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Masłowskie Sobótki

Dwudniowe „Masłowskie Sobótki” już za nami.
W sobotni dzień trwały rozgrywki piłkarskie na boisku w Brzezinkach.
O najwyższe trofeum - Mistrza Gminy Masłów walczyło 10 drużyn.

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów
Życzy Państwu
Redakcja Kuriera Masłowskiego
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zawody rozpoczął inauguracyjny mecz pomiędzy najmłodszą drużyną MKS Masłów z Mordoorem Team. Chłopcy choć walczyli dzielnie
to jednak ulegli gimnazjalistom z Mąchocic
Kapitulnych 6:0. Wójt Gminy Masłów – Ryszard Pazera otwierając zawody podziękował
wszystkim drużynom za przyjęcie zaproszenia
do udziału w Turnieju oraz życzył wszystkim
dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji i bezkontuzyjnej gry. W ostatecznym rozrachunku Mistrzostwo zdobyła Lubrzanka Brzezinki, drugie
miejsce przypadło FC Doma – Hydras, trzecie
Champion Dolina Marczakowa, następne w
kolejności OSP Mąchocice Kapitulne i Dąbrowa. Najlepszym bramkarzem okazał się Dawid Szcześniak z drużyny FC Doma – Hydras.
Natomiast najlepszymi strzelcami z taką samą
ilością bramek okazali się: Marcin Ołubek z
Championa Dolina Marczakowa i Marcin Kupis z drużyny OSP Mąchocice Kapitulne. To
właśnie dla nich poseł na Sejm RP Mirosław
Pawlak przekazał nagrody pieniężne.
Wręczenie nagród i pucharów dla najlepszych
odbyło się drugiego dnia naszej gminnej zabawy. Pan Wójt wręczając nagrody serdecznie
wszystkim gratulował i wyraził swoje uznanie

