytkowanie
hali sportowej w Masłowie Pierwszym;
• Wystąpiono z zmianę pozwolenia na budowę
świetlicy w Dolinie Marczakowej;

• Podpisana została umowa na świadczenie
usług transportowych w 2012 roku samochodem ciężarowym – wywrotką, koparką
z firmą Transport, Usługi Koparką Bogusław
Kułak;
• Na podstawie zapytania ofertowego na
realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy
Masłów w 2012 roku wybrana została Firma
Usługowa „HEN-POL” Henryk Rubak, za cenę
6,37 zł brutto za m2;
• Gmina Masłów uzyskała dotację w wysokości 120.000zł z Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2012. Projekt pn.
„Kultura poprzez nowoczesność w Szklanym
Domu w Ciekotach” ma na celu poszerzenie
i wzbogacenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej Centrum Edukacyjnego
oraz poprawę jakości funkcjonowania
obiektu;

• Rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż
działki nr 414 w Mąchocicach Kapitulnych, za
kwotę 139.950 zł;
• Podpisana została umowa użyczenia
dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Masłowie, na budynek wraz z działką, położonych w Masłowie Pierwszym. Zgodnie
z warunkami, GOKiS pokrywa koszty
mediów;
• Podpisana została (bezczynszowa) umowa
użyczenia lokalu dla filii Biblioteki Publicznej
w Masłowie. Pomieszczenia zlokalizowane w budynku strażnicy w Mąchocicach
Kapitulnych. Warunki umowy gwarantują
częściowy zwrot kosztów za media;
• Ogłoszony został nabór ofert na zadanie:
„Adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola
w budynku Urzędu Gminy w Masłowie na
cele administracyjne”. Termin składania ofert
upływa 20.03.2012 r.
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Świętokrzyski Konkurs Kolęd Robimy film na ważny temat
i Pastorałek za nami

W niedzielę 29 stycznia we
Włoszczowskim Domu Kultury
odbył się Koncert Finałowy XIX
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek. W eliminacjach przeprowadzonych w domach kultury w Jędrzejowie i SkarżyskuKamiennej wzięło udział prawie
90-ciu artystów z całego województwa. Gminę Masłów

reprezentowały „Kopcowianki”
z Woli Kopcowej i Zespół Pieśni
i Tańca „Ciekoty”. Do finałów zakwalifikowało się 20 podmiotów,
wśród których znalazł się właśnie Zespół „Ciekoty”, którego
„suitę bożonarodzeniową” rada
artystyczna konkursu oceniła najwyżej w kategorii zespołów ludowych. Serdecznie gratulujemy!

Chór Masłowianie najlepszy
Chór Masłowianie w VIII
Festiwalu Pieśni Wielkopostnej,
odbywającym się w Daleszycach,
w swojej kategorii zajął I miejsce.
Masłowianie otrzymali specjalną
nagrodę Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
–
Adama
Jarubasa oraz nagrodę Proboszcza
Parafii Franciszka Beraka, w której
odbywał się koncert finałowy.
Festiwal, jak co roku, skierowany był do chórów, zespołów
Stowarzyszenie
Pr zedsiębiorców Gminy
Masłów od trzech miesięcy posiada już osobowość prawną,
a powstało z inicjatywy Wójta
Gminy Masłów i kilkunastu
przedsiębiorców. Na spotkaniu
założycielskim wybrano zarząd
i zatwierdzono statut stowarzyszenia. Siedzibą stowarzyszenia jest Dom Ludowy w Woli
Kopcowej. Przed pierwszym
Walnym Zebraniem Członków,
które odbyło się 29 lutego,
zarząd podejmował działania
umożliwiające
prawidłowe
funkcjonowanie stowarzyszenia oraz przygotowywał plan

ludowych, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych z terenu całego województwa świętokr zyskiego.
Eliminacje rejonowe odbywały
się w Pińczowie i Stąporkowie,
gdzie zostali wyłonieni najlepsi
artyści, którzy zaprezentowali
swoje umiejętności podczas finału w Kościele pw. Św. Michała
Archanioła w Daleszycach.

