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Pismo Samorządu Gminy Masłów

Dobiega końca realizacja projektu „Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”, będącego
kontynuacją współpracy międzynarodowej
zawiązanej w 2009 roku dzięki p. Anecie
Ksel (mieszkance Mąchocic Scholasterii),
a sformalizowanej w 2011 roku. Porozumienie
o współpracy zostało podpisane pomiędzy
Zespołem Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
a Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim.
Przypomnijmy, że polsko-rosyjska wymiana

Egzemplarz Bezpłatny

ISSN 1731-6979

młodzieży możliwa była dzięki uzyskanemu
przez
Gminę
Masłów
dofinansowaniu
w wysokości 90 000,00 zł z Centrum Polsko –
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
W całe przedsięwzięcie zaangażowana jest p.
Aneta Ksel, która od ponad 4 lat pracuje w Usolu
Syberyjskim, przekazując młodym Rosjanom
tradycję, kulturę oraz obyczaje panujące
w Polsce.
c.d. str. 8-9
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Szanowni Mieszkańcy,
Wkroczyliśmy w IV kwartał bieżącego roku. Roku bardzo trudnego pod
względem warunków atmosferycznych, a w konsekwencji również dla
pracowników Urzędu Gminy, którzy

oprócz obowiązków służbowych wykonywali dodatkowe czynności związane z oceną strat i zniszczeń w infrastrukturze gminnej i rolnictwie. Ta
urzędnicza praca poskutkowała tym,
że część osób poszkodowanych otrzymało wsparcie finansowe, a gmina
otrzymała 1 mln złotych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na
odbudowę ulicy Dębowej.
W ostatnim czasie gmina rozstrzygnęła wiele przetargów inwestycyjnych,
tj.: modernizacja budynku GOPS,
budowa klatki schodowej w budynku
urzędu gminy, dalsza budowa świetlicy w Dolinie Marczakowej, budowa świetlic w Dąbrowie i Domaszowicach, a także boiska sportowego
przy Zespole Szkół w Mąchocicach
Kapitulnych, placów zabaw w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach
Scholasterii. Dodatkowo remont
drogi powiatowej na odcinku Nademłynie, czyszczenie i modernizacja

Pieniądze na skutki klęski
powodzi i gradobicia
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z
dnia 9-lipca br. Gmina Masłów otrzymała promesę w wysokości 1.000.000 zł tylko na odbudowę ul Dębowej. W
tej chwili jesteśmy po przetargu i do końca października
inwestycja zostanie zakończona. Droga ta otrzymała priorytet, gdyż zgodnie z opinią Komisji Wojewódzkiej uznana
została jako najbardziej zniszczona w wyniku powodzi w
dniach od 30 maja do 5 czerwca br. Należy podkreślić,
że likwidacji skutków powodzi gmina dokonywała także ze
środków własnych. W sprawozdaniu finansowym za rok
2013 zostanie przedstawiona szczegółowa analiza tych
wydatków.
W przyszłym roku Gmina Masłów będzie się ubiegać także
o środki na realizację kolejnych zadań. Straty w infrastrukturze drogowej były największe i wyniosły 7 609 500. Taka
kwota została uznana przez Komisję Wojewódzką d/s szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.
Komisja dokonała także szacowania strat w gospodarstwach rolnych i przesłała protokoły do Świętokrzyskiego

zalewu w Ciekotach czy ukończenie
remontu drogi gminnej z Brzezinek do
Mąchocic Scholasterii. Obserwujemy
również dobre tempo wykonywania
kanalizacji sanitarnej, ukończona została budowa sieci wodociągowej w
Brzezinkach i Barczy.
To wszystko spowoduje niebawem,
że nasz gmina stanie się prężniejszą,
ładniejszą i bardziej atrakcyjną gospodarczo i turystycznie. Polepszą się
warunki życia i działalności społecznej.
Te wszystkie działania gminy oraz
dalsze plany inwestycyjne, o których
będziemy Państwa informować w
kolejnych wydaniach naszej gazety,
pozwalają optymistycznie patrzeć w
przyszłość, która jest i będzie naszym
wspólnym udziałem.
Z poważaniem
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów

Urzędu Wojewódzkiego. Na terenie Gminy Masłów rolnicy
złożyli łącznie 56 wniosków dotyczących strat w uprawach
rolnych w wyniku nawalnych deszczy. Komisja po weryfikacji uznała wszystkie wnioski, a powyżej 30% strat w gospodarstwie stwierdzono u trzech rolników.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie również
oszacował straty uszkodzonych budynków mieszkalnych
spowodowanych gradobiciem. Do Wojewody Świętokrzyskiego przesłano 27 wniosków właścicieli uszkodzonych
budynków mieszkalnych. Zgodnie z pismem wojewody
świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. pomoc państwa
dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej była przyznawana,
jeżeli szkody powstałe w budynkach mieszkalnych przekroczyły kwotę 1.000,00 zł. Wobec powyższego 9 rodzin nie
otrzymało wsparcia w tym zakresie.
W miesiącu wrześniu 2013 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie wypłacił 18 rodzinom pomoc, w
postaci zasiłków celowych z tytułu klęski żywiołowej - gradobicia na remont budynku mieszkalnego o łącznej kwocie
50.235,00zł.
Sekretarz Gminy Masłów
Jarosław Królicki

Kurier Masłowski

Zadania inwestycyjne w Gminie Masłów realizowane w
okresie od lipca do września 2013 r.

Ø 26 sierpnia podpisana została umowa z firmą Trakt
na odbudowę ulicy Dębowej w Woli Kopcowej
za kwotę 639 000 zł od km 0+0,00 do km 0+800
(od ul. Granicznej w kierunku ul. Letniskowej);
Ø rozstrzygnięty został przetarg na odbudowę dalszej części ulicy Dębowej w Woli Kopcowej od
km 0+800 do km 1+536, wykonawca Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, ul.
Zakładowa 17, Nowiny za kwotę 429.053,00 zł ;
Ø 26 sierpnia podpisana została umowa na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mąchocicach
– Scholasterii za kwotę 50.589,60 zł. Wykonawcą
jest firma COMES Sokołowscy Sp. j. z Szydłowa,
termin wykonania prac upływa 9 października br.;
Ø 28 sierpnia podpisana została umowa na budowę
placu zabaw przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS z Jarosławia za kwotę 83.844,11 zł.
Termin wykonania robót do 11 października 2013 r.;
Ø 5 września 2013 roku dokonano odbioru prac
w zakresie wykonania niwelacji terenu boiska
sportowego w Ciekotach. Wartość odebranych
robót 31.980 zł brutto, wykonawca Zakład Robót Drogowych i Ziemnych Wiesław Skrzyniarz z Woli Kopcowej. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
Ø w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na budowę budynku świetlicy
wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap II, wykonanie prac wykończeniowych i oddanie do
użytkowania), Przedsiębiorstwo Usługowe Bu-
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dowlane inż. Andrzej Król, za kwotę 334.000 zł;
Ø rozstrzygnięty został przetarg na budowę świetlicy w Domaszowicach (stan zerowy) za kwotę 39.500 zł brutto, wykonawca: Usługi Ziemne Koparko-Ładowarką Mariusz Zieliński;
Ø rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na zadanie
pn. „Wykonanie na zbiorniku wodnym w Ciekotach robót konserwacyjnych”, wykonawca: Transport i usługi
koparką Bogusław Kułak za kwotę 49.200,00 zł brutto;
Ø rozstrzygnięty został przetarg na remont podjazdu ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej od
km 00+00 do km 0+078 za kwotę 88.514,33 dla
firmy Spapex Piotr Stokowski z Domaszowic
Ø rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska sportowego
przy Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych za
kwotę 699.500,00 dla Przedsiębiorstwo wielobranżowe Greta Sport Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej;
Ø rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę budynku
urzędu gminy za kwotę 176.718,52 dla Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „SIMEX” sp. z o.o.,
Radlin 197 oraz przebudowę budynku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 310.705,97
dla firmy Budowlano-Usługowej „EM-BUD” Marek
Kuchna, ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica. Umowy
na realizację tych zadań są w trakcie przygotowań;
Ø zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości
Domaszowice (droga gminna po północnej strony drogi S74). Wygrała firma: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Bartosz Bukowski, ul. Opatowska 31, Bodzentyn za kwotę 24.482,42 zł.