dla piłkarzy, za walkę, poświęcenie oraz zdrową
i kulturalną rywalizację. Zaszczycili nas swoją
obecnością podczas imprezy m.in. p. Krzysztof
Lipiec – Poseł na Sejm RP, p. Michał Godowski
– Członek Zarządu powiatu Kieleckiego, p. Tomasz Lato – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, p. Henryk Milcarz – prezes Wodociągów
Kieleckich. Gwiazdą „Masłowskich Sobótek” był
zespół Masters, który swoimi przebojami porwał
do zabawy zgromadzoną w amfiteatrze ciekockim
publiczność. Poza sceną niezwykłą atrakcją dla
dzieci były przechadzające się klauny, które zabawiały nasze najmłodsze pociechy. Salwy śmiechu wywołał na twarzy zebranych Kabaret 4 Fala,
który także zagościł na Masłowskich Sobótkach.
Bardziej ostrą muzykę zaproponował dla wszystkich krakowski zespół The Once Band. Kulminacją naszej nocy sobótkowej był spektakl „Żywioły” przygotowany przez p. Alicję Rozborską,
która na co dzień prowadzi Teatr Kapitalny przy
Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom”. Wspólne
całodniowe biesiadowanie zakończyła dyskoteka
pod gwiazdami trwająca do późnych godzin nocnych.
Więcej na stronie www.gokis.maslow.pl
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od sesji z dnia 24 kwietnia 2014
roku do dnia 17 czerwca 2014 roku wydał zarządzenia,
które dotyczyły głównie indywidualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
Ø w dniu 29 kwietnia br. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację
programu usuwania materiałów zawierających azbest;
całkowity koszt zadania wynosi 59.227,20 zł, w tym
kwota dotacji to 50.343,00 zł, a 8.884,20 zł to koszt ponoszony przez gminę;
Ø podpisana została umowa na sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynku świetlicy w Wiśniówce, za cenę
1650,00 zł brutto, wykonawca: P.P.H.U. JAR-BUD Anna
Jaros;
Ø wykonano remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej
w Wiśniówce za kwotę 19.800 zł brutto, Usługi Ziemne
Koparko – Ładowarką Mariusz Zieliński;
Ø wydano decyzje o opłacie planistycznej na kwotę łączną 24.721,60 zł. W wyniku złożonego odwołania, Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję Wójta
Gminy Masłów o obowiązku zapłaty opłaty planistycznej
w kwocie 5.457,60 zł;
Ø w wyniku zapytania ofertowego wybrany został wykonawca na realizację zadania pn. Budowa ogrodzenia i
chodników wokół Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych i w dniu 15 maja br. podpisano umowę z wykonawcą Usługi Ziemne Koparko – Ładowarką Mariusz
Zieliński za kwotę brutto 114.759,00 zł, termin wykonania – 31.07.br.;
Ø przeprowadzono negocjacje w sprawie wykonania zagospodarowania terenu działki gminnej nr ewid. 874/1 w
Masłowie Pierwszym z wykonaniem ciągu komunikacyjnego oraz drenażem odprowadzającym wody powierzchniowe, w wyniku których ustalono kwotę wykonania w
wysokości 11.439 zł brutto;
Ø przystąpiono do opracowania kosztorysów poprawy rowu
w Barczy przy drodze gminnej (strona północna);
Ø podpisana została umowa z wykonawcą P.P.H.U. KAMBUD Budownictwo Drogowe Kamil Papka, Sobków na
wykonanie zadań: 1) odbudowa przepustów ul. Spacerowej za kwotę 126.503,53 zł brutto, 2) odbudowa przepustów ul. Granicznej za kwotę 136.196,36 zł brutto. Termin wykonania robót upłynął 30 czerwca br.;
Ø dokonano odbiorów dróg w Woli Kopcowej ul. Letniskowa, Dębowa, Różana, Żeromskiego, Spokojna, Leśna,
przez podwykonawcę budowy sieci kanalizacyjnej – firmę KAN-RYD;
Ø opracowana została dokumentacja na budowę drogi
wewnętrznej przy działce nr 544 w Woli Kopcowej (ul.
Świętokrzyska);
Ø opracowana została dokumentacja na zadanie pn. Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej w drugiej linii
zabudowy w Mąchocicach – Scholasterii;
Ø opracowywany jest kosztorys wykonania skarp przy
wjeździe na ul. Letniskową w Woli Kopcowej (roboty
nieuwzględnione w inwestycji okazały się niezbędne, w
związku z opadami);
Ø w wyniku interwencji Urzędu Gminy Masłów firma
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TRAKT zakończyła prace związane z przywróceniem
poboczy oraz uszkodzonych rowów (lewa strona drogi)
przy ul. Dębowej na odcinku od 0,0 do 0+800; trwają prace przy prawej stronie;
w trakcie wykonania remontu ul. Spokojnej wystąpiły
nieplanowane roboty niezbędne do wykonania zadania,
które nie wpływają na termin zakończenia prac;
trwają intensywne prace usuwania skutków ulewnych
deszczy, które przyczyniły się do zniszczeń w obszarze
infrastruktury drogowej, tj, przepusty, pobocza, rowy i
drogi;
rozpoczęto procedurę odbiorową budynku świetlicy w
Dąbrowie – stan surowy otwarty;
wystąpiono o pozwolenie na użytkowanie inwestycji
związanej z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Masłowie;
gmina nabyła w drodze komunalizacji 18 działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych.
Zrealizowano zadanie współfinansowane z UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich z PROW na lata 2007 – 2013 pn.: Zbiór Opracowań
Promocyjnych Bogactwo Przyrodnicze, Turystyczne i
Kulturowe Gminy Masłów. Wykonawcą była firma: APPEN Karpaty Helena Bochyńska – Kubisa. Gmina otrzymała materiały promocyjne w postaci map, folderów,
przewodników oraz mapy interaktywnej zamieszczonej
na stronie www.mapa.maslow.pl. Łączna wartości projektu: 34.738,92 zł, z czego 26.080,32 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Obszarów Wiejskich z PROW;
pozyskane zostało dofinansowanie z programu „Odnowy
Wsi Świętokrzyskiej, na zadanie pn. „Zaspokojenie Potrzeb Kulturalnych i Społecznych Mieszkańców Doliny
Marczakowej i Wiśniówki poprzez modernizację świetlic” w wysokości 10.000 zł;
odbyło się spotkanie w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w sprawie koncepcji rozbudowy drogi
wojewódzkiej na terenie Masłowa Pierwszego i Dąbrowy. Propozycje wariantów przebiegu drogi przedstawione przez projektanta zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu gminy. Niezależnie od tego, projektant
ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych,
o których terminie i miejscu urząd powiadomi zainteresowanych mieszkańców;
w dniu 17 czerwca otwarto oferty na wykonanie zadania
pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej – II etap, liczba złożonych ofert 3;
uruchomiono procedurę zapytania ofertowego na remont
drogi nr 344004 wraz z pętlą autobusową (Żeromszczyzna);
ogłoszony został przetarg na zadanie pn. Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
zbiorniku wodnym w Ciekotach. Otwarcie ofert nastąpiło
w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie 11;
wybrany został wykonawca na zadanie pn. Dodatkowe
odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów – w ramach Funduszu Spójności” oraz na zadania
pn. „Aktualizacja projektu budowlanego przyłączy wodociągowych w miejscowości Ciekoty gmina Masłów
– zgłoszonych do Funduszu Spójności” - wykonawca:
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Z.P.U. „POL-WOD” Jerzy Polit;
Ø wybrany został wykonawca na budowę oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowej – P.P.H.U. WEPREL za kwotę
83.640,00 zł brutto,
Ø podpisana została umowa i wykonane zostało opracowanie pn. Ocena stanu technicznego budynku biurowca w Wiśniówce, za kwotę 3.500 zł brutto, wykonawca
P.P.H.U. JAR-BUD Anna Jaros;
Ø wydano kolejne decyzje o opłacie planistycznej na kwotę
łączną 8.405,80 zł;
Ø podpisana została umowa z firmą: Usługi Ziemne Koparko – Ładowarką Mariusz Zieliński na zagospodarowanie
terenu działki gminnej nr ewid. 874/1 w Masłowie Pierwszym z wykonaniem ciągu komunikacyjnego oraz drenażem odprowadzającym wody powierzchniowe;
Ø podpisana została umowa użyczenia na przekazanie bu-
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dynku świetlicy w Dolinie Marczakowej dla Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie;
17 czerwca przystąpiono do koszenia poboczy i rowów
przy drogach gminnych;
trwają prace zmierzające do przywrócenia pierwotnego
stanu pasów drogowych po budowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej – przewidywany termin zakończenia –
koniec czerwca;
wykonano poprawę przepustu w Barczy;
zakończono prace związane z przeniesieniem przystanku
w Woli Kopcowej, ul. Świętokrzyska;
wykonano most na ul. Granicznej;
trwa rozbudowa infrastruktury pieszo-komunikacyjnej
wraz z ogrodzeniem wokół Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.
Więcej na: www.maslow.pl