działania na najbliższy rok.
Chciałbym przedstawić kilka zadań, które mają być realizowane
przez stowarzyszenie w ramach
zatwierdzonego planu działania:
• realizacja projektu „mój biznes” skierowanego do osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• zgłaszanie wolnych etatów w firmach – członkach
stowarzyszenia,
• promowanie firm członkowskich i integracja środowiska
przedsiębiorców,
• organizowanie spotkań informacyjnych z pracownikami
urzędów i instytucji,

Przykładowy kadr z filmu „Chmurki i aniołki”
W ramach warsztatów
animacji „Robimy film na
ważny temat” w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu
w Masłowie odbyło się 12
spotkań. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest
animacja, obejrzeli kilka
przykładów różnych form
animacyjnych: animacji
rysunkowej, lalkowej, komputerowej. Poznali również
zasadę tworzenia animacji
techniką poklatkową i wykonali kilka ćwiczeń animacyjnych. Tworzyli filmiki
wykorzystując proste elementy scenograficzne oraz
zabawki, papier kolorowy.
Na początku powstało kilka
krótkich filmików: „Łódka
na morzu” powstał z trzech
dwusekundowych filmików
stworzonych przez Michała
Dulębę, Artura Samiczaka
i Patryka Pedryca. Filmik
„Anioł i słoń” stworzyła
Ewa i Monika Lelas. Filmik

„Chodzący człowiek” jest
ćwiczeniem animacji ruchu. Filmiki „Chmurki
i aniołki” oraz „Trzeba się
dzielić” zostały stworzone przez Zosię Zielińską,
Jasia Grzegorzewskiego
i Paulinę Kurpińską. Filmik
„Wędrujący długopis” jest
jednym z pierwszych ćwiczeń Zosi Zielińskiej. Żeby
uświadomić skalę trudności
warto przypomnieć, że na 1
sekundę filmu potrzeba około 12 zdjęć.

• analiza i opiniowanie aktów
prawnych samorządu gminnego, mających wpływ na
warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie
Masłów.
Mam nadzieję, że nasze
działania na rzecz przedsiębiorców i gminy przyczynią się do
propagowania idei przedsiębiorczości, przyniosą wymierne
korzyści i satysfakcję z podjętych
działań nie tylko tym, których
one dotyczą. Pozwolą również
na zbudowanie platformy współpracy wszystkich stowarzyszeń
z władzami samorządowymi
Gminy Masłów. Nie wszystkie

planowane
przedsięwzięcia
będziemy mogli zrealizować
sami, liczymy na pomoc i zrozumienie Wójta Gminy i radnych
w rozwiązywaniu ważnych
problemów dotyczących naszej
społeczności. Chcę apelować
do osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie
naszej gminy o włączenie się
do pracy w Stowarzyszeniu
Przedsiębiorców Gminy
Masłów.
kontakt do nas:
stowarzyszenie.pgm@gmail.com
Janusz Łoskot
Prezes Zarządu