Łącznik Brzezinki- Mąchocice Scholasteria oddany
W dniu 26 września br. nastąpił odbiór techniczno- technologiczny
przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy, wykonawcy oraz inspektora nadzoru nowo wyremontowanej nawierzchni drogi o długości 707 m
łączącej Brzezinki i Mąchocice Scholasteria. Inwestycję wykonał Zakład
Remontowo – Drogowy DUKT Artur Piwowar. Wartość inwestycji 277
719,68 zł.
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie
między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od sesji z dnia 27 czerwca
2013 roku do dnia 18 września 2013 roku
wydał zarządzenia, które dotyczyły głównie
indywidualnych spraw obywateli oraz pracy
urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
Ø Wyremontowano odcinki dróg, zniszczonych
na skutek ponadnormatywnych opadów atmosferycznych;
Ø W pierwszym przetargu sprzedano działkę nr
735/11 położoną w Brzezinkach
Ø Wydzierżawiona została część działki nr
257/4 położonej w Woli Kopcowej, część
działki nr 114/1 w Barczy oraz część działki
nr 510 w Brzezinkach
Ø Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Produkcyjnym EURO –
GAZ na realizację zadania pn. usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy
Masłów
Ø Podpisana została umowa z firmą EKO –
KWIAT na opróżnianie koszy przystankowych i budynków stanowiących własność
gminy.
Ø udrożnione i zabezpieczone zostały skarpy
rzeki Strumień w Masłowie Pierwszym (na
długości 1,250 km), uszkodzone w wyniku
powodzi. Zleceniodawcą prac był Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach, całkowita wartość zadania
wynosi 62.175 zł;
Ø 28 sierpnia br. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację programu
usuwania materiałów zawierających azbest z
terenu Gminy Masłów – II nabór. Wartość zadania to 12.441,60 zł, z czego 10.575 zł stanowi dotacja, zaś kwota 1.866,60 zł to koszty
własne gminy;
Ø wydano 24 decyzje w sprawie opłaty planistycznej na łączną kwotę 104.419,20 zł;
Ø zmodernizowana została droga dojazdowa o
długości 126 m, łącząca ul. Spokojną z bazą
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nawierzchnia z kostki brukowej kosztowała

Ø
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Ø
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łącznie 67.404 zł, z czego 50% - to jest kwota 33.702 zł  zostało sfinansowane z budżetu
Gminy Masłów, pozostała część kosztów pokrył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej LPR;
uzyskane zostało pozwolenie na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości
Wiśniówka (wzdłuż Starodroża);
gmina nabyła w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 13 działek:
- w Woli Kopcowej działki nr 497/6, 635/1,
250/6, 251/10 i 319/6,
- w Domaszowicach działki nr 127/5, 127/8,
129/15, 129/20 i 11/3,
- w Masłowie Drugim działkę nr 576/3,
- w Masłowie Pierwszym działkę nr 730/10,
- w Mąchocicach Kapitulnych działkę nr
789/5;
skomunalizowana została działka nr ewid.
287/5 o powierzchni 1,0420 ha położona w
Dąbrowie;
Wojewoda Świętokrzyski przekazał nieodpłatnie na własność Gminy Masłów działki
nr 16/9 i 16/11 o łącznej powierzchni 0,2305
ha położone w Masłowie Drugim, będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy
Masłów;
wynikiem negatywnym zakończyły się drugie przetargi na sprzedaż działek położonych
w Domaszowicach i Brzezinkach;
wydzierżawiona została część działki nr 102
położonej w Barczy pod potrzeby sklepu;
ogłoszono przetarg na rozbudowę budynku urzędu gminy oraz przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
otwarcie ofert nastąpiło 23 września;
ogłoszono przetarg na budowę boiska sportowego w Mąchocicach Kapitulnych otwarcie
ofert – 19 września br.;
rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na
zadanie pn. „Wykonanie na zbiorniku wodnym w Ciekotach robót konserwacyjnych”,
wykonawca: Transport i usługi koparką Bogusław Kułak za kwotę 49.200,00 zł brutto;
Więcej informacji oraz protokoły z sesji na
stronie: www.maslow.pl
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Gmina Masłów w 2013 r. zrealizowała dwa tzw. „małe
projekty” współfinansowane z PROW 2007-2013 w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które
nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi”

zainteresowań tudzież integracji lokalnych społeczności.

Tytuł projektu: Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Barczy
Wartość całkowita: 23 616,00 zł
Kwota dofinansowania: 15 360,00 zł
Cel projektu: rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu
poprzez modernizację zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej.
W ramach projektu wykonano prace modernizacyjne
wewnątrz i na zewnątrz zabytkowego budynku oraz
wykonano część ogrodzenia przy placu zabaw dla
dzieci. Realizacja operacji poprawiła standard użytkowy zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej.  Obiekt
ten to dla mieszkańców sołectwa jedyne miejsce w
okolicy przeznaczone do kultywowania tradycji lokalnych, spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania

Tytuł projektu: Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy
Wartość całkowita: 42 230,83 zł
Kwota dofinansowania: 24 980,81 zł
Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów poprzez
udostępnienie doposażonej świetlicy w Ciekotach oraz
zagospodarowanego terenu boiska przy świetlicy.
W ramach operacji zakupiono: 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz zagospodarowano
działkę znajdująca się za budynkiem świetlicy, dzięki
czemu powstało boisko sportowe. Realizacja operacji
przyczyniła się do urozmaicenia oferty zajęć w świetlicy oraz do wzrostu edukacji wśród młodzieży i członków kół gospodyń wiejskich. Z kolei niwelacja terenu
boiska przystosowała obiekt do użytkowania w celach
sportowych i popierania idei aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Monika Banasik
Urząd Gminy Masłów

NFORMACJA

NFORMACJA

Urząd Gminy Masłów informuje, że realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy Masłów w 2013 roku którego całkowity koszt wynosi 47.712,24 zł została dofinansowana ze środków:

Urząd Gminy Masłów informuje, że realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy Masłów -drugi nabór w 2013 roku
którego całkowity koszt wynosi 12. 441,60 zł została dofinansowana ze środków:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota
dotacji 16.699,28 zł tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota
dotacji 23.855,72 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
Gminy Masłów – 7.157,24 zł tj. 15,00%
kosztów kwalifikowanych zadania.