Na posiedzeniu Rady Gminy Masłów w dniu 26 czerwca 2014 roku Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera
otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych,
z czego 11 głosowało za przyjęciem uchwały, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Zadania inwestycyjne w Gminie Masłów realizowane z inicjatywy Wójta Gminy w okresie od marca do czerwca 2014 r.:
I. W zakresie infrastruktury drogowej Gmina
prowadzi lub prowadziła prace na następujących inwestycjach:
1. Trwają prace końcowe na zadaniu pn. Remont
ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym (do końca ogrodzenia cmentarza) wraz z oświetleniem,

wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
– Mostowych Karol Cieśla z siedzibą w Chybicach za kwotę brutto 304.337,06 zł. Termin
wykonania prac upływa 30 czerwca 2014 roku;
2. W wyniku zapytania ofertowego wybrany został
wykonawca na realizację zadania pn. Budowa
ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w
Mąchocicach Kapitulnych i w dniu 15 maja br.
podpisano umowę z wykonawcą Usługi Ziemne Koparko – Ładowarką Mariusz Zieliński za
kwotę brutto 114 759 zł, termin wykonania to
31 lipiec 2014;
3. Podpisana została umowa z wykonawcą P.P.H.U.
KAM-BUD Budownictwo Drogowe Kamil
Papka, Sobków na wykonanie zadań:
1) odbudowa przepustów ul. Spacerowej za kwotę
126 503,53 zł brutto,
2) odbudowa przepustów ul. Granicznej za kwotę
136 196,36 zł brutto. Termin wykonania robót
upływa 30 czerwca 2014;
4. Wybrany został wykonawca na budowę oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowej – P.P.H.U.
WE PREL za kwotę 83 640 zł brutto;
5. Podpisana została umowa z firmą: Usługi Ziemne Koparko – Ładowarką Mariusz Zieliński na
zagospodarowanie terenu działki gminnej w
Masłowie Pierwszym obok budynku GOPS z
wykonaniem ciągu komunikacyjnego oraz dre-
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nażem odprowadzającym wody powierzchniowe;
6. Trwają prace odtworzeniowe dróg wewnętrznych w sołectwie Wiśniówka po realizacji sieci wodociągowej i kolektora sanitarnego

3. Wykonano remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówce za kwotę 19 800
zł brutto;
4. Odebrano zadanie pn. Rozbudowa budynku
Urzędu Gminy w Masłowie – budowa klatki
schodowej;

7. Trwają prace ziemne na parkingu za cmentarzem
II. W zakresie infrastruktury budowlanej Gmina prowadzi lub prowadziła prace na następujących inwestycjach:
1. Będzie kontynuacja zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej
– II etap, w dniu 17 czerwca otwarto oferty
na wykonanie tej inwestycji liczba złożonych
ofert 3, najniższa oferta opiewa na kwotę 179
000 zł;

III. Inne zadania Inwestycyjne:
1. Ogłoszony został przetarg na zadanie pn.
Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym
w Ciekotach. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu
18 czerwca 2014 roku, wkrótce nastąpi realizacja tego zadania;

2. Odebrano zadanie pn. Budowa budynku świetlicy w Dąbrowie – stan surowy otwarty;

2. Wybrany został wykonawca projektów na zadanie pn. Dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów – w
ramach Funduszu Spójności” - Z.P.U. „POL
-WOD” Jerzy Polit, który obejmować będzie
sieć o długości 820 metrów, wartość zadania
to 504 000 zł;

INFORMACJA
Urząd Gminy Masłów informuje, że realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu
Gminy Masłów w 2014 roku którego całkowity koszt wynosi 59.227,20 zł została dofinansowana ze środków:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 20.729,52 zł
tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 29.613,48 zł
tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
- Gminy Masłów – 8.884,20 zł tj. 15,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
					
WÓJT GMINY MASŁÓW
							
Ryszard Pazera
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH
„Mapa interaktywna i wydawnictwa”
Zapraszamy do odwiedzenia interaktywnej
mapy Gminy Masłów dostępnej pod adresem
www.mapa.maslow.pl. Mapę można przeglądać
również na urządzeniach mobilnych (telefony,
tablety) z dostępem do Internetu. Treść mapy interaktywnej jest uporządkowana w poszczególne
kategorie: najciekawsze miejsca, atrakcje, noclegi, gastronomia oraz szlaki turystyczne (piesze,
rowerowe i samochodowe). Mapa oferuję dokładną lokalizację danego obiektu z podaniem adresu,
fotografią a także opisem. W przypadku szlaków –
znajduje się trasa oraz opis poszczególnych przystanków, którą można pobrać i wydrukować. W
kategorii „Wydarzenia” znajduje się aktualny kalendarz imprez i wydarzeń z terenu naszej gminy.
Dysponujemy także nowymi wydaniami mapy
turystycznej, przewodnika turystycznego oraz
foldera o wspólnym tytule „Góry Świętokrzyskie
– Ojczyzna Żeromskiego”. Bezpłatne publikacje
dostępne są w Urzędzie Gminy Masłów oraz w
Centrum Edukacyjnym Szklany Dom Dworek
Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Wydawnictwa zostały opracowane przez Gminę
Masłów w ramach projektu pn. „Zbiór opracowań
promujących bogactwo przyrodnicze, turystyczne
i kulturowe Gminy Masłów”. Całkowita wartość
projektu: 34 738,32zł. Beneficjentem projektu jest
Gmina Masłów.
„Masłowskie Sobótki. Organizacja dwudniowej imprezy sportowo-rekreacyjnej”
W dniach 21 – 22 czerwca zorganizowano dwudniowe wydarzenie
kulturalne (relacja z imprezy w
„Kurierze”). Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu: 44 934,47 zł.
Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie.

