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Z okazji
nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia
składamy Państwu
serdeczne
życzenia wszelkiej
pomyślności, ciepła
oraz obfitości
wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój
oraz poczucie prywatnego i zawodowego
spełnienia towarzyszą Wam przez cały
Nowy Rok.
Redakcja Kuriera Masłowskiego
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Niech te zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
napełnią Was spokojem i radością
Niech się spełnią wszystkie
marzenia
Te duże i te małe
Te mówione głośno lub wcale
A Nowy Rok pozwoli zrealizować
plany, pokonać trudności
i odnieść sukcesy
Zarówno w życiu zawodowym,
jak i osobistym.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Masłów życzymy rodzinnych,
pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia
Tomasz Lato

Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Wójt Gminy Masłów

Drodzy Bracia i Siostry
Tegoroczne świętowanie NARODZIN ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA
przeżywamy pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” /Mk 1,14-15/.
Spójrzmy w swoje serca, zobaczmy czy jest w nich obecny Bóg dobry, miłosierny i sprawiedliwy. Jeżeli takim sercem dzielimy się z bliźnim, to głosimy
Dobrą Nowinę, to oznacza, że uwierzyliśmy Bogu. Jeżeli takiego serca w
sobie nie znajdziemy to zwróćmy się do Tego który ma moc je przemienić.
Sięgnijmy po Pismo Święte, gdzie znajdziemy przykład życia
w Jezusie, gdzie znajdziemy przepis na Zbawienie.
Ze świątecznym pozdrowieniem
oraz kapłańskim błogosławieństwem
ks. Piotr Motyka
Proboszcz parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie
oraz
ks. Jarosław Sułkowski, ks. Miłosz Hołda
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I Sesja Rady Gminy Masłów Kadencji 2014 - 2018

Jan Kamiński - okręg Dąbrowa
Małgorzata Kozubek - okręg Masłów Pierwszy
Artur Lis - okręg Domaszowice
Janusz Obara - okręg Dolina Marczakowa/Wiśniówka
Andrzej Pedrycz - okręg Wola Kopcowa
Wojciech Piwko - okręg Masłów Drugi
Sylwester Wojtyna - okręg Masłów Pierwszy
Piotr Zegadło - okręg Masłów Pierwszy

Za nami pierwsza inauguracyjna sesja:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak
mi dopomóż Bóg”. Tomasz Lato - Wójtem Gminy
Masłów, przewodniczącym Rady Gminy - Sylwester Wojtyna.
Podczas pierwszej, inauguracyjnej sesji, która odbyła
się w poniedziałek, 1 grudnia br. w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu, Przewodniczący Gminnej Komisji
Wyborczej Andrzej Pruchnicki wręczył zaświadczenia
nowej Radzie Gminy Masłów kadencji 2014-2018.
Posiedzenie otworzył radny - senior Zbigniew Bujak. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze, by po
chwili uroczyście złożyć ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Po tym podniosłym akcie przyszedł czas
na wybór przewodniczącego Rady Gminy. Jedynym
kandydatem, który został zgłoszony na stanowisko
przewodniczącego Rady był Sylwester
Wojtyna. Za jego kandydaturą opowiedziało się 15 radnych, czyli cała nowa
Rada Gminy:
Zbigniew Bujak - okręg Mąchocice
Kapitulne
Regina Chyb - okręg Domaszowice
Ryszard Filipowicz - okręg Dąbrowa
Robert Fortuna - okręg Ciekoty/Mąchocice-Scholasteria
Teodora Jagiełło - okręg Wola Kopcowa
Andrzej Januchta - okręg Brzezinki/
Barcza
Mirosław Januchta - okręg Mąchocice
Kapitulne

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wybrani zostali
– Małgorzata Kozubek i Andrzej Pedrycz. Następnie odbyło się ślubowanie nowo wybranego Wójta –
Tomasza Lato.
Wójt serdecznie pogratulował Radnym, Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącym objęcia funkcji. Podziękował również mieszkańcom za oddane na
niego głosy, udział w wyborach i wysoką frekwencję.
Zapewnił, że będzie budował przyszłość gminy Masłów ze wszystkimi mieszkańcami. Powiedział między innymi: „…Spoglądam w stronę sołtysów, strażaków, przedstawicieli stowarzyszeń, kół i zespołów,
w stronę ludzi którzy w tej gminie od lat działają i
ją tworzą. Nie wyobrażam sobie innego prowadzenia
samorządu jak pełnej wspólnoty, pełnego otwarcia.
Sprawy miłe, przykre, trudne musimy rozwiązywać
razem. Program rozwoju i przyszłości tej gminy musimy też tworzyć razem. Jestem głęboko przekonany
– dotychczasowym doświadczeniem życiowym i zawodowym – tylko budowanie planów na przyszłość
poprzez porozumienie, kompromis, wspólną prace,
będzie owocowało osiągnięciem tych celów, które stawiamy przed sobą w dzisiejszym dniu. Pragnę
współpracować z Państwem, znajdując akceptację
zarówno Rady Gminy Masłów jak i mieszkańców. Z
pewnością nie będzie to łatwe, ale wierzę, że wspólnie
wypracowane decyzje doprowadzą nas do wyznaczonego celu…”
Na inauguracyjnej sesji zjawiło się wielu mieszkańców gminy, którzy gromkimi brawami przywitali nowego Wójta oraz Radę.
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Tomasz Lato - 50 lat, żona

Edyta, dwoje dzieci Filip i Ania.
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach. Związany
z gminą Masłów od 1987 roku.
Pierwszym miejscem pracy
była Filia Szkoły Podstawowej
w Masłowie w Woli Kopcowej gdzie był zatrudniony jako
nauczyciel. A w latach 1989 –
1993 dyrektor szkoły. Od roku
1985 – członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pracował również w Przedszkolu i
Świetlicy wiejskiej jako instruktor. W tym okresie
podejmował wiele inicjatyw społecznych integrujących młodzież i mieszkańców. W roku 1993 wystartował w konkursie na dyrektora szkoły Podstawowej
im Stefana Żeromskiego w Machocicach Scholasterii
gdzie w latach 1993-2013 pełnił funkcje dyrektora, a
w latach 1994-2002 również kierownika szkolnego
Schroniska Młodzieżowego. Czas ten sprzyjał rozwojowi szkoły i schroniska. Budowa hali sportowej,
powiększenie ilości miejsc noclegowych w schro-
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nisku, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, to
tylko niektóre z działań podjętych we współpracy
z poprzednimi wójtami, radnymi i mieszkańcami.
Przez wszystkie te lata szkoła kładła szczególny
nacisk na promocję twórczości Stefana Żeromskiego jako jej patrona co miało znaczący wpływ na
realizację budowy dworu i szklanego domu w Ciekotach. Szkoła stała się ośrodkiem kultury, sportu
i rekreacji. Organizowano w niej kolonie letnie
dla osób z całego kraju, a także Szwecji, Ukrainy
i Węgier. Młodzież gminy korzystała z obiektu w
ramach organizowanych półkolonii. Swoje miejsce znalazły tam również panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Żeromszczanki”.
W latach 1999-2014 sprawował mandat radnego
Powiatu Kieleckiego, natomiast w latach 20042010 – pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Działalność na rzecz powiatu kieleckiego i
gminy Masłów pozwoliła nawiązać szereg kontaktów z 19 gminami z jego obszaru.
W 2013 roku nie przystąpił do konkursu na dyrektora SP w Mąchocicach Scholasterii, pozostając
jako nauczyciel 5-6 – latków. Od 1 grudnia 2014
roku – wójt Gminy Masłów.

SKŁAD RADY GMINY MASŁÓW
Teodora Jagiełło - Radna sołectwa Wola Kopcowa
Mężatka, troje dzieci. Czynna zawodowo. W obecnym czasie wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Przez 12 lat była Radną Gminy Masłów, 5 lat Radną Powiatową – w ostatnim czasie wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego.
Jan Kamiński – Radny sołectwa Dąbrowa
57 lat, żonaty, czworo dzieci. Czynny zawodowo. Prowadzi własną działalność
gospodarczą.
Ryszard Filipowicz – Radny sołectwa Dąbrowa
60 lat, żonaty, troje dorosłych dzieci. Rencista. Wiceprezes Zarządu Gminnego Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Na co dzień współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”. Przez 25 lat prowadził Piekarnię Dąbrowa.
Zbigniew Bujak – Radny sołectwa Mąchocice Kapitulne
60 lat, żonaty, jedno dziecko. Pracuje w Oddziale Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Kielcach. Bezpartyjny. Jest członkiem OSP w Mąchocicach Kapitulnych. Z natury społecznik. Zainteresowania: turystyka piesza, ochotnicze straże pożarne.
Małgorzata Kozubek – Radna sołectwa Masłów Pierwszy
Mężatka, jedno dziecko, wnuk, bezpartyjna. Od 16 lat sołtys – Prezes Powiatowego Koła
Sołtysów. Jest członkiem Chóru Masłowianie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie,
Klubu Seniora, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Założyciel drużyny piłki ręcznej, nożnej.
Robert Fortuna – Radny sołectwa Ciekoty, Mąchocice Scholasteria
49 lat, żonaty, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Ma syna Piotra 19 lat i córkę Igę 21 lat. Radny gminy Masłów 2002-2006 oraz
2006 – 2010. Posiada duże doświadczenie w działalności samorządu lokalnego.

5

Kurier Masłowski

Regina Chyb – Radna sołectwa Domaszowice
Mężatka, trzy córki, troje wnuków. Radna kadencji 2010 – 2014. Wykształcenie ekonomiczne. Od 21 lat pracuje w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra na stanowisku księgowej.
Mirosław Januchta – Radny sołectwa Mąchocice Kapitulne
55 lat, mieszkaniec Mąchocic Kapitulnych, wykształcenie średnie – techniczne. Pracuje w
Sądzie Rejonowym w Kielcach. Radny gminy Masłów od 2006 roku. W poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów.
Andrzej Januchta – Radny sołectwa Brzezinki
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinkach, żonaty, emeryt, czworo dzieci oraz
czworo wnuków. Społeczny organizator imprez o charakterze pożarniczym i sportowym.
Radny gminy Masłów w latach 1998- 2006, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członek
Zarządu Klubu Sportowego MSS – Klonówka Masłów.
Artur Lis – Radny sołectwa Domaszowice
40 lat, żonaty, dwoje dzieci. Od 2012 roku sołtys Domaszowic. Czynny zawodowo. Pracuje w firmie zajmującej się produkcją sprzętu medycznego. Współorganizator corocznego
festynu parafialnego w swoim sołectwie. Zainteresowania: sport, a w szczególności piłka
nożna.
Piotr Zegadło – Radny sołectwa Masłów Pierwszy
37 lat, żonaty, dwie córki, bezpartyjny. Z wykształcenia mgr inż. Inżynierii Środowiska.
Czynny zawodowo - pracuje w Wodociągach Kieleckich. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie. Radny poprzedniej kadencji wybrany w wyborach uzupełniających.
Pomysłodawca Dnia Dziecka na Lotnisku w Masłowie. Zainteresowania: turystyka, piłka
ręczna.
Wojciech Piwko – Radny sołectwa Masłów Drugi
30 lat, żonaty, dwoje dzieci, przedsiębiorca, bezpartyjny. Prowadzi firmę budowlaną, społecznik, zawsze chętny do współpracy i pomocy innym.
Janusz Obara – Radny sołectwa Dolina Marczakowa i Wiśniówka
48 lat, żonaty, dwóch synów, bezpartyjny. Radny Gminy Masłów od 2010 roku, sołtys sołectwa Dolina Marczakowa od roku 2008. Społecznik, inicjator wielu imprez rekreacyjnych
i sportowych na terenie własnego sołectwa m.in. Święta Pieczonego Ziemniaka. Na co dzień
współpracuje z Zespołem Dolinianki z Doliny Marczakowej. Działa w Stowarzyszeniu Powiatowego Koła Sołtysów.
Andrzej Pedrycz – Radny sołectwa Wola Kopcowa
48 lat, żonaty, dwoje dzieci. Radny od 2006 roku. Prowadzi własną działalność gospodarczą.
Członek Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina. Ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową
w Woli Kopcowej, Kołem Gospodyń Wiejskich Kopcowianki oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną. Interesuje się piłką nożną.
Sylwester Wojtyna – Radny sołectwa Masłów Pierwszy
38 lat, żonaty, ojciec 2-letniej córeczki, wykształcenie wyższe informatyczne. Pracuje jako
dyrektor handlowy w prywatnej firmie. Przewodniczący Rady Gminy Masłów w poprzedniej i obecnej kadencji. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie oraz Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina. Interesuje się prawem i piłką ręczną.