Te proste filmiki stanowiły ćwiczenia przed dziełem
końcowym powstałym na
warsztatach – współczesna
wersja „Legendy o diabelskim kamieniu”. Projekcja
filmu odbędzie się w Święto
Polskiej Niezapominajki –
15 maja w GOKiS Masłów.
Szczegółowe informacje
podamy w późniejszym
terminie.
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GOPS ogłasza konkurs
REGULAMIN KONKURSU na prezentację multimedialną dot. problematyki współczesnej rodziny w odniesieniu do tegorocznego hasła
X Jubileuszowych Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „Trud i siła współczesnej rodziny”
1. Postanowienia ogólne
• Hasło konkursu: „Trud i siła współczesnej rodziny”
• Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu:
– Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
– Miejski
Zespół
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
w Kielcach
– Urząd Gminy w Masłowie
– Świętokrzyskie Centrum Onkologii
• Patronat Honorowy: Kuratorium Oświaty w Kielcach
2. Cele konkursu
• Kształtowanie pozytywnych wartości w relacjach midzyludzkich
na podstawie właściwych wzorców zachowań występujcych w życiu codziennym współczesnej rodziny.
• Kształtowanie współodpowiedzialności młodych ludzi za właściwe funkcjonowanie rodziny.
• Uświadomienie młodzieży negatywnego wpływu nałogów na życie rodzinne .
3. Uczestnicy
Uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu woj. świętokrzyskiego
4. Zakres tematyczny
Percepcja współczesnej rodziny, jej problemów i radości, chwil trudnych i szczęśliwych. (można również oprzeć się na przykładach z życia
własnej rodziny).
5. Zasady przeprowadzenia konkursu
• Zadania dla uczestników:
Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej
nie przekraczającej ilości 25 slajdów.
• Termin: 19 marca 2012 – 20 kwietnia 2012
• Sposób zgłaszania uczestników
Prezentacje multimedialne należy przesłać na adres Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Kielce ul.
Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej, tel. 41 335-96-60 w nieprzekraczalnym terminie do
20 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
• Do konkursu przyjmowane będą prace wykonane indywidualnie.
Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
• Opisanie prac konkursowych:
– Każda praca powinna być opisana (imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, telefon do szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy).
– Do każdej pracy należy dołączyć właściwe oświadczenie (do uzyskania w GOPS Masłów).

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
BEZROBOTNYCH W GMINIE MASŁÓW
Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
informuje, że rozpoczął realizację V edycji projektu systemowego pod
nazwą: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych
w Gminie Masłów – 2012”.
Do projektu systemowego zakwalifikowano 15 Beneficjentów
Ostatecznych (BO), w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn. Planowane szkolenia – aktywizacja zawodowa na 2012 r. (w okresie od kwietnia 2012
r. do czerwca 2012 r.):
• spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ilość 4 godz. na
BO,
• szkolenie zawodowe: technolog robót wykończeniowych w ilości
160 godz.,
• szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
w ilości 100 godz.,
• szkolenie zawodowe: trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych w ilości 12 godz.
Program skierowany jest do osób (kobiet i mężczyzn): bezrobotnych,
poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących
w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, należących do jednej z poniższych grup:
• długotrwale bezrobotnych,
• nieaktywnych zawodowo,
• w wieku w 20-53 lata,
• o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Cel główny projektu:
Aktywizacja zawodowa i społeczna wśród 15 Beneficjentów
Ostatecznych bezrobotnych w tym nieaktywnych zawodowo do końca
2012 r., z terenu Gminy Masłów w wieku 20-53 lata.
Cele szczegółowe:
• zwiększanie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości
do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych,
• zwiększanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie umiejętności
umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
• nabywanie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
• niwelowanie problemów materialnych w ramach realizowanego
kontraktu socjalnego.

6. Zasady oceny
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
• związek pracy z tematem konkursu
• oryginalność i poprawna forma pracy

W ramach projektu systemowego Beneficjent Ostateczny otrzyma:
• bezpłatne szkolenia zawodowe,
• materiały szkoleniowe,
• gorący posiłek na zajęciach,
• zwrot kosztów dojazdu – zakup biletów miesięcznych,
• wsparcie finansowe w ramach zawartych kontraktów socjalnych
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Podsumowanie konkursu nastąpi 16 maja 2012 r. podczas Forum
Młodzieżowego „Trud i siła współczesnej rodziny” zorganizowanego
w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim. Mile widziane byłoby zaprezentowanie swojej pracy
przez laureata zgromadzonej publiczności.
Laureatów konkursu powiadomimy oddzielnym pismem lub
telefonicznie.