-

WÓJT GMINY MASŁÓW
/-/ Ryszard Pazera

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji
4.354,56 zł tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych
zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji
6.220,44 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych
zadania.
- Gminy Masłów – 1.866,60 zł tj. 15,00% kosztów
kwalifikowanych zadania.
WÓJT GMINY MASŁÓW
/-/ Ryszard Pazera
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Budowa sieci wodociągowych w gminie Masłów
W ramach kontraktu IV została zrealizowana sieć
wodociągowa dla miejscowości Brzezinki, Brzezinki - Ścięgna i Barcza o łącznej długości ok.
9750 mb. Inwestycja jest przygotowywana przez
wykonawcę Firmę „Molewski” do rozpoczęcia
czynności odbiorowych. Wiodącym przedstawicielem są Wodociągi Kieleckie, które po przyjęciu sieci do eksploatacji zezwolą mieszkańcom
na wykonywanie przyłączy wodociągowych
do budynków mieszkalnych. Gmina przekazała
mieszkańcom aktualne posiadane dokumentacje
projektowe przyłączy wodociągowych na podstawie których mieszkańcy poprzez uprawnionych

wykonawców będą mieć możliwość podłączenia
do nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Ponadto gmina zleciła aktualizację projektów przyłączy wodociągowych dla 45 gospodarstw, które
wcześniej miały opracowany projekt. Termin wykonania aktualizacji tej dokumentacji to wiosna
2014 r.
W ramach kontraktu Va będzie realizowana sieć
wodociągowa dla mieszkańców Ciekoty – Radostowa oraz odcinek wodociągu Brzezinki - Ciekoty o łącznej długości 4,8 km. W ramach tej inwestycji jest zaprojektowane 110 szt. przyłączy
wodociągowych, które mieszkańcy będą mogli
wykonać po zakończeniu budowy tej sieci czyli
po I półroczu 2014 r.
W miejscowości Wiśniówka realizowana jest sieć
wodociągowa wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych przez Firmę ANKRA z Zagnańska.
Wykonawca sieci wodociągowej oficjalnie potwierdził, że inwestycja zostanie zakończona do
końca miesiąca września. Do obowiązków mieszkańców objętych przedsięwzięciem należy wykonanie części przyłącza (0,5 m) przez firmę lub
osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
W. Cieplicka
UG Masłów

59 Ogólnopolski Nocny Górski
Rajd Świętokrzyski w Ciekotach

W nocy z 15 na 16 czerwca
2013 r. już po raz 59 Oddział
Miejski PTTK w Radomiu
im ks. Jana Wiśniewskiego
zorganizował Ogólnopolski
Nocny Górski Rajd Świętokrzyski. Jest to najstarsza
nocna impreza turystyki
kwalifikowanej w Polsce.

Ponad 200 turystów z całej Polski pokonywało trasy pieszo, na
rowerach a także samochodami. W ramach rajdu zorganizowano
również imprezę na orientację.
Jako, że tegoroczny rajd swoje zakończenie miał w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach, tematem wiodącym był
Stefan Żeromski, jego życie i twórczość.
Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli na metę, gdzie przywitali
ich ciepło pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów i Krystyna
Nowakowska – Kierownik Centrum. Na wszystkich czekało już
ognisko, kiełbaski i gorąca herbata, a chętni mogli nieodpłatne
zwiedzić Dworek Stefana Żeromskiego, wzbogacony w nowe wyposażenie zakupione w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Organizatorzy Rajdu wystosowali Podziękowanie na ręce Pana
Wójta, za pomoc w jego zorganizowaniu oraz bardzo ciepłe przyjęcie.
GOKiS Masłów
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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Masłowie

W dniu 3 września odbyło się oficjalne otwarcie
nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Masłowie. W nowym budynku o powierzchni
niemal 700 m2 znajduje się hangar dla śmigłowca, pomieszczenia zaplecza socjalno-operacyjnego
oraz stacja paliwa lotniczego. Inwestycja w wysokości 5,8 miliona została zrealizowana dzięki
współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jako uzupełnienie inwestycji powstała również
droga dojazdowa łącząca ul. Spokojną z bazą na
lotnisku. Droga o długości 126 m o nawierzchni
z kostki brukowej kosztowała łącznie
67.404 zł, z czego 33.702 (50%) zostało sfinansowane z budżetu Gminy
Masłów, pozostałą część kosztów pokrył Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Modernizacja drogi usprawniła komunikację między
bazą a drogą gminną, bez konieczności przejazdu przez lotnisko.
Agnieszka Borycka
Urząd Gminy Masłów

Aviator Medical
Wellness
Aviator Medical Wellness Hotel to kameralny 3-gwiazdkowy
obiekt w Kielcach, usytuowany w malowniczej dolinie
pasma masłowskiego, w otoczeniu Gór Klonówki i Domaniówki. Hotel dysponuje 42 miejscami noclegowymi.
Pokoje wyposażone są w: TV, internet bezprzewodowy,
telefon, łazienki z prysznicem, klimatyzację. W Hotelu znajduje się także centrum konferencyjno – biznesowe, cen-

baza fot A Piekarski

trum fizjoterapii i wellness, sala fitness oraz restauracja
serwująca wykwintne i niepowtarzalne dania kuchni fusion
oraz regionalne specjały. Lokalizacja hotelu umożliwia korzystanie z licznych atrakcji regionu świętokrzyskiego - jak
trasy kajakowe, kąpieliska, stoki narciarskie, ośrodki jazdy
konnej, szlaki turystyczne i rezerwaty przyrodnicze.

Więcej informacji na stronie:
www.hotel-aviator.pl
Adres: ul. Szybowcowa 41
Dąbrowa k/Kielc
26-001 Masłów
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Młodzież z Usola Syberyjskiego
w Gminie Masłów c.d.

W dniach 21-29 lipca 10-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim wraz
z dwoma opiekunami na czele z p. Siergiejem
Kriwobokow – dyrektorem Gimnazjum w Usolu,
gościła w gminie Masłów. Na czas pobytu goście
zakwaterowani byli w domkach letniskowych
Hostelu „Lubrzanka”, położonych w urokliwym
miejscu, na zboczu góry Dąbrówka.
Tematem przewodnim projektu, który zakłada
obustronną wymianę młodzieży z Gimnazjum nr
1 w Usolu Syberyjskim i Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, było „Życie codzienne Polaków i Rosjan”. Jego realizacja miała przybliżyć
codzienne życie obu nacji. Rosyjscy gimnazjaliści wiele dowiedzieli się o kulturze, tradycjach i
dziedzictwie narodowym Polaków. Poznali twórców ludowych, nauczyli się naszych pieśni i tańców, wykonywania kwiatów, smakowali potrawy
kuchni regionalnej. W piątym dniu pobytu goście
mogli zapoznać się z pracą Urzędu Gminy w Masłowie, gdzie przyjął ich Wójt gminy Masłów pan
Ryszard Pazera, który przybliżył pracę urzędu,
krótko scharakteryzował naszą gminę oraz oprowadził młodzież po hali sportowej w Masłowie
Pierwszym. Na koniec wręczył każdemu drobne
upominki i słodycze.
Młodzież odwiedziła też rodziny polskich rówieśników, poznała relacje rodzinne, wystrój wnętrz
polskich domów, degustowała nasze ciasta i słodycze, a przede wszystkim zawarła nowe przyjaźnie.
Goście wzięli udział w zajęciach w studio, uczestniczyli w pracy młodzieżowego portalu informacyjnego i telewizji internetowej Masłów Info.
Były też wycieczki. W Krakowie uczniowie zwiedzili Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki. W
Kielcach byli na Kadzielni, na stadionie Klubu