Rada Powiatu Kieleckiego
Marian Zarzycki - Radny Powiatu Kieleckiego
59 lat, żonaty, trzech synów. Wykształcenie wyższe.
Emeryt. Radny Powiatowy w latach 1999-2010. Dyrektor GOKiS
Masłów 2003-2011. Prezes Klubu Sportowego MSS - Klonówka Masłów.
Zainteresowania: filozofia, historia starożytna, sport.
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II Sesja Rady Gminy
Podczas drugiej sesji Rady Gminy, która odbyła się
5.12.2014 r. w Centrum MDP w Mąchocicach Kapitulnych, Radni podjęli następujące uchwały: uchwalono wysokość podatków na 2015 r., wybrano skład
komisji stałych Rady Gminy oraz delegatów do: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
oraz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, a także
ustalono pensję Wójta.
Składy poszczególnych komisji stałych Rady Gminy:
I. Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy:
1. radny Robert Fortuna – przewodniczący
2. radny Andrzej Pedrycz – zastępca
3. radny Mirosław Januchta – członek
4. radny Sylwester Wojtyna – członek

Wojewódzkiego w Kielcach, później jako zastępca dyrektora biura ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych EXBUD w Kielcach. W latach 1991-2001 był dyrektorem finansowym, głównym
księgowym, członkiem zarządu, wiceprezesem zarządu
EXBUD S.A., a następnie prezesem zarządu EXBUD
SKANSKA S.A. w Kielcach. Od 2002 roku do chwili obecnej pan Leszek Walczyk jest Prezesem zarządu
spółki OP Invest, a od 2002 roku do chwili obecnej Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym spółki
ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.
Pan Leszek Walczyk pełnił funkcje w organach nadzorczych podmiotów:
- Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w
Gdańsku,
- Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych S.A.
w Kielcach,
- Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w
Rzeszowie,
- Hydrotrest S.A. w Krakowie,
- Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie,
- Energomonta Zachód,
- Kieleckiej Grupy Inwestycyjnej sp. z o.o. w Kielcach.

II. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa:
1. radny Ryszard Filipowicz – przewodniczący
2. radny Wojciech Piwko – zastępca
3. radny Andrzej Januchta – członek
Określono wysokości stawek podatku od nieruchomo4. radny Janusz Obara – członek
ści na 2015 rok.
1. od gruntów:
III. Komisja do spraw Inwestycji:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar1. radny Piotr Zegadło – przewodniczący
czej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewiden2. radny Artur Lis – zastępca
cji gruntów i budynków – 0, 84zł od 1m² powierzchni,
3. radny Wojciech Piwko – członek
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
4. radna Małgorzata Kozubek – członek
lub elektrowni wodnych - 4,58zł od 1 ha powierzchni,
5. radny Jan Kamiński – członek
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat6. radny Zbigniew Bujak – członek
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,33zł od 1m² poIV. Komisja Rewizyjna:
wierzchni;
1. radny Janusz Obara – przewodniczący
2. od budynków lub ich części:
2. radny Jan Kamiński – zastępca
a) mieszkalnych - 0,75zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3. radny Artur Lis – członek
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar4. radna Regina Chyb – członek
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej V. Komisja Budżetu i Finansów:
19,99zł od 1m² powierzchni użytkowej,
1. radna Regina Chyb – przewodniczący
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
2. radny Mirosław Januchta – zastępca
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 3. radny Teodora Jagiełło – członek
10,80zł od 1m² powierzchni użytkowej,
4. radny Robert Fortuna – członek
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
5. radny Ryszard Filipowicz – członek
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
6. radny Andrzej Pedrycz – członek
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70zł od
1m² powierzchni użytkowej,
Delegatem do Międzygminnego Związku Wodociągów i e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
Kanalizacji wybrany został:
statutowej działalności pożytku publicznego przez orgaRadny Mirosław Januchta
nizacje pożytku publicznego - 3,36zł od 1m² powierzchDelegatem do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich wy- ni użytkowej, z wyjątkiem:
brany został:
- budynków letniskowych (budynek, którego wzniesieRadny Robert Fortuna
nie wymagało pozwolenia na budowę budynku letniskoDelegatem do Rady Nadzorczej Wodociągów Kielce został: wego) i budynków rekreacji indywidualnej (budynek,
Leszek Walczyk – mieszkaniec Gminy Masłów, sołec- którego wzniesienie wymagało pozwolenia na budowę
two Dolina Marczakowa.
budynku rekreacji indywidualnej) dla których stawka
Pan Leszek Walczyk jest absolwentem Wydziału Eko- wynosi 7,77zł od 1m² powierzchni użytkowej;
nomiki i Organizacji Przemysłu Uniwersytetu Ekono- 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstamicznego w Krakowie. W roku 2002 zdał egzamin pań- wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
stwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych opłatach lokalnych.
w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1982-1985 pra- Pozostałe uchwały dotyczące stawek podatków dostępcował jako inspektor w Wydziale Przemysłu Urzędu ne są na stronie www.maslow.pl
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Ostatnie strażackie pożegnanie druha Czesława Piotrowskiego

Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że 1
grudnia 2014 roku,
w wieku 60 lat, niespodziewanie odszedł na wieczną służbę druh Czesław Piotrowski,
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych, członek Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Masłowie, wieloletni Komendant Gminny
OSP w Masłowie oraz Radny pierwszej kadencji
Rady Gminy Masłów.
Pod Jego kierownictwem
oraz dzięki Jego ogromnemu
zaangażowaniu i umiejętności
współpracy jednostka OSP
Mąchocice Kapitulne stała
się jedną z najprężniej działających jednostek OSP w województwie świętokrzyskim,
za co otrzymała w bieżącym
roku nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
W 2013 roku spełniło się jego
marzenie - pozyskano dla jednostki nowy samochód pożarniczy oraz od kilku lat strażacy

oraz mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych
mogą się cieszyć z nowego budynku strażnicy.
Druh Czesław Piotrowski zaangażowany był w
wiele inicjatyw społecznych w swojej miejscowości
oraz na terenie gminy Masłów, m. in. w tym roku
zorganizował obchody 90 – lecia powstania jednostki OSP Mąchocice Kapitulne, jak również aktywnie działał w stowarzyszeniu parafialnym „Święty Jacek”. Wiele pomagał na rzecz szkoły w Mąchocicach Kapitulnych, będąc Przewodniczącym Rady
Rodziców.
Dzieląc się radością pracy na rzecz drugiego
człowieka, kierował się w życiu strażacką dewizą:
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jego entuzjazm i zapał do pracy udzielały się wszystkim z
którymi przebywał, odchodząc pozostawił pustkę
w naszych sercach. Druh Czesław był szlachetnym
i pełnym życzliwości człowiekiem oraz oddanym
przyjacielem.
Zostanie w naszej pamięci jako człowiek „społecznik”, o wysokiej kulturze osobistej, wesoły, pełen
ciepła.
Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem,
którego życie i praca tak wiele wniosły w naszą codzienność. Nigdy nie zabiegał o pochwały, zaszczyty, choć bez wątpienia na nie zasłużył. Odszedł od
nas na zawsze, ale póki pamięć o Nim będzie żywa
- będzie pośród nas.
Msza żałobna odprawiona została w
kościele p.w. Św. Jacka w Leszczynach
04.12.2014r.o godz. 13.00.
Cześć Jego Pamięci.
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PODZIEKOWANIA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów serdecznie dziękuje wszystkim
Mieszkańcom za oddane głosy i udział w Wyborach Samorządowych 2014.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności:
Tomasz Lato, Regina Chyb, Małgorzata Kozubek, Sylwester Wojtyna, Janusz Obara, Mirosław Januchta, Andrzej Januchta, Robert Fortuna, Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch,
Stanisław Doleziński, Andrzej Pedrycz, Artur Lis, Wojciech Piwko.

NISKA EMISJA Czy zdajemy sobie sprawę z jej wpływu?
Niska emisja jest zjawiskiem występującym coraz
powszechniej, za które sami odpowiadamy i którego
wpływ sami możemy ograniczyć. Działania zostały już
podjęte w tym zakresie przez Gminę poprzez realizację
projektu, w efekcie którego powstanie Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów.
Czym jest niska emisja, czy to tylko dość powszechny slogan?
Do tzw. niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m.
Są to przede wszystkim zanieczyszczenia związane z
działalnością człowieka, najczęściej emitowane przez
indywidualne piece domowe, kotłownie, a także transport. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że
powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do
powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Gromadzą
się one wokół miejsca powstawania.
Węgiel głównym powodem powstawania niskiej
emisji.
Podstawowym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i obiektów zlokalizowanych w gminach Polski
jest węgiel kamienny, w tym również złej jakości, np.
miał i muł węglowy. Spalanie takich paliw w urządzeniach przestarzałych (o niskiej sprawności), bez systemów oczyszczania spalin (np. piece kaflowe, kotły
co), jest źródłem emisji substancji szkodliwych, takich,
jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły,
zanieczyszczenia organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) włącznie z
benzo(α)pirenem, dioksyny i furany oraz węglowodory
alifatyczne, aldehydy i ketony, a także metale ciężkie.
Niska emisja jest groźna dla zdrowia ludzi mieszkających w jej zasięgu.
Emitowane substancje szkodliwe mogą wywoływać przewlekłe choroby układu oddechowego, astmę
oskrzelową, uczulenia, zapalenie spojówek, w skrajnych przypadkach nowotwory i zgon. Pogłębiają także
choroby układu krążenia. Ocenia się, że niska emisja
może skrócić życie człowieka nawet o 8 miesięcy. Potwierdzono także wpływ niskiej emisji na płód u matki
narażonej na jego działanie (niższa masa urodzeniowa
dziecka oraz długość ciała).