„Święto Plonów w Gminie Masłów”
Święto Plonów zostanie zorganizowane w dniu 24
sierpnia br. na terenie Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach – Żeromszczyzna (więcej w
artykule: „Masłów zaprasza na moc atrakcji”) Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu: 24 700,41 zł. Beneficjentem
projektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Masłowie.
„Przestrzenie Stefana Żeromskiego – cykl imprez promujących życie i twórczość pisarza w
150 rocznicę urodzin”
Cykl imprez edukacyjno – kulturalnych promujących życie i twórczość Stefana Żeromskiego, które
odbywać się będą na terenie Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach, w terminie od maja
do października br. Maja charakter otwarty i przeznaczony dla różnych grup wiekowych (więcej w
artykule: „Masłów zaprasza na moc atrakcji”). W
ramach projektu powstała strona internetowa Szklanego Domu – na potrzeby projektu. Zapraszamy do
jej odwiedzenia: www.szklanydom.maslow.pl Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu: 51 220,99 zł. Beneficjentem
projektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Masłowie.
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XX Biegi Terenowe
za nami
W piątek 13 czerwca na terenie Żeromszczyzny w Ciekotach odbyły się jubileuszowe XX już Biegi Terenowe Szlakiem
Młodych Lat Stefana Żeromskiego. W
zawodach brało udział cztery szkoły podstawowe i dwa gimnazja z terenu gminy
Masłów. Wszyscy walczyli dzielnie, ale
miejsca na podium są niestety tylko trzy.
Pani wicewójt Jadwiga Duda wręczając
nagrody zwycięzcom serdecznie wszystkim gratulowała oraz życzyła sukcesów
w roku przyszłym. Puchary odebrali także nauczyciele wychowania fizycznego
ze szkół biorących udział w zawodach,
którym serdecznie dziękujemy za pomoc
w organizacji tegorocznych Biegów.
więcej na: www.gokis.maslow.pl

IV Ogólnopolski Spływ Kajaków „Przełom Lubrzanki”
Mimo nieco pochmurnej aury i nie zbyt wysokiej temperatury, aż 42 osoby stawiły się w sobotni poranek na
brzegu zbiornika wodnego w Mójczy, by wziąć udział
w IV Ogólnopolskim Spływie Kajakowym „Przełom
Lubrzanki” 2014 organizowanym przez Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”- Dworek S. Żeromskiego w
Ciekotach. W tym roku, prócz stałych bywalców imprezy, pojawili się również nowi uczestnicy, min. silna - aż 10 osobowa- ekipa z Klubu Krajowego PTTK
„Nida” z Buska Zdroju oraz nieco mniej liczna ekipa
z Baćkowic. Cieszy nas to ogromnie, bo okazuje się,
że wiosenny spływ Lubrzanką stał się okazją dla spotkań i wymiany doświadczeń kajakarzy z naszego (i nie
tylko naszego) regionu. W tym roku wymianie owych
doświadczeń i wzajemnemu poznaniu się sprzyjało
ognisko w Marzyszu, którym zakończyła się sobotnia impreza. Tam też Komandor Spływu wraz z Kierowniczką
C.E „Szklany Dom” – Krystyną Nowakowską- pogratulowali uczestnikom oraz rozdali pamiątkowe certyfikaty.
A wspomnieć tutaj trzeba, że gratulacje z okazji ukończenia spływu, w przypadku tej imprezy, wcale nie są na
wyrost, gdyż przepłynięcie 10 km Lubrzanką nie należy
do łatwych zadań. Lubrzanka jest rzeką nieuregulowaną, krętą, pełną przeszkód – bobrzych tam i powalonych
drzew spoczywających w jej korycie, z którymi „mierzą
się” kajakarze. Być może to właśnie jest tajemnicą coraz
większego, z roku na rok zainteresowania imprezą – rzeka ta dostarcza emocji i wyzwań o które bardzo trudno,
gdy popularnymi szklakami kajakowymi w naszym regionie…
J.K.
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Nagrody Wójta dla bokserek Skalnika
Dla Klubu Sportowego Skalnik Wiśniówka 2014 rok obfitował w sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej.
W dniu 27 czerwca z rąk Wójta Gminy
Masłów – Ryszarda Pazery nasze złote
medalistki Martyna Gil i Sara Domagała
otrzymały – w obecności trenera p. Janusza Domagały - pamiątkowe puchary
oraz nagrody finansowe (1000 zł każda)
z życzeniami dalszych sukcesów zarówno w sporcie jak i w życiu osobistym.

Jubileusz 100-nych urodzin
życia w dobrym zdrowiu oraz aby każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i
miłości osób najbliższych. Tą niecodzienną
uroczystość krótkim koncertem uświetniły
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki z Dąbrowy, wykonując kilka utworów przygotowanych właśnie na tę okoliczność. Żegnając się z Jubilatem oraz jego
rodziną przedstawiciele samorządu życzyli
zdrowia i pogodny ducha na dalsze kolejne
lata.
		