Piłkarskiego „Korona”, spacerowali ulicą Sienkiewicza i odwiedzili popularne centra handlowe. Zobaczyli najbardziej malownicze tereny Gór Świętokrzyskich i województwa: Świętą Katarzynę,
Łysicę, Święty Krzyż, Osadę Średniowieczną w
Hucie Szklanej czy Skansen w Tokarni.
Z kolei nasi goście prezentowali swoją kulturę regionalną polskim rówieśnikom a także mieszkańcom naszej gminy na licznych spotkaniach, ogniskach, dyskotekach i podczas wspólnych posiłków.
Wizyta rosyjskich gimnazjalistów w Polsce to połowa projektu. Drugi etap to wizyta polskich gimnazjalistów w Usolu Syberyjskim. 10-osobowa
grupa pod opieką nauczycielek z ZS w Mąchocicach Kapitulnych: koordynatora projektu p. Danuty

Kurier Masłowski

Kmiecik i p. Doroty Malarczyk gościła w Federacji Rosyjskiej w dniach 15-23 września.
Młodzież wraz z opiekunami została zakwaterowana w sanatorium „Usole”. Pobyt w Rosji rozpoczęli od zwiedzania Usola Syberyjskiego - niewielkiego miasta położonego 80 km od Irkucka. W Usolu
młodzież przyjrzała się pracy w administracji oraz
poznała miejsca związane z Polakami zesłanymi
do Usola w XIX. Pobyt obfitował w liczne atrakcje
pozwalające w skrócie przedstawić życie Rosjan:
zajęcia plastyczne, kulinarne, zajęcia choreograficzne (nauka tradycyjnych rosyjskich tańców – kalinka i kozak), muzyczne (bałałajka, bajan, nauka
Katjuszy), a także wspólne dyskoteki i wyjścia na
basen. Spotkanie z rodzinami rosyjskimi i wspólny
posiłek pozwoliło spojrzeć na życie rówieśników i
ich bliskich „od kuchni”. W kolejnych dniach pobytu młodzi zwiedzili Irkuck (w tym odbyli wizytę
w Konsulacie Generalnym RP), Muzeum Etnogra-

Wizyta w Magnuszewie
Na zaproszenie Wójta gminy Magnuszew Henryka
Plaka, delegacja z gminy Masłów z Wójtem Ryszardem Pazerą na czele uczestniczyła w Dożynkach odbywających się w jednym z sołectw tamtejszej gminy. Rozpoczęły się one mszą dożynkową
w mniszowskim kościele, podczas której ks. Proboszcz miejscowej parafii powitał naszą delegację
bardzo serdecznie. Po uroczystościach kościelnych
w barwnym korowodzie, prowadzonym przez Kapelę p. Jana Łakomca wszyscy przeszli pod miejscową remizę strażacką, gdzie odbyła się część
artystyczna uroczystości dożynkowych. Wójt Masłowa w swoim przemówieniu serdecznie podziękował za zaproszenie i wyraził chęć dalszej współpracy między zaprzyjaźnionymi już samorządami
Masłowa i Magnuszewa. Wspomniał o dotkliwych
ulewach oraz gradobiciu, które nas nawiedziły w
związku z  czym tegoroczne obchody dożynkowe
na naszym terenie miały inny charakter, odbyła się
jedynie Msza Dożynkowa dziękczynna w intencji
masłowskich rolników.

9
ficzne Syberii Wschodniej w miejscowości Talcy,
Listwiankę nad Bajkałem. Będąc nad Bajkałem
interesujące dla podniebienia okazało się skosztowanie omula - ryby żyjącej tylko w tym jeziorze.
Poznali miejsca gdzie w przeszłości splatały się kultury polska i rosyjska, a „chwilami” tak się dzieje
do dziś. To tylko w skrócie najważniejsze atrakcje
stanowiące namiastkę programu pobytu młodzieży
polskiej w Rosji oraz niezapomniana lekcja życia
codziennego i wspaniała przygoda.
Całość przedsięwzięcia pozwoli młodym ludziom
zarówno z Polski jak i Rosji, uwolnić się od wielu
panujących powszechnie stereotypów.
D. Kmiecik, M. Banasik

Po części oficjalnej na scenie zagościły zespoły
oraz kabarety. Pojawienie się Masłowskiego Klubu Seniora z dożynkowymi pieśniami oraz przedstawieniem „Wyjazd do Sanatorium” zachwyciło
wszystkich zebranych. W drugim bloku na scenie
wystąpiła nasza kapela, przygrywając skoczne polki i oberki. Całość imprezy zakończyła się przed
godziną 17.00, a zebrana młodzież już czekała na
mającą się odbyć dyskotekę.
GOKiS Masłów
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Msza Dożynkowa
25 sierpnia w kościele parafialnym w Masłowie odprawiona została uroczysta msza
dożynkowa, podczas której, księża:   ks.
Piotr Motyka - proboszcz masłowskiej
parafii, ks. Mirosław Nowak – proboszcz
z Brzezinek oraz ks. Marian Janik wraz z
zebranymi wiernymi dziękowali Bogu za
tegoroczne plony. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Masłowianie. Na początek

został poświęcony chleb dożynkowy – wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż przez piekarnię Pana Ernesta Nogi z Mąchocic Kapitulnych oraz wieniec, który specjalnie na tę okoliczność zrobiły
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Barczy. Wspólny korowód
złożony z przedstawicieli władz samorządowych, zespołów ludowych, ochotniczych straży pożarnych poprowadził do kościoła w

procesji ksiądz proboszcz
Piotr Motyka.
W homilii ksiądz proboszcz zwrócił szczególną uwagę na znaczenie
ciężkiej i trudnej pracy
rolnika. Wskazał, że centrum uroczystości dożynkowych to przede wszystkim eucharystia, podczas
której, możemy podziękować dobremu Bogu, za
jego dary i opiekę oraz
karmić się chlebem, który
daje nam życie wieczne.
Na koniec uroczystości
dożynkowych podzięko-

Kurier Masłowski
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ludowe porzekadło: „Nie sieje rola, ale Boża
wola”. Niech w chwilach trudnych, to przysłowie będzie dla nas nadzieją, ale również wezwaniem do pokornego przyjmowania wydarzeń, które przynosi codzienne życie.
GOKiS Masłów

wanie na ręce masłowskich rolników za trud,
który wkładają w swoją ciężką, codzienną
pracę złożył wójt gminy Masłów Ryszard
Pazera, zapewniając, że chleb dożynkowy
będzie dzielił sprawiedliwie, tak aby nikomu
nie zabrakło. Przypomniał wszystkim stare,
ale jakże aktualne w dzisiejszych czasach

Nowy dyrektor szkoły w
Mąchociach Scholasterii
W poniedziałek 02 września br. w Szkole Podstawowej w Mąchocicach  Scholasterii odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, na
którą zaproszony został Pan Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera.
Uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz przybyłych gości powitała nowa Dyrektor szkoły, pani Joanna Broniek.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, ukończyła wydział chemiczny oraz studia podyplomowe z wychowania fizycznego i
zarządzania oświatą. Pracuje w szkolnictwie od 1998 roku, najpierw
w Szkole Podstawowej nr 9, a następnie w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach. Od września 2013 dyrektor Szkoły Podstawowej im.
S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii.
Mężatka, dwoje dzieci - syn Mikołaj, uczeń liceum ogólnokształcącego
i córka Magdalena studentka. Zainteresowania: archeologia oraz zabytkowa motoryzacja.