Jak ograniczyć niską emisję ?
Efektywne ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne proekologiczne
kotły c.o. lub instalacje produkujące energię poprzez
wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (słońca,
wiatru, biomasy itp.).
Wymianie kotłów powinna towarzyszyć także termomodernizacja budynku (przez ściany nieocieplonego obiektu może uciekać nawet do 35% ciepła)
O czym należy pamiętać korzystając z własnej kotłowni
na paliwo stałe:
1. Dobór właściwego kotła w stosunku do wielkości i
rodzaju ogrzewanej powierzchni
2. Regularna konserwacja kotła
3. Stosowanie właściwego paliwa odpowiedniego do rodzaju kotła
4. Regularne czyszczenie przewodów kominowych
5. Okresowe sprawdzanie wentylacji kotłowni
6. Montaż czujnika czadu
Szczegółowe informacje na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej znajdują się na stronie internetowej www.
maslow.pl
Artykuł przygotowany w ramach projektu:

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Masłów”
Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko
www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Szanowni Wyborcy

Z całego serca dziękuję Wam, drodzy Mieszkańcy gmin: Masłów, Zagnańsk i Miedziana Góra za udzielone poparcie i każdy głos oddany na mnie w wyborach samorządowych w dniu
16 listopada 2014 r. Dziękuję rodzinie, sąsiadom, znajomym
i wszystkim którzy wspierali mnie w trudnych chwilach kampanii wyborczej. Będąc waszym mandatariuszem w Radzie Powiatu
Kieleckiego zapewniam, że dołożę wszelkich starań by godnie Was
reprezentować i nie zawieść Waszego zaufania.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Nowy Zarząd Aeroklubu oparty o tradycję i historię
wych i samolotowych. Z momentem nadejścia odpowiednich warunków pogodowych, rozpocznie
się część praktyczna oraz pierwsze
loty. Podobnie prezentuje się harmonogram szkolenia spadochronowego, które także rozpocznie się na
wiosnę. O szczegóły związane z terminami należy
pytać już bezpośrednio w Aeroklubie.
Poza intensywnym szkoleniem lotniczym we wszystkich specjalnościach, nowe władze Aeroklubu wraz
z personelem zarządzającym stawiają duży nacisk
na zbliżającą się rocznicę 70-lecia działalności Aeroklubu Kieleckiego. W związku z tym, zaplanowano na przyszły rok szereg imprez popularyzujących i
promujących lotnictwo, skierowanych między innymi do mieszkańców Gminy Masłów. Idąc w ślad za
ubiegłorocznym Pilnikiem Lotniczym mieszkańcy
będą mieli okazję niejednokrotnie odwiedzić lotnisko i miło spędzić czas biorąc udział w imprezach i
lotniczych przedsięwzięciach.
Zamysłem organizatorów obchodów jest podsumowanie 70-letniej działalności organizacji a także
jeszcze większe otwarcie lotniska dla społeczności
lokalnej i zachęcenie mieszkańców do aktywnego
uczestnictwa w jego życiu. Na przestrzeni minionych lat, lotnisko w Masłowie wychowało wielu
utytułowanych lotników, którzy niejednokrotnie reprezentowali Polskę w zawodach o najwyższej światowej randze. Także w dniu dzisiejszym, członkowie
Aeroklubu Kieleckiego odnoszą sukcesy i zgarniają najwyższe laury we wszystkich specjalnościach
Prezesem Zarządu Aeroklubu Kieleckiego jest
lotniczych. Rocznica 70-lecia działalności będzie
p. Adam Kluźniak (od 23 marca 2014r.)
Dyrektorem Aeroklubu Kieleckiego jest p. Marcin wspaniałą okazją do tego aby przypomnieć sukcesy świętokrzyskich lotników, zarówno te odnoszone
Berkowicz (od 18 sierpnia 2014r.)
dziś jak i przed laty.
Szczegółowy plan obchodów 70-lecia działalności
Nowe plany na 2015 rok
Wraz z początkiem 2015 roku ruszą w Aeroklubie Aeroklubu Kieleckiego będzie znany niebawem.
szkolenia dla kandydatów na pilotów szybowco- Trzeba jednak zaznaczyć już dziś, że rok 2015 będzie dla mieszkańców Masłowa bardzo skrzydlaty!
Tradycje lotniska w Masłowie są bardzo głęboko
zakorzenione, ponieważ pierwsze kursy lotnicze
były regularnie prowadzone już od czerwca 1937
roku. Działalność samego Aeroklubu Kieleckiego rozpoczęła się w 1945 roku, w związku z tym
nadchodzący rok będzie dla lotniczej społeczności
szczególnie ważny ze względu na obchody 70-lecia
funkcjonowania organizacji. Na przestrzeni wielu
lat istotnym czynnikiem w działalności lotniska
była współpraca Aeroklubu z Gminą Masłów. Ze
względu na swoją szczególną infrastrukturę, lotnisko stanowi dobrą bazę dla władz lokalnych przy
organizacji imprez gminnych, Dożynek, Biesiady
Masłowskiej, zawodów OSP a także corocznego
Spotkania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, organizowanego w rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła II w Masłowie.
Życie aeroklubowe toczy się przez cały rok. Późna
jesień oraz czas zimowy wykorzystywane są przez
członków AKi na przygotowanie do kolejnego sezonu, prace konserwacyjne oraz dalsze szkolenie
teoretyczne. W chwili obecnej Aeroklub stwarza
warunki do szkolenia w zakresie lotów szybowcowych, samolotowych, motolotniowych oraz wykonywania skoków spadochronowych. Dzięki swojej
bogatej ofercie oraz odpowiedniemu zabezpieczeniu infrastruktury, Aeroklub Kielecki zrzesza
członków pochodzących z całego województwa
świętokrzyskiego a także spoza jego granic.
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Zmiana odbiorcy odpadów komunalnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego od dnia 1 stycznia
2015r. do dnia 31 grudnia 2016r. odpady komunalne
od mieszkańców z terenu Gminy Masłów, odbierać
będzie firma EKO- KAL P.H.U. Bogdan Kaleta Lechów 62 a, 26-004 Bieliny. Firma EKO-KAL została założona w 1989 roku jako firma rodzinna i taką
pozostaje do dnia dzisiejszego. Niemal od początku
świadczy usługi polegające na odbiorze i transporcie
odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych
z budynków mieszkalnych i użytkowych, a także na odbiorze i transporcie komunalnych osadów
ściekowych, skratek i piasku z piaskowników. Firma dysponuje znacznym potencjałem technicznym,
co umożliwia jej sprawne wykonywanie zadań. W
szczególności w jej zasobach znajdują się śmieciarki
oraz hakowce. Początkowo firma świadczyła usługi
na terenie okolicznych gmin (Gmina Bieliny, Gmina
Górno, Gmina Daleszyce, Gmina Raków). W latach
2003 – 2013 świadczyła usługi głównie na terenie
Kielc (m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku”
i Wspólnoty Mieszkaniowe powstałe na tym terenie, ISKRA, EXBUD) oraz na terenie Suchedniowa
(Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suchedniowie i inne
Wspólnoty Mieszkaniowe). Natomiast od połowy
2013 roku świadczy usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i przedsiębiorstw położonych na terenie Gminy
Nowa Słupia oraz Gminy Bieliny. Od stycznia
2015 roku rozpocznie współpracę także z Gminą Masłów. Firma zapewnia, iż dołoży wszelkich
starań, aby jak najlepiej wykonać powierzone jej
zadanie.
Nowy odbiorca odpadów komunalnych do
31.12.2014 dostarczy pojemniki na odpady zmieszane oraz komplet worków do segregacji odpadów wraz z harmonogramem. Dotychczas obowiązujące zasady odbioru odpadów komunalnych
sposób segregacji i częstotliwość odbioru pozostają bez zmian. Zwracamy natomiast uwagę na
zmiany w odbiorze popiołu, firma EKO-KAL będzie odbierać ten odpad tylko w workach, w które
mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie.
Popiół odbierany będzie przez okres całego roku
z częstotliwością raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.
Wszystkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są na
stronie internetowej www.maslow.pl w zakładce
gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Gminy w
Masłowie pokój nr 5, tel. 41 311 00 98
Marta Piwko
Referent ds. gospodarki odpadami

Most w Woli
Kopcowej - otwarty

„Ogólnopolskie Dni Kariery w
Gminie Masłów”

Urząd Gminy w Masłowie informuje,
że zakończono prace na moście w Woli
Kopcowej, na rzece Zajączkowa Struga.
Wykonawcą zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów – Wola
Kopcowa Domaszowice – przebudowa
mostu w m. Wola Kopcowa” była firma
SKANSKA S.A. za kwotę 459.272,16
zł. Inwestorem zadania był Starosta Powiatu Kieleckiego.
Od dnia 06.12.2014 r. ruch samochodowy i pieszy na moście został dopuszczony. Przywrócona została również linia
autobusu nr 38.
Dziękujemy wszystkim użytkownikom
drogi oraz mieszkańcom za cierpliwość
oraz przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
Dariusz Korczyński
Kierownik Referatu Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie przystąpił do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Z
tej okazji zorganizowano spotkanie w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Masłowie dnia 26 września 2014r. na
które zostały zaproszone osoby bezrobotne korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach współpracy ośrodka z
Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach naszymi prelegentami byli doradcy zawodowi, którzy informowali osoby
bezrobotne jak powrócić na rynek pracy, gdzie jej szukać i
kto może im w tym pomoc, „jak zaprzyjaźnić się z rynkiem
pracy”. Podkreślali również znaczenie doradztwa zawodowego w planowaniu kariery i jej rozwijaniu, wskazywali
możliwości korzystania z dotacji na rozwój lub rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo omówiony
został schemat pracy z klientem bezrobotnymi jego aktywizacja.
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowie odpowiedziało 27 osób. Uczestnicy mieli wiele
pytań do prowadzących, co pokazuje jak ważne jest wskazanie informacji na temat wymagań współczesnego rynku
pracy, aktywizacji zawodowej i doradztwo zawodowe.
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Jabłuszko pełne snu…
prezes tutejszej OSP zaangażował cały
zastęp św. Floriana. Akcja bardzo cenna z dużym pożytkiem dla mieszkańców, a jabłka przydadzą się nie tylko do
bieżącego spożycia ale i na świąteczne
wypieki. Dziękujemy Stowarzyszeniu
„Żeromszczyzna” i jego prezesowi.
Czekamy na następne inicjatywy, niekoniecznie „jabłkowe”.
M. Zarzycki

Tytułowa parafraza popularnej piosenki odpowiada „jabłkowej
akcji” na rzecz mieszkańców Brzezinek, Barczy, Ciekot i Mąchocic Scholasterii. Jej inicjatorem był Michał Kot, mieszkaniec Mąchocic Scholasterii i prezes Stowarzyszenia „Żeromszczyzna”. Stowarzyszenie mając dobre kontakty z sadownikami
skierowało samochód jabłek (około 15 ton) dla mieszkańców
ww. wiosek. Część jabłek zmagazynowana została w budynku
gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach, a druga część w Ciekotach i Mąchocicach Scholasterii. Przy składowaniu i dystrybucji jabłek dużym zaangażowaniem wykazali
się sołtysi: Roman Kołomański z Ciekot, Jan Koza z Mąchocic
Scholasterii i Ryszard Januchta z Brzezinek. Dużą pomoc przynieśli strażacy z Brzezinek i Ciekot a także poproszeni o nią
mieszkańcy zainteresowanych wiosek. Oczywiście nie mogło
się obyć bez radnego Brzezinek Andrzeja Januchty, który jako

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku 2015 wszystkim
Czytelnikom „Kuriera Masłowskiego”
oraz Mieszkańcom Gminy Masłów
składam
najserdeczniejsze
życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę,
aby nadchodzące dni upłynęły Państwu
w pełnej miłości i nadziei rodzinnej
atmosferze, a zbliżający się Nowy Rok
przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji
do realizacji zamierzeń, tak zawodowych
jak i osobistych. Życzę też Państwu, aby te święta były wolne od
kłopotów i problemów dnia codziennego, aby czas spędzony w gronie
rodzinnym był nasycony zgodą i zrozumieniem.
Henryk Milcarz,
Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich,
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
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Pokaż, jak się uśmiecham