M.B.
100 lat życia to piękny Jubileusz. Wiek bogaty w wartości tworzone przez lata doświadczeń. Źródło wiedzy i dojrzałości.
26 kwietnia 2014 r. z wizytą u dostojnego Jubilata Stanisława
Grzechowskiego z Wiśniówki przybyli przedstawiciele Urzędu
Gminy w Masłowie z Wójtem Ryszardem Pazerą na czele.
Spotkanie rozpoczął Wójt odczytując list gratulacyjny od Premiera RP Donalda Tuska skierowany do Pana Stanisława z
okazji setnych urodzin. W dalszej kolejności zostały odczytane
gratulacje od Wojewody Świętokrzyskiej Bożentyny Pałki – Koruby przez Sekretarza Gminy – Jarosława Królickiego oraz gratulacje od Wójta Gminy Masłów. Życzenia złożyła Kierownik
USC w Masłowie Joanna Radek, a także obecna na spotkaniu
sołtys sołectwa Wiśniówka – Maria Bysiak. Na koniec oficjalnej uroczystości w imieniu swoim Wójt Gminy na ręce Jubilata
wręczył kosz pełen biało-czerwonych róż oraz prezenty życząc
wszystkiego co najlepsze. Dodatkowo wyraził swoją radość, że
widzi go w dobrym zdrowiu. Setne Urodziny to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Oznacza wszak cały wiek wypełniony
codziennymi radościami i troskami, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. Życzył panu Stanisławowi długich lat

Kurier Masłowski
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VIII Spotkanie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

K

olejny już raz Masłów gościł na swoim terenie osoby niepełnosprawne
z całego województwa. Mimo kapryśnej pogody humory jak co roku
dopisywały wszystkim przybyłym. Spotkanie
integracyjne rozpoczęła msza święta, której
przewodniczył ks. biskup Marian Florczyk.
Myślą przewodnią homilii którą wygłosił był
cytat: Miej serce i patrz w serce.
Całemu spotkaniu towarzyszyła muzyka i
śpiew. Tradycyjnie uhonorowane zostały serca wykonane przez przybyłe ze swoich ośrodków czy domów pomocy dzieci, młodzież i
dorosłych. Jury konkursowe nie mogło w żaden sposób zdecydować, które serce jest najpiękniejsze, więc postanowiło przyznać równorzędne nagrody dla wszystkich. Pokaźnych
rozmiarów miśki trafiły więc do każdego z
przybyłych. Całe spotkanie zakończył wspólny posiłek przygotowany przez sponsorów
uroczystości, którym serdecznie dziękujemy.
						
Źródło: gokis masłów
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„ Masłowska

W związku z 35 rocznicą
śmierci p. Jana Pieniążka, założyciela Chóru Masłowianie,
wieloletniego organisty parafii
p.w. Przemienienia Pańskiego
w Masłowie, którego życie
było związane z ziemią świętokrzyską, GOKiS Masłów
wraz z Parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie
zorganizowali cykl spotkań

muzycznych poświęconych twórczości tego znakomitego muzyka, zatytułowany „Masłowska Ziemia Pieśnią Osnuta”.
W ramach cyklu spotkań odbyły się dwa koncerty (11 maja i
08 czerwca), podczas których piękno muzyki organowej prezentowali: p. Karol Wieczorek i p. Marcin Simela. Natomiast
w niedzielę 18 maja w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom
w Ciekotach spotkali się wszyscy miłośnicy twórczości masłowskiego organisty. Tym razem wystąpiły chóry: Masłowianie, Antidotum, Golica i chór parafialny z Leszczyn
oraz zespoły ludowe z terenu gminy Masłów: Kopcowianki z Woli Kopcowej, Dąbrowianki z Dąbrowy, Masłów Drugi Nove oraz Barczanki z Barczy.
Wszystkich zebranych na sali gości w imieniu Wójta
gminy Masłów – Ryszarda Pazery powitała wicewójt
p. Jadwiga Duda. Szczególne słowa podziękowania
za przyjęcie zaproszenia skierowała do obecnych na

Kurier Masłowski

Ziemia Pieśnią Osnuta”

spotkaniu synów pana Jana: Edmunda, Leszka,
Andrzeja i Marka wraz z rodzinami. Podczas
swojego wystąpienia najmłodszy z synów Marek wyraził swoją wdzięczność dla organizatorów za pamięć oraz kontynuację tradycji.
Przybyła rodzina była ogromnie wzruszona i
szczęśliwa, że mogą uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Padło wiele ciepłych słów,
przywołujących wciąż żywą pamięć o znakomitym muzyku, ojcu, dziadku, ale i wspaniałym człowieku jakim był przez całe swoje życie
Jan Pieniążek. Na zakończenie wszyscy artyści
wraz z widownią zaśpiewali wspólnie kompozycje Jana Pieniążka: „Da moja Łysico” oraz
„Pójdę, ja pójdę”. Wieczór zakończył się przy
kawie i słodkim poczęstunku na którym także
rozbrzmiewała muzyka i śpiew. Patronatem
Honorowym imprezę jak i cały cykl spotkań
objęli: Wójt Gminy Masłów – Ryszard Pazera
oraz Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego – ks. Piotr Motyka.