12

Kurier Masłowski

Imieniny Stefana

Tradycją już stały się Imieniny Stefana organizowane przez Centrum Edukacyjne Szklany
Dom w Ciekotach. W ten szczególny sposób
przypominamy o naszym Wielkim Patronie.
Imieninom zawsze towarzyszą prezenty dla
Stefana. Nasi stali donatorzy nie zawiedli, ale
pojawili się także nowi.
W tym roku dworek wzbogacił się o 3 fotograficzne portrety Stefana Żeromskiego z różnych okresów życia – dar Państwa Andrzeja
i Kazimiery Zapałów, herby rodziny Katerlów i Żeromskich wykonane przez Tomasza
Łukaszczyka, szafkę nocną z marmurowym
blatem do pokoju Stefana - dar Ryszarda Pazery wójta Gminy Masłów, maślnicę i kamienne garnki – dar Państwa Doroty i Ludwika
Michtów, stylowy świecznik ofiarowała Pani
Barbara Gulińska, obrus haftowany na suknie - Alicja Stefańska i Aleksandra Białek,
XIX wieczną książkę ofiarował Jerzy Zapała.
Szczególnie ucieszyła nas deklaracja Renaty i
Łukasza Mazur, którzy postanowili ofiarować

do dworu instrument zabytkowy - fisharmonię. Wodociągi Kieleckie jako pierwsza firma
włączyły się w urządzanie dworku i zakupiły
kobierzec do pokoju matki.
Tegoroczne Imieniny były szczególne z wielu względów. Bogata oprawa artystyczna dostosowana do różnych gustów od poezji śpiewanej w wykonaniu Małgorzaty Biesagi po
koncert rockowy zespołu Ankh i wreszcie dyskotekę pod gwiazdami. Podczas imienin miała
także swą premierę gra terenowa „W świecie
Stefanka”. Gra przenosi uczestników w świat
zabaw, nauki, drobnych prac domowych jakie
mały pisarz mógł wykonywać mieszkając w
Ciekotach. Pięknie wcielili się w role rodziców, sióstr, nauczycielki, służącej i kolegów
Stefana nasi wolontariusze, uczniowie szkoły podstawowej w Mąchocicach Scholasterii
i Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych.
Rolę Stefana odegrał nasz kolega Paweł Milewicz. Wszyscy świetnie się bawili, zwłaszcza
powożąc bryczką którą przyjechał pan Leszek
Trębacz. Jak zawsze na stole imieninowym
– w tym roku sfinansowanym ze środków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry” - królowała stefanka, a
wieczorem przy ognisku można było skosztować pieczonych ziemniaków.
Dodatkowo cieszy nas fakt, że imieninowi goście mogli zobaczyć nowe wyposażenie Dworu, zakupione w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego
w Ciekotach na cele ekspozycyjno – edukacyjne”, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Krystyna Nowakowska
Kierownik CE Szklany Dom

Kurier Masłowski
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Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego na cele
ekspozycyjno - edukacyjne
To nazwa projektu, którego realizacja dobiega
właśnie końca. Dworek Stefana Żeromskiego
znajduje się w kompleksie Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach, miejsce
to tworzy ofertę turystyczną oraz kulturalno edukacyjną dla turystów, a w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
Eksponaty i meble zakupione do wyposażenia
wnętrz Dworu odzwierciedlają epokę w której
żyła rodzina Żeromskich. Realizacja projektu
pomoże zatem w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego nie tylko Dworu ale
także całego terenu wokół, który jest wpisany
do rejestru zabytków jako założenie dworsko parkowe w miejscu dawnego majątku dzierżawionego przez rodziców Stefana Żeromskiego.

Całe wyposażenie, które już od połowy lipca
tego roku mogą zobaczyć zwiedzający Ciekoty, zostało zakupione w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość
całkowita projektu, którego beneficjentem jest
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, wynosi 31 393,09zł.
Ekspozycję można zwiedzać od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 17.00; w niedziele i święta w godz. 11.00 – 17.00. Ceny biletów: ulgowy – 3 zł, normalny – 6 zł.
Wnętrza Dworu można także zobaczyć na stronie: www.gokis.maslow.pl w zakładce Aktualności.
A.P.
GOKiS Masłów
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Wieści z LGD

W sobotę 14 września grupa członków, mieszkańców LGD oraz turystów przebywających na naszym terenie wyruszyła na Rajd po obszarze LGD
– Wokół Łysej Góry. Do wyboru były trzy trasy:
1. Trasa z Wąchocka – ekstremalna – dla wytrwałych
Szlakiem niebieskim im. Edwarda Wołoszyna
Wąchock – Polana Langiewicza – Rezerwat
Przyrody Wykus - Rezerwat Przyrody Góra
Sieradowska – Bodzentyn – OOŚ Czarny Las –
Święta Katarzyna – Krajno Zagórze – Ciekoty
Dystans do przejścia ok. 35km, czas przejścia ok.
8 – 9 godzin
2. Trasa z Bielin:
Bieliny – Kakonin – Przeł. Św. Mikołaja – Łysica – Święta Katarzyna – Wymyślona – Radostowa-Ciekoty. Dystans do przejścia ok. 20km,
czas przejścia ok. 6-7 godzin
3. Trasa z Łącznej:
Łączna – Bukowa Góra – Klonów - Ciekoty
Dystans do przejścia ok. 15km, czas przejścia
5-6 godzin
Na koniec wszyscy spotkali się
przy
Centrum
Edukacyjnym
„Szklany Dom” – Dworek Stefana
Żeromskiego w Ciekotach, gdzie
przy wspólnym ognisku i pieczeniu
kiełbasek dzielili się wrażeniami z
poszczególnych tras.
Przedstawiciele Kół Gospodyń
Wiejskich z gminy Masłów brali udział w pikniku rodzinnym
„Dzień Pieroga” organizowanym
przez Stowarzyszenie „Lokalna
Grupa Działania – Wokół Łysej
Góry” oraz przez gminę Górno.