To Zuzia ich wybrała. Tak po prostu. Pewnego dnia
powiedziała do Agnieszki „mamo”. I z tym słowem
musieli się zmierzyć. Nosili je ze sobą, ważyli, oglądali z każdej strony. Aż w końcu uznali, że nie ma się
nad czym zastanawiać.
Zuzieńka kładzie na stole talerzyk z ciastem. Proste,
jasne włosy, drobniutka buzia. Pamiętam ją, gdy była
jeszcze niemowlakiem. Teraz to dziesięciolatka, która
pilnie przygotowuje się do pierwszej komunii świętej.
Uciec od przemocy
- Zabrano ją z domu wraz z trojgiem rodzeństwa. Przez
dwa tygodnie dzieci pozostawione były bez opieki. Najmłodsze z dzieci trafiło do nas – wspomina Agnieszka
Pabis, która w podkieleckim Masłowie prowadzi zawodową rodzinę zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. To właśnie do niej przywożone są najmłodsze
dzieciaki, które w pogotowiu mogą przebywać najwyżej
osiem miesięcy.
- Ten czas mamy na wyprostowanie wszystkich spraw
i na doprowadzenie do tego, by maluszek mógł iść do
adopcji. Najłatwiej jest, gdy dziecko zostało porzucone
już w szpitalu – tłumaczy pani Agnieszka. – Jeśli się nie
uda i dziecko trzeba przekazać kolejnej rodzinie zastępczej, to dla mnie jest to wielka porażka.
Przez wszystkie minione lata przez dom państwa Pabisów przewinęła się pięćdziesiątka dzieci. A każde to
osobna, dramatyczna historia, którą miast szczęśliwego
dzieciństwa, przytulania, kolorowych zabawek piszą
alkohol, przemoc, głodzenie, brak zainteresowania ze
strony opiekunów. Niekiedy te historie mają szczęśliwy finał i dziecko może wrócić do rodzinnego domu,
bowiem rodzice znajdują pracę, skutecznie leczą się
z choroby alkoholowej i uczą odpowiedzialności za
dziecko.
Wiele dzieci, trafiających do rodzin zastępczych, ma
problemy ze zdrowiem, wymagają one wsparcia psychologa i pomocy w nauce. Zaniedbania z wczesnego
dzieciństwa dają niestety znać o sobie…
Ciociu, kocham cię…
Odwodniona, wystraszona, nieufna. Zuzia miała roczek,
gdy trafiła do domu państwa Pabisów. Pani Agnieszka
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przytula swoją ukochaną 10-latkę i wspomina, że po
dwóch latach pobytu dziewczynka nieoczekiwanie zaczęła do nich mówić: „mamo”, „tato”.
- Tak wsiąkła w naszą rodzinę, że nie wyobrażaliśmy
sobie tego, abyśmy mogli ją komuś oddać – mówi z
uśmiechem pani Agnieszka. – Walczyłam sama ze
sobą, tłumaczyłam, że mam już swoje lata, ale miłość
zwyciężyła. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o adopcji
Zuzi.
Dziś w domu państwa Pabisów na nowe, lepsze życie
czeka 8-miesieczny Sebastian i 6-letnia Marysia. Pani
Agnieszka dodaje, że przywiązanie, to coś z czym czasami trudno sobie poradzić. - Mam świadomość, że nie
wychowujemy tych dzieci dla siebie - podsumowuje.
Ewa Więcek z Sukowa też stara się znaleźć równowagę między przywiązaniem do dzieci, a świadomością,
że pewnego dnia znajda nowy dom. Rodziną zastępczą jest od 2011 roku. Wtedy to w jej domu pojawili
się bracia – Jakub i Łukasz oraz Ania. Dziś, oprócz tej
trójki, jest jeszcze 2-miesięczny Igorek.
- Oglądałam program „Kochaj mnie”, którego bohaterami były porzucone przez rodziców dzieci. Mąż wyłączał mi telewizor, bo cały czas płakałam – wspomina
pani Ewa. - Myślę, że już wtedy rodziła się we mnie
myśl, by stworzyć rodzinę zastępczą. Szalę przeważył
wypadek mojego syna – miał złamaną w trzech miejscach nogę, rehabilitacja trwała dziewięć miesięcy.
Wówczas pomyślałam sobie: „Panie Boże, za to, że
uratowałeś mi dziecko, muszę zrobić coś dobrego”.
Ewa Więcek nie żałuje swojej decyzji, bowiem, jak
tłumaczy, nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka i chwila, kiedy maluchy rzucają jej się na szyję i
szepczą: „Ciociu, kocham cię”.
Zapomnieć o złych chwilach
Sąd wyznaczył rozprawę proadopcyjną na środę.
Dzień był zimny i deszczowy. Wszyscy czuli się nieswojo. Na sądowym korytarzu Łukasz stanowczym
głosem kazał Ewie zdjęć kurtkę.
- Pod spodem miałam bluzkę z krótkim rękawem i
pewnie myślał, że tak ubrana nie wyjdę na deszcz. Bał
się, że ucieknę – pani Ewa zawiesza na chwilę głos.
– A potem jeszcze usłyszałam: ”Ciociu, nie wyrzucaj
mnie z waszego domu”. I wtedy zupełnie się rozkleiłam.
Ostatecznie chłopcy nie trafili do adopcji. Zostali wraz
z rodziną Więcków. Tu czują się bezpieczni i kochani.
Tu mają do kogo przytulić się, tu widzą, jak wygląda
wspólny obiad, zabawa.
- Pokaż, jak się uśmiecham – mówi do mnie z błyskiem
w oku Łukasz i ciekawie zagląda w okienko aparatu.
Praca rodziców zastępczych niesie za sobą wiele wyzwań. Dziecko przynosi ze sobą traumy. Każdy dzień
jest walką o jego uśmiech, o to, by zapomniało o złych
chwilach.
- Najważniejsze, by wyjaśnić sytuację prawną dziecka. Kiedyś starałam się o pozbawienie praw rodzicielskich i od konkubenta matki dziecka usłyszałam, że
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chcę je sprzedać - wspomina Agnieszka Pabis. To boli.
Rodzice zastępczy mówią, że ważne jest, by sąd traktował każde
dziecko jak człowieka, któremu należy pomóc. Tymczasem dzieciaki i ich historie bywają niekiedy tylko sygnaturą sprawy, którą
trzeba szybko załatwić. Sporo do życzenia pozostawia także służba zdrowia. Bywa czasami tak, że maluch, który trafia do rodziny
zastępczej, nie ma ani książeczki zdrowia, ani ubezpieczenia, nikt
nie wie nawet, czy był szczepiony.
- Przykro jest, gdy w przychodni zamiast słów wsparcia i pomocy
słyszę –to pani problem – mówi Agnieszka Pabis.
Anna Bielna – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach nie ma wątpliwości, że podjęcie się funkcji rodzica zastępczego, to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność.
- Ta praca z pewnością daje ogromną satysfakcję, ale i przynosi
wiele trudnych momentów – podkreśla Anna Bielna.
Agata Niebudek-Śmiech

W powiecie kieleckim działa 10 zawodowych rodzin (w tym pięć rodzinnych domów
dziecka, jedno pogotowie rodzinne i cztery zawodowe rodziny zastępcze) oraz 38 rodzin
zastępczych niezawodowych i 72 rodziny zastępcze spokrewnione.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Pomoc udzielana w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem współfinansowana
jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej. Ośrodek zapewnia wsparcie osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwem
i członkom ich rodzin w postaci
możliwości uzyskania bezpłatnej
i profesjonalnej pomocy prawnej,
psychologicznej, socjalnej i innych
świadczeń (kategorie przestępstw
znajdują się na stronie http://pokrzywdzeni.gov.pl/kategorie-przestepstw )
Jednocześnie osoba ubiegająca się
o pomoc zobowiązana jest do:
1. podania swoich danych osobowych;
2. potwierdzenia, że zapoznała się z
Pouczeniem, określającym zasady
udzielania pomocy,
3. oraz wyraża zgodę na treści zawarte w Oświadczeniu m.in. dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pouczenie:
1. Pomocy z Funduszu udziela się w
takim zakresie, w jakim nie została
udzielona z innych źródeł.
2. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej prze-

znaczeniem, jest obowiązana do
zwrotu równowartości uzyskanych
świadczeń (art. 43 § 16 k.k.w.).
3. W wypadku ustalenia, że osoba,
której udzielono pomocy, wykorzystała ją niezgodnie z przeznaczeniem, podmiot, który udzielił
pomocy, jest obowiązany do wezwania tej osoby do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w
terminie 30 dni od dnia wezwania
jej do zwrotu (art. 43 § 17 k.k.w.).
4. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i pomimo wezwania nie
zwróciła jej równowartości, traci
prawo do dalszej pomocy, chyba że
zachodzą wyjątkowe okoliczności
uzasadniające udzielenie jej takiej
pomocy (art. 43 § 18 k.k.w.).
Oświadczenie:
1. Nie udzielono mi pomocy w tym
samym zakresie z innych źródeł.
2. Zapoznałam/-em się z obowiązkiem zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w razie wykorzystania pomocy z Funduszu
niezgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
wniosku i udzielenia pomocy przez
Instytut Psychologii Zdrowia Pol-

skiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą przy ulicy Gęślarskiej 3, 02-412 w Warszawie.
4. Jednocześnie oświadczam, że
wiem, iż przysługuje mi prawo do
wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania oraz że obowiązek podania danych przed udzieleniem mi
pomocy wynika z treści §27 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r.
w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 189).
Poniżej adres Ośrodka Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w wyznaczonego w województwie świętokrzyskim:
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach
ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce
Filia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Masłów Pierwszy
ul. Jana Pawła II 5
26-001 Masłów
Do pobrania ze strony GOPS Masłów www.gops-maslow.pl Zakładka
Przemoc-Zespół Interdyscyplinarny: informator dla osób pokrzywdzonym przestępstwem.
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Kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet w Niebieskiej Linii
Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy
wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii
zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec
Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem
Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne
podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami
człowieka.

