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25-lecie Samorządu Terytorialnego
Gminy Masłów
Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Masłów, podczas której spotkali się samorządowcy wszystkich
kadencji wraz z pracownikami Urzędu Gminy Masłów, przedstawicielami jednostek samorządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także z wszystkim tymi, którzy na przestrzeni minionego ćwierćwiecza mieli swój wkład w rozwój samorządu.

To oni - wójtowie i przewodniczący Rady Gminy Masłów - na przestrzeni minionego ćwierćwiecza kolejno, a zarazem wspólnie tworzyli
historię tej gminy, budując w niej od podstaw samorząd, tworząc demokrację, kształtując społeczeństwo obywatelskie i rozwijając ją
na wszystkich płaszczyznach.
Na zdjęciu od lewej: Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów w kadencji 2002-2006 i 2006-2010,
Sylwester Wojtyna – Przewodniczący Rady Gminy Masłów w kadencji 2010-2014 i 2014-2018,
Genowefa Jaros – Przewodnicząca Rady Gminy Masłów w kadencji 2002-2006; 2006-2010 i 2010-2014,
Marek Kmieć – Członek Zarządu kadencji 1990-1994; Radny Gminy Masłów kadencji 1994-1998
oraz Przewodniczący Rady Gminy Masłów kadencji 1998-2002,
Wiesława Brzoza – Przewodnicząca Rady Gminy Masłów w kadencji 1994-1998
oraz radna kadencji 1998-2002 i 2002-2006,
Czesław Słabiak - Przewodniczący Rady Gminy Masłów w kadencji 1990-1994,
Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów w kadencji 2014-2018,
Stanisław Stachura – Wójt Gminy Masłów kadencji 1990-1994, 1994-1998 oraz 1998-2002.
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W Masłowie świętowano
25-lecie Samorządu Terytorialnego
Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyła
się uroczysta Sesja Rady Gminy Masłów, podczas której spotkali się samorządowcy wszystkich kadencji
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Masłów, przedstawicielami jednostek samorządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także z wszystkim tymi, którzy na
przestrzeni minionego ćwierćwiecza mieli swój wkład w rozwój samorządu.
Z okazji 25-lecia odrodzenia samorządności
w Polsce władze gminy Masłów postanowiły zaprosić na uroczystą sesję wszystkich dotychczasowych
wójtów gminy Masłów, wszystkich radnych, sołtysów i samorządowców, którzy na przestrzeni 25 lat
byli związani z masłowskim samorządem. Gości powitał włodarz Masłowa, wójt Tomasz Lato. - W tym
roku mija 25 lat odrodzenia samorządu terytorialnego. Nie byłoby nowoczesnej, wolnej Polski bez
rozwoju samorządności – podkreślał wójt Tomasz
Lato podczas oficjalnego powitania przybyłych
na uroczystość gości. - Gmina Masłów to miejsce,
w którym żyją ludzie, a samorząd ma obowiązek
spełniania oczekiwań mieszkańców – zaznaczył
wójt, przypominając jednocześnie jak ważna jest
rola mieszkańców w budowaniu samorządności.
– Dzisiaj spotykamy się w obiekcie, który powstał
również dzięki dobrej współpracy samorządów różnych szczebli oraz mieszkańców. Dziękuję wszystkim Państwu za wspaniałą współpracę na przestrzeni minionych 25 lat. Jesteście dla mnie, dla obecnej
Rady i pracujących urzędników skarbnicą wiedzy
i doświadczenia, a także doskonałym przykładem