Cała impreza odbyła się przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Krajnie. Można było skosztować wszelkiego rodzaju pierogów: z mięsem, kapustą, szpinakiem, suszonymi śliwkami i wiele, wiele innych.
W trakcie pikniku odbył się konkurs na najlepsze
pierogi do którego zgłosiło się 15 podmiotów: koła
gospodyń, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne czy instytucje kultury. Jury konkursowe za
najlepsze uznało pierogi pieczone z mięsem siekanym przygotowane przez zespół „Lubrzanka” z Mąchocic Kapitulnych. Naszą gminę reprezentowały
także panie z zespołu „Dąbrowianki” przygotowując
pierogi ze szpinakiem, za które zostały wyróżnienie.
W konkursie wzięło udział także Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach. Specjalnie na
Święto Pieroga – kierownik Krystyna Nowakowska
przygotowała przysmak Stefana - pierogi z suszoną
śliwką. Wiemy z Dzienników, że Stefan był wielkim
amatorem śliwek i lubił je pod każdą postacią. Pierogi w dworze Żeromskich podawano ze śmietaną lub
masłem. Podczas konkursu zaprezentowana została
wersja ze śmietaną. Nadzienie pierogów czyli śliwki
i orzechy były siekane i zaprawione nutą cynamonu.
Centrum zostało wyróżnione przez jury konkursowe.
Obecna podczas „pierogowej” imprezy p. wicewójt
gminy Masłów Jadwiga Duda serdecznie gratulowała wszystkim naszym drużynom biorącym udział w
konkursie.
Na koniec zaproszenie:
Każdy, kto odwiedzi CE Szklany Dom 8 grudnia, a
w tym dniu będzie odbywał się tam Kiermasz Bożonarodzeniowy będzie mógł skosztować Pierogów
Stefana, przygotowanych specjalnie na tę okazję.
Więcej informacji na stronach:
www.gokis.maslow.pl  oraz www.wokollysejgory.pl
M. Biskupska
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2013

W dniu 1 września 2013 roku, w Mąchocicach
Kapitulnych, odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze oraz Gminne Zawody Sportowo
- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowane według Regulaminu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zatwierdzonego w 2010 roku przez Prezesa Zarządu Głównego
Związku OSP RP i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Komisję sędziowską powołał st. bryg. mgr inż.
Krzysztof Janicki - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, a sędzią głównym
zawodów był kpt. Marek Dyk.
W Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych brało udział 5 drużyn, w tym: 2 drużyny
dziewcząt z Mąchocic Kapitulnych i Ciekot oraz 3
drużyny chłopców z Mąchocic Kapitulnych, Woli
Kopcowej i Brzezinek.
Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach:
rozwinięciu bojowym oraz sztafecie pożarniczej
400 m z przeszkodami.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się
następująco:
- w kategorii Dziewczęcych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
I miejsce - MDP z Mąchocic Kapitulnych
z wynikiem 967,88 pkt.
II miejsce - MDP z Ciekot   z wynikiem 940,30
pkt.
- w kategorii MDP chłopców:
I miejsce - MDP z Mąchocic Kapitulnych
z wynikiem 977 pkt.
II miejsce - MDP z Woli Kopcowej  z wynikiem
953 pkt.
III miejsce - MDP z Brzezinek   z wynikiem
835 pkt.
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- w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych
I miejsce - Kobieca Drużyna Pożarnicza z Mąchocic Kapitulnych - 143 pkt.
II miejsce - Kobieca Drużyna Pożarnicza z Ciekot - 206
pkt.
- w kategorii męskich drużyn pożarniczych:
I miejsce - OSP Mąchocice Kapitulne 112 pkt.
II miejsce - OSP Wola Kopcowa 135 pkt.
III miejsce - OSP Ciekoty 140 pkt.
IV miejsce - OSP Brzezinki  144 pkt.
V miejsce - OSP Masłów  152 pkt.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział
w zawodach, a najlepsza drużyna otrzymała Przechodni Puchar Wójta Gminy Masłów, który przechodzi na własność
jednostki jeśli ta zdobędzie pierwsze miejsce w trzech kolejnych latach.
Jednostka z Mąchocic Kapitulnych będzie również reprezentować Gminę Masłów na organizowanych 22 września 2013r.
w Strawczynku Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
W trakcie zawodów przeprowadzono dla członków MDP
musztrę – jedną z konkurencji, w organizowanym przez Zarząd Gminny OSP w Masłowie „Turnieju  Pięciu Strażnic”.
Wyniki w tej kategorii przedstawiają się następująco:
I miejsce:   Dziewczęca MDP Ciekoty   ;   Chłopięca MDP
Ciekoty
II miejsce:  Chłopięca MDP Masłów
III miejsce:   Chłopięca MDP Mąchocice Kapitulne i MDP
Brzezinki  ;  Dziewczęca MDP Mąchocice Kapitlne
IV miejsce: Chłopięca MDP Wola Kopcowa

Ponadto w zawodach wzięło udział 7 drużyn Seniorów OSP: OSP Mąchocice Kapitulne, OSP Wola
Kopcowa, OSP Masłów, OSP Brzezinki oraz OSP
Ciekoty, w tym dwie Kobiece Drużyny Pożarnicze
z Mąchocic Kapitulnych oraz Ciekot.
Po rozegraniu dwóch konkurencji tj. ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami, końcowa klasyfikacja przedstawiała się Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach st. bryg mgr inż. Krzysznastępująco:
tofa Janickiego za oddelegowanie pracowników do Komisji
Sędziowskiej, dla Druhów z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, działających na terenie Gminy Masłów, za zaangażowanie i przygotowanie do zawodów, Komendantowi
Gminnemu OSP Marcinowi Charubie oraz wszystkim, którzy
swój wolny czas poświęcili na pomoc w organizacji zawodów.
Na zakończenie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Masłowie Ryszard
Pazera podziękował organizatorom za zorganizowanie zawodów.
Anna Januchta
UG Masłów
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Konferencja „Godność-Szacunek-Miłość-Nie
Przemocy w Rodzinie”

W dniu 05 września 2013r. w
Szklanym Domu w Ciekotach odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pt.„Godność-SzacunekMiłość-Nie Przemocy w Rodzinie”
realizowany w partnerstwie przez
samorządy: Powiat Kielecki, Gminę
Masłów oraz Gminę Zagnańsk.
W obradach uczestniczył Starosta
Kielecki-Zdzisław Wrzałka, wójtowie - Masłowa - Ryszard Pazera
i Zagnańska - Szczepan Skorupski, wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Renata Murawska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Aleksandra Marcinkowska. Ponadto na zaproszenie
odpowiedzieli również przedstawi-

ciele policji, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych,
oświaty, służby zdrowia, jednostek
samorządowych z Gminy Masłów
i Zagnańsk, członkowie Zespołów
Interdyscyplinarnych. Uroczystego
otwarcia konferencji dokonał Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka.
W swoim wystąpieniu odniósł się
do zjawiska przemocy i uznał konieczność podejmowania działań
zmierzających do niwelowania ich
skutków. Podkreślił partnerskie
działania samorządu powiatowego
i gminnego w celu skoordynowania
wspólnych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera. Gospodarz Gminy serdecznie powitał zgromadzonych gości,
mieszkańców Gminy Masłów i
uczestników konferencji odbywającej się w Szklanym Domu w Ciekotach. Podkreślił, że konferencja
dotyczy omówienia sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dodał, że rodzina to podstawowa
komórka społeczna, często stawiana
za wzór, punkt odniesienia w życiu
dorosłego człowieka. To z niej najczęściej czerpiemy siłę i motywację
do działania. Niestety, postępująca
brutalizacja życia w społeczeństwie
przenosi się na nasze rodziny i wypacza jej obraz. Przemoc domowa
nie ma granic i przenika do struktur
komórki rodzinnej. Coraz częściej
słyszymy w mediach o aktach przemocy wobec dzieci, dorosłych, osób
starszych. Wychodząc na przeciw
oczekiwaniom społecznym oraz w
celu kształtowania
postawy młodego
pokolenia w duchu
godności-szacunku i miłości została zorganizowana
niniejsza konferencja. Szczepan
Skorupski - Wójt
Gminy Zagnańsk
również powitał
zebranych gości.
Podkreślił znaczenie
współpracy