Biuro projektu:
Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
tel. 41/311-08-70; fax. 41/311-08-94
e-mail: gops@maslow.pl, www.gops-maslow.pl
Monika Dolezińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

7. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu.
8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki. Ponadto prace
zostaną zaprezentowane na stronach internetowych organizatorów konkursu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU KURIERA MASŁOWSKIEGO ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Abolicja 2012
Informujemy, że dnia 21 lutego 2012r. otrzymaliśmy pismo Znak:
SO.III.6167.27.2012 r. z dn. 10-02-2012 r.
z ŚUW Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców z prośbą o włączenie się
do akcji „Abolicja 2012” wykorzystaj swoją szanse i zalegalizuj pobyt w Polsce. Od
dnia 01.01.2012 r. obowiązuje nowe prawo umożliwiające zalegalizowanie pobytu
cudzoziemców nielegalnie przebywających
w Polsce.
Możliwość skorzystania z abolicji będą
mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce
nielegalnie w dniu 01.01.2012 r., oraz gdy ich
pobyt jest nieprzerwany co najmniej:
• od dnia 20 grudnia 2007 r.,
• od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed
tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy
z orzeczeniem o wydaleniu,
lub
• wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r.
trwało kolejne postępowanie w sprawie
nadania statusu uchodźcy.
Przy czym, przy rozpatrywaniu spraw
o abolicję przyjmuje się, że pobyt cudzoziemca

jest nieprzerwany, o ile nic przeciwnego nie
wynika ze zgromadzonych dokumentów.
Wniosek o zalegalizowanie pobytu
tzw. abolicję będzie można składać od dnia
01.01.2012 r. do dnia 02.07.2012 r. do wojewody właściwego ze względu na miejsce
pobytu cudzoziemca.
Uwaga: Wniosek złożony przed dniem
01.01.2012 r. oraz po dniu 02.07.2012 r. pozostanie bez rozpoznania.
Po złożeniu kompletnego wniosku cudzoziemiec otrzyma w paszporcie stempel,
który będzie potwierdzeniem jego legalnego
pobytu do czasu wydania ostatecznej decyzji.
W trakcie rozpatrywania wniosku o abolicję
od cudzoziemca zostaną pobrane odciski linii papilarnych. Pozytywna decyzja oznaczać
będzie wydanie zezwolenia na zamieszkanie
w Polsce na okres 2 lat. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez
zezwolenia – na podstawie umowy o pracę.
Cudzoziemiec, który otrzyma decyzję odmowną będzie miał prawo odwołać się do
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Decyzja negatywna zostanie wydana,
gdy:

• cudzoziemiec nie spełnia wymogów umożliwiających skorzystanie z abolicji;
• jego dane znajdują się w Systemie
Informacyjnym Schengen (SIS) do celów
odmowy wjazdu i zostały wpisane przez
inne państwo obszaru Schengen;
• ego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany
i zostały tam umieszczone ze względów
obronności lub bezpieczeństwa państwa;
• cudzoziemiec poda nieprawdziwe informacje we wniosku lub przedstawił fałszywe
dokumenty;
• wymagają tego względy obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub
interes Rzeczypospolitej Polskiej;
Źródło: http://abolicja.gov.pl/abc-abolicji.html
Zgłoś się do: Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
Oddział do Spraw Cudzoziemców
budynek C1, V piętro, pokój 521
szczegółowe informacje: tel. 41/342-15-68;
41/342-16-68
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ZAPRASZAMY WSZYSTKIE
ZAINTERESOWANE PODMIOTY
DO REKLAMOWANIA SIĘ
W KURIERZE MASŁOWSKIM!
OD NAJBLIZSZEGO NUMERU
KWARTALNIKA WPROWADZAMY
REKLAMY MODUŁOWE NA BARDZO
KORZYSTNYCH WARUNKACH
CENOWYCH
Nakład: 1000 egz.
Dystrybucja: wszystkie ważniejsze miejsca
użyteczności publicznej na terenie gminy
Masłów
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Masłowie
ul. ks. J. Marszałka 30, 26-001 Masłów
tel. 41 / 311 08 13
e-mail: gokis@maslow.pl