Zajrzyj na: www.niebieskalinia.pl/kampania-16
-dni lub www.gops-maslow.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w czasie tegorocznej akcji postanowiło umożliwić zabranie głosu i
podzielenie się osobistym doświadczeniem kobietom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie,
które trafiły do Niebieskiej Linii.
Monika Dolezińska-Włodarczyk
Kierownik GOPS Masłów

Pożycia Małżeńskiego

50-rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość.
Ożywają wspomnienia, cofamy się w przeszłość.
Przypominamy sobie chwile spędzone razem, nie
zawsze te dobre, ale także trudne momenty naszego wspólnego życia. Tak było również 26 października 2014 r. w Gminie Masłów, gdzie odbył
się Jubileusz Złotych Godów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą w intencji Jubilatów. Nabożeństwo dziękczynne odprawił ksiądz
Piotr Motyka- proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie. Udzielił jubilatom
błogosławieństwa oraz życzył wielu łask bożych
na następne wspólne lata życia.
Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do
Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Cieko-

tach, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Po
przywitaniu wszystkich przez p. Joannę Radek - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wójta Gminy Masłów odbyła się główna część uroczystości. W
imieniu Prezydenta RP Wójt gminy Ryszard Pazera
uhonorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Natomiast Proboszcz wręczył wszystkim Błogosławieństwo od biskupa kieleckiego.
Ta symboliczna a jakże ważna uroczystość była okazją
do wręczenia prezentów i upominków ufundowanych
przez Urząd Gminy, a wręczonych naszym jubilatom
przez p. Jadwigę Dudę – Wicewójt gminy Masłów i
p. Małgorzatę Kumór – Skarbnika Urzędu. Lampką
szampana został wzniesiony toast za zdrowie „złotych par”. Całą uroczystość uświetnił występ Chóru
Masłowianie.
Podczas wspólnego poczęstunku były rozmowy o
życiu, upływających latach, wzajemnym szacunku,
poświęceniu i licznych kompromisach. Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia,
pomyślności i spokoju. Ich długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych
zmian zachodzących w otaczającym nas świecie,
sukcesów i porażek, jakie spotykają nas w życiu rodzina jest najważniejsza.
Tegoroczni Jubilaci to:
1. Maria i Mieczysław Bandrowscy z Masłowa Pierwszego
2. Janina i Edward Biskupscy z Masłowa Pierwszego
3. Stanisława i Jan Brzoza z Masłowa Pierwszego
4. Zofia i Piotr Brzyśkiewicz z Masłowa Pierwszego
5. Zofia i Stefan Kowalik z Woli Kopcowej
6. Władysława i Józef Ksel z Mąchocic Kapitulnych
7. Helena i Czesław Kuśmierscy z Masłowa Pierwszego
8. Zofia i Rajmund Lipowscy z Brzezinek
9. Stanisława i Stefan Mazur z Woli Kopcowej
10. Genowefa i Jan Pabis z Dąbrowy
11. Krystyna i Jan Pałys z Mąchocic Scholasterii
12. Stanisława i Marian Piwko z Masłowa Drugiego
13. Julianna i Henryk Telka z Barczy
14. Maria i Ludwik Wiśniewscy z Dąbrowy

16

Kurier Masłowski

Zwyczaje Wigilijne
Można wierzyć lub nie wierzyć. Nie
zaszkodzi jednak spróbować zastosować
się do niektórych wigilijnych obrzędów.
Oto kilka starych zwyczajów, które ponoć
mogą zapewnić nam dostatek i pieniądze w
nadchodzącym roku.
Ale pamiętajmy traktujmy je z
przymrużeniem oka ...

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Aniołki, szyszkowe i makaronowe choinki, ozdobne
bombki królowały na stołach wystawców kiermaszu
bożonarodzeniowego odbywającego się w Centrum
Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach 14 grudnia
br. Kiermasz rozpoczęło IV Forum Lokalnych Społeczności skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania-Wokół Łysej Góry”.
Kiermasz poprzedziły sobotnie warsztaty ozdób
świątecznych, prowadzone przez p. Annę Karyś i p.
Wiolettę Domagałę – pracowników Świetlic Gminnych.
Odwiedzający Centrum w niedzielne popołudnie
mogli zakupić świąteczne wspaniałości, a także spróbować wigilijnych potraw przygotowanych przez
Gospodarstwo Agroturystyczne p. Leszka Trębacza.

Podczas kiermaszu został rozstrzygnięty konkurs na kartkę
Bożonarodzeniową, organizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
i Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Masłowie.
Wójt gminy Masłów wręczając
nagrody, dziękował nie tylko tym
nagrodzonym, ale
wszystkim, którzy odpowiedzieli
na zaproszenie organizatorów i wzięli udział w konkursie. Życzenia zdrowych i wesołych świąt złożyli
zebranym gościom Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna oraz Wójt Gminy Masłów Tomasz
Lato. Dodatkową atrakcją tego dnia był występ Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zaprezentowała się w świątecznym
repertuarze. Kiermasz wszyscy opuszczali z lżejszym
portfelem ale z uśmiechem na twarzach.
Za rok „Szklany Dom” zaprasza ponownie.
Więcej na stronie www.gokis.maslow.pl

Pomoc dla Trenera Strząbały
Miło nam poinformować, że AKCJA POMOCY DLA
TRENERA STRZĄBAŁY przeprowadzona w naszej
szkole i na terenie gminy Masłów zakończyła się powodzeniem. Bombki z autografami zespołu VIVE
TAURON KIELCE rozeszły się jak świeże bułeczki.
Uzbierano 1230 zł. Całą kwotę przekazano podczas
sobotniego meczu w Hali Legionów. Wszystkim tym,
którzy zakupili bombkę serdecznie dziękujemy, a trenerowi życzymy powrotu do zdrowia.
Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych

Drodzy Mieszkańcy gminy Masłów. Na zbliżające
się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2015 Rok
życzę Wam wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym. Niech Waszą codzienność przenika
potęga wiary, nadziei i miłości. „Miłości, która
wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie
ustaje”.
Radny Powiatu Kieleckiego
Marian Zarzycki
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Wieści ze szkoły

Zwyczaje Wigilijne

„Poznajemy niebo”
24 listopada 2014 roku odbył się w SP w Woli Kopcowej niezwykły pokaz w kapsule planetarium pt.
„Poznajemy niebo”. Zajęcia z zakresu astronomii
prowadzone były przez firmę Supernowa, przy użyciu nowoczesnego sprzętu. W pokazie brały udział
przedszkolaki i uczniowie klas I-III.
Dzieci poznały wiele, nowych pojęć takich jak:
galaktyka, planety, gwiazdy, satelity. Mogły przenieść się do kosmosu poprzez wirtualny świat. Pokaz ten wywołał wiele radosnych emocji
i pobudził dziecięcą
wyobraźnię. To będzie
niezapomniana, kosmiczna podróż.

Święty Mikołaj w Scholasterii

Dzień najlepiej zacząć od umycia twarzy
zimną wodą, a do umywalki lub wanny
trzeba włożyć monety.

Magiczny czas wróżb...

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy,
a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię
dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Dzieci
często zastanawiają się, co spotka ich w życiu. Z
niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny
niż wszystkie dni, dzień pełen tajemniczych wróżb
i czarów. Ten niezwykły dzień był w SP w Woli
Kopcowej 27 listopada 2014 roku.
Uczniowie najpierw wysłuchali krótkich informacji
na temat dawnych tradycji Andrzejek, a potem rozpoczęły się wróżby. Emocji
i śmiechu było co niemiara,
a wróżby odkrywały kolejne tajemnice przyszłości. Po
wróżbach uczniowie zasiedli
do słodkiego poczęstunku,
który samodzielnie przygotowali. Ten dzień był pełen magii, tajemniczości, a wróżby
doskonałą zabawą.
mgr Jolanta Kozub

Dnia 5 grudnia 2014 r. do drzwi Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii zapukał Święty Mikołaj, najpilniej wyczekiwany
opiekun dzieci. Nie przyszedł z pustymi rękami, ale
z workiem pełnym prezentów. Jego wysłannikiem
okazał się nowo wybrany wójt gminy Masłów, Tomasz Lato, który pomógł świętemu patronowi rozdać
upominki dla wszystkich milusińskich obecnych w
tym dniu w szkole. Radości było co niemiara, bo rózgi jakoś nikt nie dostał. Mikołaj odwiedził również
wszystkie szkoły na terenie Gminy Masłów.

Sekcja łucznicza w Mąchocicach Scholasterii

Sekcja łucznicza UKS Mąchocice Scholasteria działa
od 19 listopada 2009 roku. Zajęcia prowadzi dwa razy
w tygodniu mgr Leszek Mozer, trener I klasy łucznictwa.
- W roku 2014 prowadzę sekcję łuczniczą jako wolontariusz, ponieważ chciałem umożliwić dzieciom
dalsze strzelanie z łuku oraz dać rozrywkę. Zajęcia
prowadziłem w godz. 13:30-15:30. Uczestniczyliśmy
również w zawodach organizowanych w naszym województwie 11 razy. W trakcie treningów doskonaliliśmy technikę strzelania z łuku, zabawowe strzelanie
do tarczy, gry sportowe takie jak piłka nożna, badminton oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. Dzieci uczestniczyły w zawodach okręgowych 11 razy. Do najaktywniejszych należą:
- Szymon Adamiec
- Kinga Klimek
- Krzysztof Kot
- Kamil Mrozik
- Seweryn Pałys
- Oskar Kołomański
- Filip Staniek
- Dominik Żmuda
Na stanie klubu jest 10 łuków do nauk strzelania, 30
strzał oraz maty zamontowane na sali gimnastycznej.
L. Mozer

18

Kurier Masłowski

Zwyczaje Wigilijne
W ten dzień nie należy wydawać żadnych
pieniędzy, a więc najlepiej w
wigilijny dzień już nic nie kupować.

Mikołajki w
Szklanym Domu
darze dla Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Przekazania tego cennego daru, na ręce Pana Wójta
Tomasza Lato i Pani Kazimiery Zapałowej Honorowego Kustosza Dworku Żeromskiego, dokonały Panie Maria Panek kustosz Muzeum S. Żeromskiego w
Nałęczowie i Pani Grażyna Stępniak przedstawicielka Klubu „Ziemianka”. Była to bardzo podniosła i
wzruszająca chwila.
Po tych wszystkich doznaniach artystycznych i wzruTradycyjne Mikołajki odbyły się 6 grudnia w Szkla- szeniach przybył wyczekiwany Mikołaj i obdarzył
wszystkich słodkimi upominkami.
nym Domu. Było wiele prezentów i niespodzianek.
Niezrównany Teatr Kapitalny pod dyrekcja Alicji
Rozborskiej przedstawił Bajki Jana Brzechwy, dzieci
z tanecznego zespołu Tup Tup Dance zaprezentowały
dwa układy taneczne. Tego dnia także odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla uczniów szkół noszących imię Stefana Żeromskiego i wernisaż wystawy nagrodzonych prac. Wśród
nagrodzonych i wyróżnionych dwie szkoły z woj
świętokrzyskiego tj.SP w Chmielniku i SP w Mąchocicach Scholasterii. Praca plastyczna Amelii Kmieć z
SP w Mąchocicach Scholasterii znalazła się na stronie
tytułowej kalendarza na 2015 r wydanego przez Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,
organizatora konkursu. Odwiedzili nas także goście z
Nałęczowa z prezentem mikołajkowym do Dworku.
Pani Krystyna Tarka z Klubu Rękodzieła „Ziemianka” W przeddzień urodzin Stefana Żeromskiego w niedziałającego przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury dzielę 12 października dokonaliśmy podsumowania
wykonała makatę przedstawiająca Napoleona wiodą- projektu Przestrzenie Stefana Żeromskiego realizocego swych żołnierzy do boju, na wzór makaty wyko- wanego od maja tego roku. Projekt dofinansowany
nanej przez Józefę z Katerlów Żeromską. Oryginał, w ze środków Unii Europejskiej, Program Rozwoju
70% zniszczony, znajduje się w Muzeum S. Żerom- Obszarów Wiejskich. Zaprezentowano efekt warszskiego w Nałęczowie. Replika została przekazana w tatów filmowych w postaci trzech fotokastów inspirowanych postacią wielkiego Pisarza. Szczególnie
ciekawa była sonda uliczna przeprowadzona w Kielcach przez młodzież biorąca udział w warsztatach. W
programie niedzielnego popołudnia znalazł się także bardzo interesujący wykład „Żeromski a kultura
popularna” dr Moniki Gabryś Sławińskiej, adiunkt
w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.
Pani doktor omówiła związki Żeromskiego z filmem
i zaprezentowała nieznany scenariusz filmowy Żeromskiego „Wieczna fala”. Scenariusz ten niestety
nie doczekał się ekranizacji i gotowy czeka na zainteresowanie przez filmowców. Zwieńczeniem uro-

150 rocznica urodzin
Stefana Żeromskiego

Kurier Masłowski
dzinowego dnia był koncert „Żeromski z muzyką” w
wykonaniu kompozytora muzyki Łukasza Mazura w
nowym projekcie muzycznym „Mistrzowie i Małgorzata”. Jak przystało na urodziny nie zabrakło tortu
urodzinowego i okolicznościowego toastu.