samorządów w pokonywaniu zjawiska przemocy domowej.
Anna Bielna - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach omówiła założenia partnerskiego projektu, którego celem
jest podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Masłów i Zagnańsk oraz
budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projekt „Godność-Szacunek-Miłość-Nie Przemocy w Rodzinie” otrzymał wyróżnienie z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz dotację celową w kwocie 56.000,00zł.,
natomiast wkład własny trzech samorządów wynosi po 5.634,00zł.
Projekt przewiduje skorzystanie
przez mieszkańców Gminy Masłów
oraz Zagnańsk z bezpłatnych konsultacji prawnika, terapeuty, lekarza
psychiatrę oraz pedagoga. Ponadto
w celu propagowania prawidłowych
wzorców rodzicielskich zostanie
zorganizowany wyjazd dwudniowy dzieci z rodzicami. Dla dzieci z
rodzin zagrożonych przemocą lub
dotkniętych przemocą zostanie zorganizowany wyjazd jednodniowy
połączony z warsztatami w zakresie
przemocy. Członkowie Zespołów
Interdyscyplinarnych będą mieli
możliwość udziału w super wizji.
Kampania informacyjna projektu
zakłada dotarcie do osób zagrożonych przemocą i przerwanie „zaklę-
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tego kręgu przemocy”.
Kierownicy Gminnych Ośrodków
Pomocy Społecznej w Masłowie
- Monika Dolezińska oraz w Zagnańsku Elżbieta Korus przedstawiły działalność Zespołów Interdyscyplinarnych. Monika Dolezińska
podkreśliła bardzo dobrą współpracę z powiatem kieleckim oraz
Centrum Interwencji Kryzysowej,
których przedstawiciele aktywnie
działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na trenie
Gminy Masłów.
Elżbieta Różańska - Komorowicz - kierownik Policyjnej Izby
Dziecka w Kielcach zwróciła uwagę na skutki przemocy w zachowaniach nieletnich. Niepokojącą informacją jest rosnąca z roku na rok
liczba przebywających małoletnich
dzieci w izbie dziecka. Podkreśliła,
że przemoc „nie rośnie na drzewie”,
lecz zachowania przemocowe wynosimy z domu rodzinnego i dlatego
tak ważna jest profilaktyka w tym
zakresie. Zorganizowana konferencja jest odpowiedzią na potrzeby rodzin, których dotyka przemoc.
Policyjne statystyki dotyczące
przemocy przedstawił Jakub Kosin - naczelnik Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Kielcach. Odniósł się do procedur
zakładania „Niebieskich Kart” przez
policję i trudności na jakie napoty-
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kają się policjanci w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu.
Renata Durda - przedstawicielka Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” omówiła działalność
Zespołów
Interdyscyplinarnych.
Podkreśliła, że Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że obecnie mamy do czynienia z epidemią
przemocy w rodzinie. W działaniach zapobiegających temu zjawisku bardzo ważna jest współpraca
wielu instytucji. Podkreśliła, że
projekt obejmuje działania zarówno
dotyczące rodzin jak również instytucji zaangażowanych w pomaganie
rodzinom doznającym przemocy.
Rafał Łyżwa z Prokuratury
Okręgowej w Kielcach przedstawił
prawa przysługujące osobom doznającym przemocy,
ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej omówił formy
pomocy
osobom
pokrzywdzonym
oraz odniósł się do
współpracy z samorządami. O tym na
jakie wsparcie mogą
liczyć ofiary przemocy mówił także
Marek Szambelan
z fundacji „Razem

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że w ramach realizowanego projektu pt.„Godność-Szacunek-Miłość-Nie Przemocy w Rodzinie” prowadzone będą w okresie
wrzesień-grudzień 2013r. działania skierowane
do mieszkańców Gminy Masłów:
1. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla
rodziców (2 razy w m-cu po 2h);
2. Indywidualne konsultacje: psychoterapeuta, prawnik, lekarz psychiatra (1 raz w m-cu
po 2h);
3. Spotkania grupowe terapeutyczne dla ofiar

Lepiej”.
Konferencję uświetnił spektakl
„Lustro” w wykonaniu teatru „Kapitalny” z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, którego tematyka dotycząca przemocy pobudziła
uczestników konferencji do refleksji i innego spojrzenia na przemoc
domową. Przed publicznością zaprezentowali się także roztańczeni
uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.
Konferencję zakończyli i podsumowali: Anna Bielna - Dyrektor
PCPR oraz Ryszard Pazera - Wójt
Gminy Masłów. W swoich wystąpieniach podziękowali wszystkim
osobom biorącym udział w konferencji za udział i owocny przebieg
spotkania.

przemocy prowadzone przez wyspecjalizowanego psychoterapeutę (1 raz w m-cu po 3h);
4. Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich poprzez organizację wyjazdu dwudniowego dzieci (w wieku 6-18l) z rodzicami z
rodzin zagrożonych przemocą lub dotkniętych
przemocą (październik 2013r.);
5. Wyjazd jednodniowy dla dzieci (w wieku
6-18l) z rodzin zagrożonych przemocą lub dotkniętych przemocą (grudzień 2013r.).
Informujemy, że udział w projekcie jest bezpłatny, szczegółowe informacje w GOPS Masłów z
siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5
tel. 41-311-08-70

ZAPRASZAMY
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Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na
nowy okres zasiłkowy 2013/2014
Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 139
poz. 992 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komórka Organizacyjna do
realizacji Świadczeń Rodzinnych informuje,
że na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2013r. do 31 października 2014r. należy wypełnić „wniosek o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego”.
Informujemy, że świadczenia rodzinne będą
wypłacone:
- w miesiącu listopadzie 2013r. dla wniosków wraz z kompletem dokumentów złożo-

nych w okresie od 01 do 30 września 2013 r.
- w miesiącu grudniu 2013r. z wyrównaniem
za listopad 2013r. dla wniosków wraz z kompletem dokumentów złożonych po 30 września
2013r. do 30 listopada 2013r.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednią
dokumentację potwierdzającą sytuację dochodową i rodzinną. Szczegółowe informacje w
Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie lub na stronie internetowej: www.gopsmaslow.pl Zakładka-Świadczenia rodzinne
Wszystkie druki i formularze dostępne są
w zakładce formularze i druki (www.gopsmaslow.pl)

Aktywizacja bezrobotnych gminy Masłów
Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Masłowie w ramach umowy Nr:
UDA-POKL.07.01.01-26-015/08-08 zrealizował dla Beneficjentów Ostatecznych w okresie
styczeń-sierpień 2013r. VI edycję projektu systemowego pn.”Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm.Masłów”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia w 2013r. przeprowadził Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W
ramach projektu indywidualnymi kontraktami
socjalnymi objętych zostało 16 osób (8 kobiet
i 8 mężczyzn),
Celem projektu było:
-zwiększanie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości do pokonywania
barier fizycznych i psychologicznych wśród
uczestników;
-zwiększanie kwalifikacji zawodowych i
zdobywanie umiejętności w tym komunikacyjnych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy;
- objęcie zindywidualizowanym wsparciem
osób w wieku 15-30 lat;
- niwelowanie problemów materialnych w
ramach realizowanego kontraktu socjalnego
wśród beneficjentów i ich rodzin;