11

12

Kurier Masłowski

I Świętokrzyskie PaTulisko w Ciekotach
Grupy PaTowiczy z czterech miejscowości naszego województwa (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Busko Zdrój, Mąchocice Kapitulne)
spotkało się 2 czerwca br. na Pierwszym Świętokrzyskim PaTulisku w Ciekotach.
O godzinie 16:00 nastąpiło uroczyste otwarcie
PaTuliska z udziałem autora i szefa programu
PaT Grzegorza Jacha i zaproszonych gości.
Galę otwarcia zakończył hymn społeczności
PaT i belgijka. Następnie grupy PaTowskie
zaprezentowały przygotowane przez siebie
spektakle teatralne o tematyce edukacyjnoprofilaktycznej. Tę część PaTuliska rozpoczęła
młodzież z Mąchocic Kapitulnych spektaklem
„Lustro”, następnie wystąpiła grupa z Ostrowca Świętokrzyskiego w przedstawieniu „Moje
życie, mój wybór” oraz młodzież z Kielc, która
zaprezentowała „Wyścig szczurów”. Publiczność miała także okazję posłuchać kilku znanych utworów tj. „Castle of glass” grupy Linkin Park, „Hallelujah” Leonarda Cohena oraz
„Can’t help falling in love” Elvisa Presleya
w wykonaniu Bartka Rokity z Buska Zdroju.

Oprócz prezentacji artystycznych przygotowanych przez uczestników, młodzi ludzie mieli
możliwość uczestniczenia w warsztatach: teatralnych, kuglarskich, bębniarskich, zumby
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej zakończone wspólnym ogniskiem.
W spotkaniu poza młodzieżą i opiekunami
uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej w Kielcach w tym Zastępca Komendanta Głównego Komendy Wojewódzkiej w
Kielcach pan Rafał Kochańczyk, przedstawiciele kuratorium oświaty z panią kurator Małgorzatą Muzoł oraz wójt gminy Masłów Ryszard Pazera.
Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji pełnomocnik Komendanta
Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa
publicznego. Celem programu jest komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów, w tym policyjnych wspólnoty działań,
skierowanych przeciwko zjawiskom patologii
społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
Marta Tomasik

Kurier Masłowski
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Piknik rodzinny na Lotnisku w Masłowie

W niedzielę 15 czerwca na lotnisku w Masłowie odbył
się Piknik Rodzinny. Tłumnie przybyli nie tylko mieszkańcy gminy Masłów, ale także można było spotkać
gości z pobliskich Kielc czy sąsiednich gmin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in. można było
obejrzeć film promocyjny województwa świętokrzyskiego w kapsule 5D. Pracownicy lotniska przybliżyli
działalność aeroklubu i zaprezentowali samoloty, szybowce, motolotnie, modele latające oraz sprzęt i wyposażenie skoczków spadochronowych.
Natomiast na scenie pojawiły się Panie z naszych Kół
Gospodyń Wiejskich : Dąbrowianki, Kopcowianki oraz
Dolinianki, które nie tylko śpiewały, ale także zaprezentowały swoje umiejętności kulinarne przygotowując dla
odwiedzających lokalne, wiejskie specjały, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Gwiazdą Pikniku
była Genowefa Pigwa, która przeleciała nad lotniskiem
motolotnią i swoim występem zabawiła zgromadzoną
publiczność.
Na scenie pojawili się także znakomici goście: Wójt
Gminy Masłów – Ryszard Pazera, Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak,
Starosta Kielecki – Zdzisław Wrzałka, Prezes Aeroklubu Kieleckiego – Adam Kluźniak, którzy otwierając imprezę życzyli wszystkim zebranym miłych wrażeń z pobytu na masłowskim lotnisku oraz dobrej całodniowej
zabawy. Odwiedził nas także w dniu Pikniku Dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i
Turystyki – Jacek Kowalczyk – wielki amator skoków
spadochronowych.
Impreza zakończyła się późnym popołudniem, ale już
dziś organizatorzy zapraszali za rok, kiedy będzie miało
miejsce 70-lecie lotniska Masłów.
M.B.

Kapela Ciekoty laureatem XXXVIII Buskich Spotkań z Folklorem
15 czerwca muszla koncertowa Parku
Miejskiego w Kielcach rozbrzmiewała
najpiękniejszą muzyką ludową naszego
regionu. Wtedy właśnie uhonorowano
najlepszych wykonawców Świętokrzyskiego Folkloru. W kategorii kapel ludowych zaszczytne II miejsce zdobyła
Kapela Ciekoty. Wójt Ryszard Pazera,
który towarzyszył zespołom już podczas
eliminacji odbywających się nad zalewem w Ciekotach, serdecznie gratulował
i życzył kolejnych sukcesów.
Przypomnijmy, że o udział w Finałach w
Busku Zdroju ubiegało się ok. 160 podmiotów wykonawczych, uczestnicząc w
eliminacjach rejonowych w Ciekotach
(43), Nowym Korczynie, Opatowie i Jędrzejowie.
Naszą gminę reprezentowało 6 zespołów:
Kapela Ciekoty, Zespół Pieśni i Tańca

„Ciekoty”, Zespoły Śpiewacze:
NOVE z Masłowa Drugiego,
Dąbrowianki z Dąbrowy, Kopcowianki z Woli Kopcowej oraz
Barczanki z Barczy. Komisja
oceniająca konkurs zakwalifikowała do finałów 3 zespoły z

naszej gminy: Kapelę Ciekoty, Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty” oraz Kopcowianki z Woli Kopcowej.
Wszystkim gratulujemy.
A.P.