Europejskie Dni Dziedzictwa
w Szklanym Domu

Centrum Edukacyjne Szklany Dom Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach we wrześniu w
ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Stefana
Żeromskiego włączył się w program Europejskich
Dni Dziedzictwa organizowanych w tym roku pod
hasłem Dziedzictwo- źródło tożsamości.
14 września o godz. 15, w cyklu o Żeromskim od
A do Ż, dr Piotr Rosiński z Uniwersytetu Jana Ko-

II Świętokrzyski Zlot Chórów
„Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć” Oskar Kolberg
8 listopada 2014 r. o godz.17.00 w Centrum Edukacyjnym „SZKLANY DOM” w Ciekotach, odbył się
koncert podsumowujący kolejną edycję Świętokrzyskiego Zlotu Chórów.
Świętokrzyski Zlot Chórów to wydarzenie, przeznaczone dla miłośników śpiewu, a szczególnie dla osób
prowadzących zespoły śpiewacze. Przez cały dzień
odbywały się warsztaty, które w tym roku poprowadziły :
prof. Elżbieta Wtorkowska - profesor sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, dziekan Wydziału
Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
dr Ewa Robak – doktor sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Pracownik Instytutu Edukacji Muzycznej UJK.
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Przed Wigilią trzeba uregulować wszystkie długi,
aby portfel w nadchodzącym roku nie świecił
pustkami. A więc jeśli ktoś komuś czegoś
jeszcze nie oddał, ma na to czas do wieczora.
chanowskiego w Kielcach poruszył tematykę wpływu sztuk wizualnych na twórczość Stefana Żeromskiego w wykładzie: Sztuka w „Dziejach Grzechu”
Stefana Żeromskiego. Zwrócił uwagę słuchaczy
na nieprzypadkowość wykorzystanych w powieści
dzieł sztuki, co świadczy o szerokiej wiedzy pisarza
i jego zainteresowaniach sztukami wizualnymi. Dr
Piotr Rosiński jest historykiem sztuki, wykładowcą
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Po wykładzie odbyła się projekcja filmu „Dzieje
Grzechu” reż. Walerian Borowczyk z 1975. „Dzieje grzechu” to kontrowersyjny film na podstawie
powieści, która sto lat temu wywołała jeden z największych skandali literackich epoki.
20 września zaprosiliśmy wszystkich miłośników
literatury na warsztaty literackie w oparciu o prozę
Stefana Żeromskiego poprzedzone wykładem Stefan Żeromski - pisarz wobec wyzwań swoich czasów. Warsztaty prowadził Marcin Dzikowski doktor
literaturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, pracowity dzień warsztatowy
zakończył Koncert, którego tytuł „Pieśni ludu polskiego” jest bezpośrednim odwołaniem do dzieła tego
wybitnego folklorysty i etnografa.
W koncercie wystąpili: Zespół Śpiewaczy Kopcowianki z gminy Masłów, Chór Turliki z Zakopanego,
Chór Portamento ze Starachowic oraz Chór Antidotum z Kielc.
Organizatorami Świętokrzyskiego Zlotu Chórów są
Stowarzyszenie Chór Kameralny Fermata, Stowarzyszenie „A nam się chce” oraz Centrum Edukacyjne
Szklany Dom w Ciekotach.

Wycieczka Śladami
Pisarzy Polskich

5 października Centrum „Edukacyjne Szklany
Dom” zorganizowało wycieczkę jednodniową do
Czarnolasu, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego śladami Jana Kochanowskiego, Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego. Ponieważ wycieczka spotkała
się z dużym zainteresowaniem, planujemy kolejne tego typu
przedsięwzięcia. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty na
stronie: www.szklanydom.maslow.pl
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Zwyczaje Wigilijne
W dzień Wigilii nikomu niczego nie pożyczaj.
Jeśli więc sąsiadka wpadnie po szklankę
cukru, pamiętaj, że nam też właśnie się
skończył ;-) Pożyczanie w Wigilię grozi
utratą majątku!

Wigilia badmintonistów
w Szklanym Domu

W Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane
przez Świętokrzyski Związek Badmintona połączone
z rocznym podsumowaniem działalności Związku.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, zawodnicy i działacze sportowi.
– Przyszli do nas ludzie z różnych środowisk tj.
sportu, kultury, mediów, oświaty samorządu. Czas
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także

sport mają magiczną moc jednoczenia ludzi – mówi
Zbigniew Wojciechowski - prezes Świętokrzyskiego
Związku Badmintona i Jacek Wiatrowski, wiceprezes.
– Cieszy nas taka liczba znakomitych gości, naszym
celem jest popularyzacja tej pięknej dyscypliny.
Chcemy zarazić ją jak najwięcej osób na terenie
Gminy Masłów – mówi Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato.
– Cieszę się ogromnie, że młodzież podnosi swoje
umiejętności sportowe, że się szkoli, a nauczyciele wychowania fizycznego w wielką chęcią i pasją
wdrażają badmintona na swoich lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych – stwierdził Michał Godowski, starosta kielecki.
Wśród życzeń jakie sobie składali miłośnicy badmintona jedno często się powtarzało. Świętokrzyskie jest województwem w którym badminton rozwija się rewelacyjnie. Życzymy sobie, aby nowy rok
okazał się sukcesem – podkreśla Zbigniew Wojciechowski.
W wigilii wzięli udział ponad 120 zaproszonych gości
w tym min.: Sekretarz generalny Polskiego Związku
Badmintona, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki, Wójt Gminy Zagnańsk i
Piekoszów.

Harcerskie Andrzejki dla drużyn z Hufca Kielce Powiat
Na zaproszenie harcerzy z 50 DH działającej w SP w
Brzezinkach od 2006 roku, odpowiedziały drużyny z
Miedzianej Góry, Łącznej, Kielc oraz dwie drużyny z
Daleszyc. Prawie 100 osób świetnie bawiło się w czasie dyskoteki. Dla wszystkich przygotowano tradycyjne andrzejkowe wróżby. Można było się dowiedzieć,
jakie imię będzie nosić przyszła żona lub mąż oraz jaka
przyszłość przez nami (szybki ślub, bogactwo, zakon).
Wiele emocji towarzyszyło konkursom tańca na gazecie i przechodzenia pod liną oraz wróżbie z wyprowadzaniem butów za próg. Dla wszystkich przygotowano
okolicznościowe kotyliony z czarnym kotem oraz słodki poczęstunek. Za organizację imprezy odpowiedzialne były nauczycielki: Olga Zawodnik – Purtak – drużynowa 50 DH, Sylwia Nalepa i Jadwiga Olesiejuk.

Kurier Masłowski

Pamiętali o 150. rocznicy
urodzin Żeromskiego
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Nie zapomnijmy o powieszeniu na choince
kilku miodowych pierników, cukierków i
orzechów zawiniętych w złotko. Jeśli choinkę
mamy już ubraną, koniecznie powinniśmy
uzupełnić braki w ozdobach. Ten
zabieg powinien zapewnić nam w
nadchodzącym roku dobrobyt.
Sylwia Nalepa. Pierwsze miejsce zdobyła Weronika Chaba. Na kolejnych miejscach znaleźli się Ola
Wotyś i Cyprian Kiełbik. W konkursie udział wzięli
również Paweł Kupis i Zuzia Radek. Rozstrzygnięty
został konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. Najwięcej o pisarzu wiedzą: Ola
Zielińska, Ola Wojtyś, Weronika Chaba, które najlepiej napisały test. Na korytarzu szkolnym otwarta
została wystawa poświęcona pisarzowi. Oglądając
ją można zapoznać się z najważniejszymi miejscami związanymi z twórczością i życiem Żeromskiego
oraz obejrzeć książki jego autorstwa, które można
wypożyczyć w bibliotece. Za przygotowanie konkursów i wystawy były odpowiedzialne nauczycielki: Urszula Tyszewicz i Olga Zawodnik – Purtak.

W związku ze 150. rocznicą urodzin Stefana Żeromskiego w szkole w Brzezinkach zorganizowano przedpołudnie z literaturą pisarza, który swoje
dzieciństwo spędził w pobliskich Ciekotach. Chętni uczniowie przeczytali wylosowane fragmenty:
„Popiołów”, „Syzyfowych prac”, „Przedwiośnia”,
„Urody życia”, „Puszczy Jodłowej”. Ich interpreZdjęcie: Od lewej stoją: Cyprian Kiełbik, Ola Wojtację oceniało jury w składzie: dyrektor Zbigniew
tyś, Weronika Chaba.
Długosz oraz nauczycielki: Urszula Tyszewicz i

„Śniadanie daje moc!”- bicie Rekordu Guinnessa
oraz owocowe szaszłyki. Nad całością rekordu czuwali zaproszeni goście- świadkowie i stewardzi.
Dzieci świetnie się bawiły. Każdy był ubrany na
zielono. Potem wszyscy razem zjedli przygotowany
posiłek.
Myślę, że akcja ta jest bardzo wartościowa. Mówienie o tym, jak ważne jest śniadanie i ze jest to
paliwo, które daje nam siłę na cały dzień jest bardzo ważne. Uświadomienie dzieciom i rodzicom, że
warto wstać 15 minut wcześniej, aby przygotować
wspólny posiłek z rodzicami jest bezcenny.
Joanna Jaros
koordynator akcji
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach przyłączyła się
do ogólnopolskiej akcji bicia Rekordu Guinnessa
we wspólnej lekcji gotowania i przygotowywania
śniadania według podanego przepisu. Celem akcji
było pokazanie dzieciom z klas 0-3, że przygotowywanie posiłku może być super zabawą i rzeczywiście tak było. 7 listopada wszystkie szkoły razem
rozpoczęły bicie rekordu o godzinie 10.00. Na sali
gimnastycznej było 61 dzieci, które samodzielnie
przygotowywały twarożek z jogurtem i warzywami,
kanapki z chleba pełnoziarnistego z wędliną i serem
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Tego dnia zarówno uczniowie, jak i niektórzy nauczyciele wykazali się kreatywnością i poczuciem dystansu
do siebie. Szkoła tętniła życiem, a wokoło mogliśmy
Przygotowując wigilijny stół należy zadbać o to, podziwiać przedstawicieli różnych subkultur: punków,
skinów, „metali”, hippisów, ghotów, hipsterów i inby był udekorowany na czerwono i złoto, kolory
te oznaczają bowiem bogactwo i szczęście. Pod nych.
talerz każdego z domowników trzeba położyć
Członkowie sekcji kulturalno-rozrywkowej samomonetę, aby nikomu w rodzinie nie zabrakło
rządu wykonali również okolicznościową gazetkę na
gotówki. A podczas kolacji warto mieć przy
temat subkultur. Ponadto, na godzinach wychowawsobie drobną sumę pieniędzy - dzięki
czych i innych lekcjach odbyły się dyskusje i pogatemu nie będziemy cierpieć na ich brak
przez cały kolejny rok.
danki. Bawiliśmy się świetnie, ale również poszerzyliśmy naszą wiedzę o subkulturach młodzieżowych,
nie tylko tych nam współczesnych, ale także tych,
które są bliższe naszym rodzicom, a nawet dziadkom.
Co więcej, wzbogaciła się nasza wiedza o współczesnych gatunkach muzycznych. Podczas długiej przerwy odbył się konkurs muzyczny, a zadaniem uczniów
było dopasować wybrane fragmenty muzyczne do poszczególnych subkultur, które są utożsamiane z daną
muzyką lub konkretnymi zespołami. Największą wiedzą w tym temacie wykazali się uczniowie klasy III
b.
Przypomnijmy, że hasłem przewodnim tego dnia były
słowa wypowiedziane przez jedną z bohaterek popularnego serialu „Ranczo”: „...bo w tym wieku najważW czwartek 27 listopada samorząd szkolny gimnazjum niejsze są subkultury”.
w Mąchocicach Kapitulnych zorganizował Dzień Sub- Dziękujemy za wspólną zabawę i czekamy na następkultur w ramach dni tematycznych, które są organizo- ny dzień tematyczny, którego motywem przewodnim
będzie ... kapelusz.
wane wybranego dnia każdego miesiąca.