W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej odbyły się: spotkania indywidualne z doradcą zawodowym; szkolenia zawodowe: technolog robót wykończeniowych, florystyka z
elementami ogrodnictwa, trening kompetencji i
umiejętności psychospołecznych oraz warsztaty: trening wizażu.
Ponadto uczestnicy w ramach zawartych
kontraktów socjalnych otrzymali: wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.182
z późn.zm.), zwrot kosztów dojazdu, posiłki,
materiały szkoleniowe.
W imieniu Zespołu Projektowego dziękuję
wszystkim osobom za aktywny udział z projekcie, życzymy sukcesów na otwartym rynku
pracy.
Kierownik GOPS Masłów
/-/ Monika Dolezińska
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WIEŚCI
z BIBLIOTEKI

„Milion przygód z książką”
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie - filia w
Mąchocicach Kapitulnych wzięła udział w akcji „Milion
przygód z książką”, w której 100 bibliotek z całej Polski
otrzymało zestaw składający się z pięćdziesięciu książek
oraz scenariusze zajęć. Z młodymi czytelnikami odbyło się
spotkanie na temat tolerancji oraz segregacji i recyklingu
śmieci. Odpowiednio wykorzystano scenariusze „Brzydkie Kaczątko” i „Śmieciowe mądrości”. W pierwszej części zajęć dzieci odgrywały role z baśni H.C. Andersena
– „Brzydkie kaczątko”. Młodzi czytelnicy dobrze wiedzą,
że nie należy nikogo odrzucać z grona swoich znajomych
tylko dlatego, że wygląda trochę inaczej. Bo nie liczy się
wygląd tylko wnętrze człowieka. Drugi temat przybliżył
zawód śmieciarza, który jest bardzo ważny, a niedoceniany
w naszym społeczeństwie. Poruszony był wątek tolerancji.
Nie możemy wyśmiewać się z kogoś (a tak często się zdarza) tylko dlatego, że wykonuje taki czy inny zawód. Była
również dyskusja na temat segregacji śmieci. Udało nam
się zrobić potworki śmieciowe: Plastikusia i Papierusia.
„Narodowe czytanie”
W sobotnie wrześniowe popołudnie w Sali kominkowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie odbyło
się „Narodowe czytanie” dzieł Aleksandra Fredry, kome-

diopisarza i pamiętnikarza, którego 220.
Rocznica urodzin przypada właśnie w tym
roku. W ogólnopolską akcję publicznego
czytania największych polskich dzieł literackich włączyła się Gminna Biblioteka
Publiczna w Masłowie. Wspólny cel, czyli
popularyzacja czytelnictwa, połączyła różne grupy wiekowe. Jako pierwsze na małej
scenie wystąpiły z bajkami uczennice z drugiej klasy szkoły podstawowej: Dominika,
Nikola i Agatka. Następnie, z podziałem na
role, „Śluby panieńskie” odczytali gimnazjaliści: Marcin, Dominika, Patrycja, Michalina oraz stała czytelniczka, pani Kinga.
Wiersz „Stary ułan” przedstawił zebranym
Sekretarz gminy Masłów – pan Jarosław
Królicki. Wiersze Fredry odczytały również panie z naszego Klub Seniora. „Narodowe czytanie” śpiewająco zakończył
pan Andrzej Wilkos bajką „Cygan i baba”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
„Spotkanie z Policją”
W sierpniu br. odbyło się spotkanie pod
hasłem „Bezpieczne wakacje”. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, starszy sierżant Joanna Woźniak i
aspirant Mirosław Wawrzeńczyk podczas
spotkania mówili o bezpieczeństwie podczas wakacji.
Również przypomniano młodym czytelnikom jak należy zachować się na drodze,
co zrobić jak zaczepi nas ktoś obcy i kiedy
należy korzystać z numerów alarmowych.
Na koniec dzieci rozwiązały test na temat
bezpieczeństwa i w nagrodę otrzymały opaski odblaskowe. Dzięki takim spotkaniom
policjant kojarzony jest, jako osoba, która
w każdej sytuacji może nam pomóc i nie
należy się go bać. Na następne spotkanie
zapraszamy już jesienią.
Więcej informacji na stronie: www.gokis.
maslow.pl w zakładce: Gminna Biblioteka
Publiczna / Aktualności.
Anna Obara
Kierownik GBP w Masłowie
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Puchar Wójta dla MHT Podwiśniówka
Doliny Marczakowej. Do ostatnich minut rozstrzygało się kto zostanie najlepszym strzelcem turnieju. W ostateczności tytuł powędrował do Roberta
Pieras z FC Domaszowice. Natomiast najlepszym
bramkarzem turnieju okazał się Adrian Kobos z
MHT Podwiśniówka. Wszystkie drużyny zostały
uhonorowane pucharami, nagrodami rzeczowymi,
natomiast najlepszy strzelec i bramkarz otrzymali
dodatkowo bezpłatne wejście na masaż ufundowane przez Hotel Aviator z Dąbrowy.
M. Biskupska

W ostatnią sobotę sierpnia, na boisku w Dolinie
Marczakowej, odbył się Turniej w Piłce Nożnej o
Puchar Wójta Gminy Masłów. Do rozgrywek stanęły cztery drużyny: Champion Dolina Marczakowa,
MHT Podwiśniówka, Lotnik Masłów i FC Domaszowice. Wójt gminy Ryszard Pazera otwierając
zawody życzył wszystkim sukcesów, zdrowej rywalizacji, bezkontuzyjnej gry oraz dobrej zabawy.
Najlepszy okazał się MHT Podwiśniówka, drugie
miejsce przypadło drużynie z Domaszowic, trzecie
dla Lotnika z Masłowa, a czwarte dla Championa z

Skalnik na Mistrzostwach Świata w Bułgarii
W sierpniu br. odbyła się XIX Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży Kobiet w Boksie – Łódź.
Z Klubu Sportowego Skalnik Wiśniówka zakwalifikowały się dwie dziewczyny Adrianna Jędrzejczyk, która zdobyła brązowy medal i Sara
Domagała - wicemistrzostwo.
Zakończyły się również Mistrzostwa Polski
pionu Gwardyjskiego w Busku-Zdroju,
gdzie K.S. Skalnik Wiśniówka zdobył
aż 7 medali na 9 zawodników, w tym 4
złote – Dawida Budzisza (43kg), Sary
Domagały (48kg), Adrianny Jędrzejczyk (63kg) i Aleksandry Linek (75kg);
2 srebrne – Rafała Jamorskiego (56kg) i
Bartłomieja Miniszewskiego (81kg) oraz
brąz Roberta Iwana (64kg). Mniej szczęścia mieli Artur Kazarjan (60kg) i Łukasz
Wesołowski (75kg), ponieważ odpadli w
ćwierćfinałach. Na koniec Mistrzostw
Polski Sara Domagała została uznana
za najlepszą zawodniczkę tegorocznych

Gwardyjskich Mistrzostw Polski. Nie możemy
również zapomnieć o naszej juniorce Martynie Gil
(81kg), która jest na Mistrzostwach Świata w Bułgarii i swój pierwszy pojedynek będzie toczyła z
Turczynką Aidyn Fatmanur.
Janusz Domagała
Trener