14
26 maja w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyło się niezwykłe
spotkanie z okazji Dnia Matki.
Już tradycyjnie Świętokrzyskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych świętuje
Dzień Matki właśnie w Ciekotach. Na spotkanie przybyło
wielu znakomitych gości: Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Marian Florczyk, Prezydent Kielc
Wojciech Lubawski, Ks.dr. Jan
Jagiełka Dyrektor Domu Niepełnosprawnych w Piekoszowie. W imieniu Gminy Masłów
życzenia wszystkim mamom
złożył Pan Wójt Ryszard Pazera. W części artystycznej wystąpiły dzieci niepełnosprawne
z programem poetyckim oraz
dziecięcy zespół tańca nowoczesnego ze Szklanego Domu.
Na zakończenie wszystkie
mamy otrzymały kwiaty i słodki poczęstunek.
K.N.

Kurier Masłowski

Najpiękniejsze słowo Matka
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IX Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
z wkładką, natomiast Dąbrowianki surówkę z olejem własnej
roboty. Obie potrawy smakowały znakomicie, ale konkurencja była ogromna. Jarmarkowi w Tokarni towarzyszyło wiele
atrakcji m.in. turnieje rodzinne z Wytwórnią Wrażeń, pokazy
tradycyjnych rzemiosł, kiermasze wyrobów ludowych, wesołe
miasteczko, pokaz jednostki Wojskowej Komandosów. Na zakończenie zabawy w Tokarni zagrał dla wszystkich zebranych
ukraiński zespół „HAYDAMAKY”.

1 czerwca delegacja z Kół Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy i Woli Kopcowej uczestniczyła w IX Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Parku Etnograficznym w
Tokarni. Wzięły także udział w konkursie na
potrawę w ramach „Festiwalu potraw z domowego ogródka”, podczas którego Panie
miały przygotować potrawę ze składników
uprawianych w przydomowych ogródkach/
warzywniakach. Podstawowym składnikiem miały być warzywa lub owoce. Kopcowianki przygotowały zupę szczawiową

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
W Dzienniku Ustaw z 2014
roku, pod poz. 755 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program
przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014
r. Karty Dużej Rodziny (KRD), gdzie został zawarty
system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty
prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju.
Kryteria, które należy spełniać, aby założyć
KDR:
Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta
będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi
rodziny. A ponadto rodzicom oraz małżonkowi rodzica. Karta będzie wydawana na czas nieokreślony.
W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ogra-

niczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub
konieczność posiadania przez nie określonego
stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:
1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;
2) pełnoletniego – odpowiednio do końca roku
szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w
zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w
danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na
okres ważności orzeczenia;
4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

16
5) pozostającego w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do
końca roku szkolnego lub akademickiego, w
którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym
w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania
z programu członkowi rodziny wielodzietnej
przysługiwać będzie jedna Karta. Oznacza to,
że w przypadku gdy o Kartę będzie ubiegać się
osoba, w wieku 24 lat, która sama jest rodzicem
trojga dzieci, a jednocześnie kontynuuje naukę
w szkole wyższej i pozostaje jeszcze na utrzymaniu rodziców, będzie jej przysługiwać jedna
Karta. Po upływie wyżej wskazanych terminów
członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki
uprawniające do korzystania z programu.
W Gminie Masłów sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie,
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001
Masłów tel. 41-311-08-70.
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej stanie się Karta Dużej Rodziny i wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania członka
rodziny wielodzietnej. Przewiduje się, że upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie
mógł wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny, a Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym.
Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających
stanowienie rodziny wielodzietnej. Okazanie
dokumentów przez wnioskodawcę nie będzie
wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz
lub prezydent miasta) będzie mógł bezpłatnie
we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne
do ustalenia prawa do korzystania z programu
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za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej
18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
możliwość korzystania z Karty będzie możliwe wraz
z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w
szkole lub szkole wyższej.
Zgubiona Karta- jakie działania należy podjąć?
W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny
wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta)
wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu podlegać
będzie opłacie w wysokości 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej
opłaty.
Co zrobić w przypadku nagłych zmian w rodzinie?
Wystąpienie zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu po stronie jednego z
członków rodziny wielodzietnej po złożeniu wniosku, a przed wydaniem Karty, nie będzie miało wpływu na uprawnienie pozostałych członków rodziny
wielodzietnej do korzystania z programu, którzy
nadal spełniać będą przesłanki określone w ustawie.
Na członka rodziny wielodzietnej został nałożony
obowiązek niezwłocznego powiadomienia wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) o wystąpieniu
zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, o czym zostanie poinformowany w
momencie wydawania Karty.
Gdzie uzyskać bliższe informacje na temat
KDR?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
będzie informował członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im na podstawie programu
uprawnieniach. W momencie wydania Karty będzie zobowiązany do wskazania strony internetowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, na której zamieszczony zostanie wykaz uprawnień przysługujących na
podstawie programu. Ponadto zostanie zobowiązany
do ogłaszania aktualnego wykazu uprawnień w drodze obwieszczenia (strona internetowa: www.gopsmaslow.pl)
W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień – Karta
podlegać będzie zwrotowi.
Kierownik GOPS Masłów
Monika Dolezińska

Kurier Masłowski

program finansowany ze środków PFRON

17

Powiat Kielecki - realizator programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wKielcach