Zwyczaje Wigilijne

Dzień Subkultur

Odwiedził nas Mikołaj O Żeromskim prawie wszystko
W piątek 5 XII już od samego rana dzieciaki z przedszkola, klasy „0” a także z klasy
I-III w Mąchocicach Kapitulnych wyglądały
upragnionego gościa. Był nim oczywiście
Mikołaj, który przybył w samo południe.
Witany radosnymi okrzykami chodził od klasy do klasy obdarowując dzieciaki prezentami. Te zaś na powitanie śpiewały piosenki,
recytowały wierszyki i zapewniały, że nadal
będą grzeczne. Mikołaj cierpliwie odpowiadał na liczne pytania dzieciaków: Skąd przyjechał? Jak długo gromadzi upominki? Ile
ma lat? i wiele innych. Mikołaj wszystkim
grzecznym dzieciom wręczył duże paczki,
chętnie pozował do zdjęć, po czym pożegnał
naszą szkołę, aby odwiedzić następną. Obiecał, że na pewno wróci za rok!

„Ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio” – takie było
motto III Powiatowych Konfrontacji Historycznych im. Prezydenta Kazimierza Sabbata, które odbyły się 9 października w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach. W tym roku
tematyka konkursów dotyczyła Stefana Żeromskiego (z racji
150 rocznicy urodzin). Zaproszenie do udziału, których głównym organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Bielin, przyjęły również gimnazja z Kostomłotów, Nowej Słupi, Nowin,
Rakowa i Bielin.
Na konfrontacje złożyły się dwa indywidualne konkursy dla
uczniów - wiedzowy oraz recytatorski. Uczniowie rozwiązywali test zbliżony w formie do egzaminu gimnazjalnego. Jego
tematyka obejmowała zagadnienia z języka polskiego, historii
i wiedzy o regionie. Zadania konkursowe sprawdzały wiedzę
dotyczącą miejsc związanych z życiem Stefana Żeromskiego.
Drugie miejsce zajęła Aleksandra Białogońska.
Natomiast w konkursie recytatorskim uczestnicy prezentowali
fragmenty prozy Stefana Żeromskiego z opisami przyrody naszej Małej Ojczyzny oraz miejsc bliskich pisarzowi. Najwyżej
oceniono prezentację Andrzeja Sobierajskiego.
W czasie, gdy jurorzy sprawdzali prace konkursowe i pracowali nad werdyktem, uczniowie wraz z opiekunami zostali
zaproszeni na wycieczkę do wioski średniowiecznej w Hucie
Szklanej. Piękna jesienna pogoda sprzyjała zwiedzaniu. Ostatnim punktem konfrontacji było wręczenie nagród i upominków dla wszystkich uczestników.
Aneta Januchta

Kurier Masłowski
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Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka w przedszkolu

Zwyczaje Wigilijne
Podczas Wigilii koniecznie trzeba
skosztować każdej potrawy, szczególnie
dużo należy zjeść maku, który uważany jest
za synonim dostatku. Według niektórych
wierzeń na wieczerzy wigilijnej nie
powinno zabraknąć też białej fasoli,
gwarantuje ona spokój w finansach.
Na wniosek rzecznika praw dziecka - Marka Michalaka, Sejm RP ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Dzień ten przypomina
szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu systemu
ochrony praw dziecka. Z tej okazji w przedszkolu w
Mąchocicach Kapitulnych odbyły się zajęcia, podczas których najmłodsi dowiedzieli się, jakie są ich
prawa, jak bardzo są ważne i jak istotne jest ich przestrzeganie przez dorosłych.

Pasowanie na przedszkolaka
i starszaka

Dnia 7 listopada 2014 roku w naszym przedszkolu
odbyła się pierwsza, ważna uroczystość dla dzieci
- „Pasowanie na przedszkolaka i starszaka”. Dzieci
przedstawiły program artystyczny, w którym pokazały, czego nauczyły się do tej pory. Następnie
odbyła się ceremonia pasowania na przedszkolaka i
starszaka. Na zakończenie każde dziecko otrzymało
pamiątkowy dyplom.
K.Pulut

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY KARMNIK

17 listopada 2014 w SP w Mąchocicach
Scholasterii podsumowano konkurs na najładniejszy karmnik.
Gdy nastaje zima dla ptaków, które nie odleciały do ciepłych krajów, nadchodzą ciężkie czasy. Zorganizowanie „ptasiej stołówki”
i dokarmianie ptaków gdy jest krótki dzień
oraz niesprzyjające warunki, które nie pozwalają wystarczająco zaspokoić głodu, to jedno
z zadań dla naszej społeczności szkolnej.

Dzieci włączyły się w te zadania i wraz ze swoimi bliskimi przygotowali przepiękne karmniki. Komisja w składzie: pani Joanna Januchta,
pani Ewa Kozłowska i pani
Ewa Staszewska rozstrzygnęły konkurs i przydzieliła
nagrody.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Amelia Sito kl.
0A, Martyna Chaba kl. I,
Piotr Chaba kl. 0B
II miejsce – Maciej Ksel kl. I
III miejsce – Jakub Gawroński
kl. 0a i Krystian Borek kl. I.
Wyróżnienia otrzymało 28
uczniów.
Dziękujemy rodzicom za pomoc w budowaniu karmników , mamy nadzieję, że było
to dla was i waszych pociech
miłe i edukacyjne zajęcie.
Opiekun LOP
Ewa Staszewska

HALA SPORTOWA
W MĄCHOCICACHSCHOLASTERII
Informujemy, że zajęcia w
hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii
prowadzone są od poniedziałku
do piątku w godz. 15:30 do
22:00 oraz w soboty od 12:00
do 20:00.
Grupy sportowe mogą korzystać z hali po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem hali.
W każdy czwartek od godz.
18:00 do 20:00 prowadzone są nieodpłatnie zajęcia z
badmintona dla dzieci wraz
z rodzicami z terenu gminy
Masłów.
Codziennie w godzinach pracy hali czynna jest siłownia
dla osób pełnoletnich.
Stanisław Radek
kierownik hali sportowej
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Zwyczaje Wigilijne
Jednym z roślinnych symboli Bożego
Narodzenia jest jemioła. Symbolizuje
ona życie, odrodzenie, zgodę, skruchę,
wybaczenie i pojednanie. Dlatego
całujcie się pod nią w tym okresie
i pamiętajcie o tym, by po każdym
pocałunku zerwać z niej jedną jagodę

VIVE TAURON KIELCE
Już drugi rok z rzędu uczniowie ZS w Mąchocicach
Kapitulnych dopingują drużynę szczypiornistów
VIVE TAURON KIELCE. Systematycznie zgodnie
z kalendarzem rozgrywek grupa dzieci i młodzieży
zaopatrzona w klubowe szaliki i tuby wyjeżdża do
HALI LEGIONÓW w Kielcach na mecze z udzia-

łem Mistrzów Polski. Zainteresowanie kibicowaniem jest coraz większe wśród naszych dzieciaków.
Możliwość spotkania swoich idoli sportowych oko
w oko jest dla nich niezapomnianym przeżyciem.
13 grudnia kolejny wyjazd i niespodzianka... DZIKI MECZ.
Spędzanie wolnego czasu na meczach VIVE TAURON KIELCE to dobra alternatywa dla gier komputerowych!

Zabawa andrzejkowa wśród najmłodszych
27 listopada dzieci z klasy 0 oraz przedszkola bawiły się
wspólnie podczas zabawy andrzejkowej. Przy dźwiękach
muzyki dzieciaki radośnie śpiewały i tańczyły. Miłym
zaskoczeniem było pojawienie się wróżek (uczennice
gimnazjum), które towarzyszyły dzieciom podczas zabaw tanecznych, wróżb. Dużo emocji wywołała wróżba z
nazwami przyszłych zawodów oraz ta, która wskazywała
imię najlepszego kolegi lub koleżanki. Wszystkim towarzyszyły radosne okrzyki. Na zakończenie dzieciaki zasiadły do stołów, gdzie czekały na nich same smakołyki:
soki, owoce i rozmaite słodkości.

Zielona Szkoła

W dniach 13.09.2014-27.09.2014 grupa 44
uczniów z klas IV-VI i 5 opiekunów ze szkoły z Mąchocic Kapitulnych przebywało na
Zielnej Szkole. Dzieci wzięły udział w tzw.
Turnusie Uśmiechu dzięki Fundacji ING
Dzieciom, która ufundowała pobyt uczniom
w ośrodku „Regle” w Wiśle.
Były to dni wypełnione przeróżnymi atrakcjami.Na pewno nikt się nie nudził, chociaż

czasami,zwłaszcza przed snem, wspominaliśmy z łezką w
oku nasze rodziny i przyjaciół.
Jeżeli pogoda nam nie dopisywała, uczyliśmy się jak na
uczniów przystało. W ciepłe słoneczne dni poznawaliśmy
miasto Małysza i okolice. Byliśmy m.in. w Teatrze Bajek Banialuka w Bielsku-Białej, w Koniakowie, Istebnej,
Żywcu, w Brennej, Skoczowie. Uczestniczyliśmy w licznych imprezach tj. ognisko, dyskoteki, zabawy w Kalambury, Mam Talent, Karaoke, braliśmy również udział w
licznych konkursach plastycznych.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
abyśmy mogli spędzić szczęśliwe chwilę w przyjaznej atmosferze. Chcielibyśmy tam powrócić.
Dorota Malarczyk

Kurier Masłowski

25

Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Masłowie
Rok szkolny 2014/2015
- z życia szkoły
Od rozpoczęcia roku szkolnego mija dopiero czwarty miesiąc, a w murach naszej szkoły wydarzyło się
naprawdę wiele. Także zeszły rok obfitował w różnorodne działania i przyniósł wiele sukcesów.

Zwyczaje Wigilijne
Aby zapewnić sobie w następnym roku urodzaj,
rzucano ziarnem o powałę, aby dowiedzieć się,
czy wyjdzie się za mąż albo ożeni, wyciągano
źdźbła słomy lub siana spod obrusa (wyciągnięte
zielone źdźbło oznaczało ślub w karnawale,
trochę zwiędłe, że należy jeszcze poczekać, a
żółte źdźbło – staropanieństwo lub pozostanie
w stanie kawalerskim). Dziewczęta wybiegały
w Wigilię przed dom, „żeby z psiej
szczekaniny poznać, z której strony nadejdą
kawalerowie chętni do ożenku”.

Realizujemy nowatorskie przedsięwzięcie „Szkoła współpracy”, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami
w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt rozpoczął się w marcu 2013 roku i potrwa do końca lutego
2015 roku. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania klasa 2a Szkoły Podstawowej w Masłowie uczestniczyła w jednym z wielu interesujących przedsięwzięć organizowanych w całej Polsce i Europie, kształcących
umiejętności programowania. Uczniowie wzięli udział w imprezie nazwanej „Wieczór z duszkami”. W języku programowania Scratch duszkami nazywamy postacie, które wykonują, wskazane przez programistę
polecenia. Drugoklasiści tego wieczoru stali się więc twórcami prostych skryptów, będących pierwszymi
próbami programowania. Ich próby okazały się bardzo udane, a powstałe skrypty świadczyły o dużych
możliwościach przyszłych informatyków.
Nauka nie tylko w szkolnej ławie
Uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach edukacyjnych w Geoparku. „Młodzi naukowcy” odkrywali tajemnice kryształów i skał, badając ich niezwykłą strukturę pod mikroskopem,
który okazał się urządzeniem wywołującym zachwyt badaczy.
Zajęcia majsterkowania w markecie budowlanym „Castorama” –
uczniowie samodzielnie wykonują różne przedmioty, korzystając z narzędzi i materiałów udostępnionych przez market.
Niezwykle kształcącym przedsięwzięciem jest adopcja pieska Zumi
znajdującego się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.
Uczniowie zaopatrują swego podopiecznego w karmę i smakołyki. Podczas odwiedzin wielką radość sprawiał mu spacer, co chętnie wszystkim
okazywał psią czułością. Uczniowie czują dumę, widząc na jego boksie
tabliczkę z informacją, że to oni, klasa 5a ze Szkoły Podstawowej w Masłowie są opiekunami psa. Adopcja Zumiego to wspaniała lekcja wrażliwości i odpowiedzialności.
Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na edukacyjne wycieczki do Podzamcza koło Chęcin. Znajduje się tam Regionalne Centrum NaukowoTechnologiczne. Obiekt o powierzchni 4 tys. metrów robi niesamowite
wrażenie na uczniach. Parter niemal w całości zajmuje wystawa „Świat
Leonarda da Vinci” z kilkudziesięcioma eksponatami.
W ramach lekcji w terenie uczniowie
odwiedzili też Oceanarium w Kielcach, gdzie zobaczyli wiele okazów egzotycznych ryb i kilka gadów,
a przewodnik zapoznał dzieci z informacjami dotyczącymi życia, przystosowania i zwyczajów zgromadzonych tam zwierząt. Nasi uczniowie
mieli także okazję zobaczyć, jak karmi się te okazy. Największe wraże-
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nie zrobiły rekiny, piranie i płaszczki.
Tego dnia dzieciaki brały również udział w warsztatach z cyklu „Było sobie życie” na temat budowy ciała
człowieka. Była to doskonała okazja do nauki, o tym jak funkcjonuje człowiek. Dzieci dużo wiedziały na
ten temat, a dowiedziały się jeszcze więcej.
Ciekawą formą nauki było też spotkanie z farmaceutą, prelekcja
„Między nami kobietami”, niekonwencjonalne lekcje w pszczelej pasiece, udział w akcji „Śniadanie daje moc”, nagranie przez
uczniów filmu ilustrującego pomiar prędkości., realizacja projektów
„Edukacja przez szachy”, „Kino na temat”, czy „Walery Przyborowski – pisarz z Domaszowic”, w ramach którego uczniowie mogą
wykazać się wiedzą o życiu i twórczości pisarza, umiejętnościami
plastycznymi i recytatorskimi. Jego celem jest przypomnienie trochę zapomnianego pisarza naszego regionu, kształtowanie postaw patriotycznych i wzbudzanie poczucia
dumy z przynależności do regionu i kraju. Projekt przewiduje konkurs
wiedzy o życiu i twórczości Przyborowskiego, konkurs plastyczny i recytatorski. Podsumowanie nastąpi marcu 2015 roku.
W SP prowadzone jest kółko teatralne. Uczniowie rozwijają uzdolnienia teatralne, doskonalą umiejętności poprawnej wymowy, pięknego czytania, recytacji z poprawną
artykulacją, akcentem, intonacją,
ćwiczenia pamięci, rozwijają umiejętności pracy w zespole, wrażliwość, wyobraźnię, mają okazję pobudzać własną aktywność twórczą.
Przygotowują przedstawienia, które prezentują społeczności szkolnej,
rodzicom. W tym roku m.in. rozbawią widzów spektaklem „Kopciuszek na wesoło”.
4 listopada 2014 roku gościliśmy w szkole funkcjonariuszy Komisariatu Policji I w Kielcach. P. starszy sierżant Joanna Woźniak-Krześ
oraz p. starszy aspirant Mirosław Wawrzeńczyk spotkali się z uczniami naszego Gimnazjum. W trakcie przeprowadzonych przez nich zajęć wychowankowie klas I i II poznali podstawowe pojęcia z zakresu
prawa, a także dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność ponoszą osoby
w ich wieku w związku z naruszaniem zasad współżycia społecznego. Największe zainteresowanie wzbudziła problematyka przemocy
rówieśniczej, młodzież chętnie obejrzała filmy i spoty edukacyjne poświęcone zjawisku cyberprzemocy.
Uczestniczymy w wielu sportowych przedsięwzięciach. Ogromnym sukcesem naszych uczniów jest zdobycie w ramach Małej Ligii Piłki Ręcznej II miejsca w województwie oraz indywidualne wyróżnienie dla najlepszego zawodnika drużyny – Dawida Kobyłeckiego, awans do Finału
Powiatowego w mini piłce nożnej, IV miejsce SP w Finale Wojewódzkim – Drużynowe Biegi Przełajowe, II miejsce SP w Finale Wojewódzkim Mała Liga Piłki Ręcznej, klasy 4 SP II miejsce w Mikołajkowym
Turnieju Piłki Nożnej.
Nasza szkoła zdobyła również wyróżnienie w programie „Godzina sportu każdego dnia”, a klasa 2a,
która była najbardziej zaangażowana w tę akcję, zdobyła nagrodę w formie atrakcyjnych gier planszowych.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty-mamy powody do dumy. Nasi uczniowie zdobyli średnio 29,33 punktów na 40 możliwych. Jest to najlepszy wynik z dotychczasowych. Ale nie tylko to nas cieszy. Jest to także
wynik lepszy od średniej krajowej o ponad 3 punkty (średnia krajowa 25,82).
Ciekawą i pożyteczną inicjatywą są imprezy środowiskowe: Dzień Otwarty Szkoły i Piknik Rodzinny,
organizowane od dwóch lat. Cieszą się dużą popularnością, dlatego stanowią już stały punkt w kalendarzu
szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół w Masłowie
Ilona Niebudek
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PROMYCZEK

Placówka Wsparcia Dziennego,
ul. Świętokrzyska 86,
Wola Kopcowa tel.532-442-393
e-mail:promyczek@maslow.pl
Zajęcia w Promyczku odbywają się od poniedziałku
do czwartku od 14:00 do 18:00 i w piątek od 13:00
do 17:00 i są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6
do 18 roku życia.
Celem Placówki jest zapewnienie opieki dziennej;
tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych; organizowanie czasu wolnego. Promyczek to
miejsce, w którym można również brać udział w róż-
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nego rodzaju zajęciach: profilaktycznych, interpersonalnych, ogólnorozwojowych (plastycznych, kulinarnych, muzycznych, sportowych).
Wszystkie zajęcia, które oferuje Promyczek są
bezpłatne.
Do dyspozycji dzieci jest główna sala świetlicowa, pomieszczenie do cichej nauki, kącik
komputerowy ze stałym dostępem do Internetu,
x-box, stół do ping-ponga.
Od początku naszej działalności, w trakcie ferii zimowych i letnich organizujemy dla dzieci
wypoczynek. W tym czasie wychowankowie
uczęszczają na zajęcia sportowe, plastyczne
i kulturalne. Dodatkowo organizujemy różne
wycieczki do kina, kręgielni, rajdy itp.
Magdalena Cedro
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Szukamy Piłkarskich Talentów
Szanowni mieszkańcy gminy Masłów, kibice i sportowcy.
Po czteroletniej przerwie wracam na łamy mojego ukochanego Kuriera Masłowskiego. Czynię to z radością,
dziennikarską pasją i ogromną siłą motywacji do robienia
rzeczy dobrych dla naszych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tak się złożyło, że swój powrót zaczynam od krótkiego
felietonu sportowego, jako pilnej potrzeby przedstawienia
„co w sporcie gminnym piszczy”. Nie podejmuję się wnikliwego i analitycznego sprawozdania za czas mojej nieobecności w gazecie, gdyż ze zrozumiałych względów nie
mam dogłębnej wiedzy i nie jest moim zamiarem ocena
przeszłości. Z wiadomych względów najbliżej znana mi
była problematyka piłki nożnej i naszej gminnej drużyny MSS-Klonówka Masłów prowadzonej przez Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe, którego mam zaszczyt
być prezesem. Drużyna już drugi sezon gra w A klasie.
Jak nazwa wskazuje powstała z połączenia MSS Masłów
(wcześniej GOKIS Masłów) i Klonówki Masłów w 2013
r. Należy przypomnieć, że w tymże roku MSS Masłów
uzyskał awans do klasy A i zaproponował fuzję z Klonówką, co okazało się znakomitym rozwiązaniem. Budżet
gminy nie stać było na prowadzenie dwóch drużyn, tym
bardziej, że baza techniczna obu zespołów była wielce
niedostateczna. Zespół pod nową nazwą gra już drugi sezon w klasie A radząc sobie całkiem nieźle. W obecnym
sezonie po rundzie jesiennej zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 15 punktów, taki był plan minimum. Na ten stan
rzeczy wpłynęła plaga kontuzji czołowych zawodników
drużyny i z różnych względów obniżone ich motywacje.
Okres zimowy zapewne posłuży do głębszej analizy i wy-

Noworoczny Turniej w Piłce
Nożnej Halowej o Puchar
Wójta Gminy Masłów
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie
zaprasza drużyny z terenu gminy Masłów do
wzięcia udziału w Noworocznym Turnieju w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Masłów, który odbędzie
się w dniach 24-25 stycznia 2015 r. w hali
sportowej w Mąchocicach Scholasterii.
Wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania na stronie www.gokis.maslow.pl, www.
maslow.pl lub w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie już od 2 stycznia.
Przyjmowanie zgłoszeń do 14 stycznia
2015 r.
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu 41 311 08 13.
Serdecznie zapraszamy.

eliminowania występujących mankamentów
szczególnie w zakresie taktycznym i organizacji gry. Koniecznym będzie również powołanie drużyny z grup młodzieżowych. Jest
to warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach
drużyny seniorów. Dotychczas organizator rozgrywek Świętokrzyski Związek Piłki
Nożnej warunkowo dopuszczał naszą drużynę, rozumiejąc jej niedofinansowanie i brak
bazy technicznej. Żywimy nadzieję, że w
nowych realiach wszystko ułoży się właściwie. W drużynę wstąpi dobry duch, a władze
gminy i jej mieszkańcy będą wspierać rozwój
sportu. Wyrażamy nadzieję, że ten kierunek
działań dobrze się ułoży i będzie szedł… ku
lepszemu. A możemy to uczynić tylko razem,
wszyscy, i z pożytkiem dla wszystkich.
Marian Zarzycki

Brąz
Dawida Budzisza
na MP
Młodzików
w Boksie
W
dniach
2830.11.2014r. w Poznaniu odbyły się III
Mistrzostwa Polski
Młodzików w Boksie im. Pawła Szydły,
gdzie zawodnik K.S.
„SKALNIK”
Wiśniówka - Dawid Budzisz - w wadze 48
kg wywalczył brązowy medal. Dawid w
półfinale skrzyżował
rękawice z Konradem Gawronem (US Śląsk - Ruda Śląska). Jest to pierwszy medal Mistrzostw Polski wywalczony przez chłopca ze Skalnika.
Janusz Domagała
trener