Nabór wniosków do programu „Aktywny
Samorząd 2014”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje o naborze wniosków o
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
W RAMACH MODUŁU I WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TRYBIE CIĄGŁYM DO
30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.
W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy w Kielcach jest realizatorem Modułu I, obejmującego
następujące formy wsparcia:
1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania
3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywnoiści zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kielcach pod nr tel. 41 200-17-02; 200-17-04
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy pobrać i złożyć w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce,
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl
pokoje: 38,39; (poziom 0/parter)
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„Świętokrzyskie Dni Profilaktyki”
W m-cu maju 2014r. na terenie Gminy Masłów
w ramach „Świętokrzyskich Dni Profilaktyki
2014” organizowanych we współpracy z: Starostwem Powiatowym w Kielcach-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach we
współpracy z Komendą Miejską Policji, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej właściwości
Sądu Okręgowego w Kielcach, Prokuraturą
Rejonową w Kielcach, Kuratorium Oświaty w
Kielcach oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy
Społecznej (Masłów, Daleszyce i Zagnańsk)
i GKRPAiN w Masłowie w Gminie Masłów
podjęto działania:
1. Dyżury specjalistów w godzinach popołudniowych tj. 16:00-18:00 w dniu: 05 maja 2014r. kurator, 12 maja 2014r. prokurator, 19 maja 2014r.
mediator, 26 maja 2014r. asystent rodziny, pracownik socjalny. Z porad specjalistów skorzystali bezpłatnie mieszkańcy Gminy Masłów.
2. Spotkanie w dniu 30 maja 2014r. z zaproszonymi gośćmi: P. Bożeną Kępkowską - Z-cą
Okręgowego Kuratora w Kielcach, P. Marią
Buszewicz- Prokurator Prokuratury Rejonowej
Kielce, P. Izabela Buszewicz Mediator Sądu
Okręgowego w Kielcach, P. Grzegorz Snochowski - Naczelnik Prewencji I Komisariatu
Policji w Kielcach. Przybyłe osoby przywitał P.
Ryszard Pazera- Wójt Gminy Masłów. Monika
Dolezińska przedstawiła statystykę zakładany
„Niebieskich Kart” w latach 2011-2014r., następnie Teresa Jakubowska przybliżyła zakres
pomocy realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie przemocy
oraz realizację projektów konkursowych, Edyta
Domagała podsumowała działalność Centrum
Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Celem spotkania było omówienie zwiększonej
liczby zakładanych „Niebieskich Kart”, a tym
samym narastającego problemu przemocy w rodzinach. Przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych z Gminy Masłów, Sitkówka-Nowiny, Łączna i Mniów mieli okazją do wymiany
doświadczeń w ramach pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Spotkanie
umożliwiło również bezpośrednie konsultacje z

zaproszonym gośćmi działającymi w obszarze
przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób, co świadczy, że zaangażowanie
instytucji w zadanie przeciwdziałania przemocy jest bardzo duże, a jednocześnie przemoc w
rodzinie jest zjawiskiem społecznym o skomplikowanych uwarunkowaniach psychologicznych, zróżnicowanych przyczynach i złożonych
konsekwencjach dla wszystkich członków rodziny. Do działań związanych z wyeliminowanie tego negatywnego zjawiska konieczna jest
interdyscyplinarna wiedza z zakresu m.in. psychologii, socjologii i prawa. Konieczne jest zatem podejmowanie działań przez specjalistów z
różnych dziedzin, aby w pełni zdiagnozować i
wyeliminować wszystkie przyczyny warunkujące powstanie i utrzymanie się przemocy wobec osób najbliższych.
3. W placówkach oświatowych przeprowadzone
zostały zajęcia przez Komendę Miejską PolicjiWydział Prewencji dla:
a) przedszkolaków oraz kl”0”- łacznie 5
grup
-„Miasteczka ruchu drogowego”;
-scenki dramowe;
-zasady przechodzenia przez jezdnię oraz przypomnieć ważne numery ruchu drogowego
Lp.

Data		

1.

13 maja 2014 r. Sz.P. Wola Kopcowa		

Placówka			

38+65(P)=103

2.

13 maja 2014 r. Z. Sz. Mąchocice Kapitulne

49

3.

14 maja 2014 r. Sz.P. Brzezinki		

60

4.

14 maja 2014 r. Z.Sz. w Masłowie		

45

Razem:					

Ilość dzieci

257

b) gimnazjalistów (kl. I i II)- łącznie 3 grupy
-Odpowiedzialność prawna nieletnich;
-cyberprzemoc
Lp.

Data		

1.

13 maja 2014 r. Z. Sz. Mąchocice Kapitulne

Placówka			

Ilość dzieci
49

2.

13 maja 2014 r. Z.Sz. w Masłowie		

45

Razem:					

94

W imieniu Gminy Masłów dziękuję wszystkim
osobom zaangażowany działania na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą.
Monika Dolezińska
Kierownik GOPS Masłów

Kurier Masłowski
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Komputer – lubię to!” – bezpłatne szkolenia
Altkom Akademia zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym pn.: „Komputer – lubię to!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy osoby w wieku 50-64 lata:
• chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach
• zamieszkujące i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. świętokrzyskiego
• mające różny status na rynku pracy (osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia)
Szkolenie odbywa się w Kielcach, dla osób spoza miasta gwarantujemy zwrot kosztów
dojazdu. Zajęcia odbywają się w tygodniu lub w weekendy.
Cały kurs jest całkowicie bezpłatny, finansowany ze środków unijnych.
Kontakt: Beata Gryc - Specjalista ds. szkoleń EFS [ Tel. (+48 22) 273-95-02 ;
mail: beata.gryc@skills-edu.pl ]
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