na to, jak należy prowadzić samorząd – powiedział
wójt Tomasz Lato, witając zebranych. - Samorząd
to Ojczyzna. Ojczyzna to obowiązek. Dlatego proszę o powstanie – poprosił wójt tuż przed odśpiewaniem Hymnu wraz z Chórem Masłowianie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Masłów, Sylwester Wojtyna otworzył uroczystą, nadzwyczajną sesję Rady Gminy Masłów zwołaną dla
uczczenia 25-lecia istnienia samorządu terytorialnego. - W imieniu Rady Gminy Masłów VII kadencji chciałbym wyrazić wielką dumę i zaszczyt
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z przypadającego nam przywileju przyjęcia rezolucji związanej z 25-leciem istnienia samorządu terytorialnego w naszym kraju – powiedział Przewodniczący Rady, Sylwester Wojtyna i odczytał treść
rezolucji. - Rada Gminy Masłów zebrana na uroczystej sesji honoruje 25-lecie istnienia samorządu
terytorialnego. Wybrane w 1990 roku po raz pierwszy w pełni demokratycznych wyborach władze
lokalne naszej gminy otrzymały kompetencje do
realizacji zadań publicznych i samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz kierunku rozwoju naszej gminy. Rada
Gminy chce podkreślić wkład samorządu w przemiany ustrojowe i społeczne, które miały miejsce
w tym ćwierćwieczu. Miniony czas to rozwój gminy
Masłów zmierzający w kierunku budowania dobra
mieszkańców naszej wspólnoty. Pragniemy razem
jako Rada Gminy Masłów wraz wójtem Gminy
Masłów wyrazić głęboki szacunek i uznanie wszystkim, którzy przed laty doprowadzili do stworzenia
podstaw demokracji lokalnej naszej gminy. Wyrazy
szczególnej wdzięczności kierujemy do tych, którzy
nas poprzedzili w pracy na rzecz naszej wspólnoty:
radnych wójtów poprzednich kadencji, a także pracowników jednostek gminnych, sołtysów i wszystkich innych osób działających na rzecz Gminy Masłów, którzy swym zaangażowaniem doprowadzili
do tego, że dziś nasza mała Ojczyzna - Gmina Masłów jest stabilną wspólnotą wszystkich mieszkańców – odczytał rezolucję Rady Gminy Masłów, którą radni przyjęli jednogłośnie przez aklamację na

stojąco. Warto zaznaczyć, że specjalne pamiątkowe
egzemplarze przyjętej rezolucji otrzymali wszyscy
ci, którzy związani byli z masłowskim samorządem
na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Po zakończeniu uroczystej Sesji Rady Gminy
dla wszystkich zebranych wystąpił Chór Masłowianie. Jak podkreślano, Chór ten to zespół, który
łączy wszystkie zespoły i sołectwa gminy Masłów
i towarzyszy samorządowi we wszystkich ważnych
chwilach za każdym razem podnosząc rangę uroczystości.
Uroczystość 25-lecia samorządu terytorialnego stała się także doskonałą okazją do przypomnienia historii powstania samorządności, którą
szczegółowo przedstawił Rafał Brzoza z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wójt Tomasz Lato
przypomniał skład poszczególnych kadencji Rady
Gminy Masłów i Zarządów oraz władz Gminy na
przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Historię Gminy Masłów przybliżył w wywiadzie pierwszy Wójt
– Stanisław Stachura. Dodatkowym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna ważnych
wydarzeń Gminy, zrealizowanych inwestycji oraz
działalności kulturalnej i sportowej od 1990 r.
Podczas jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego w Masłowie długo jeszcze rozmawiano na temat
samorządności, jej początków i rozwoju. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu pt. „Urzędnicy”.
Agnieszka Olech

Nowa kanalizacja w Domaszowicach
Mieszkańcy Domaszowic mogą już korzystać z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Realizacja projektu pn.” Budowa przyłączy grawitacyjnych i tłocznych kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Domaszowice” była możliwa dzięki pozyskanej przez Gminę pożyczce na preferencyjnych warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Celem inwestycji była budowa przyłączy grawitacyjnych
i tłocznych kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Domaszowice.
Powstało 6 sztuk przyłączy, dzięki
którym z nowej kanalizacji może
korzystać 26 osób zamieszkałych
na tym terenie. Przedsięwzięcie
zaliczamy do inwestycji mających
duże znaczenie w oddziaływaniu
na środowisko – mówi Tomasz
Lato, wójt Gminy Masłów. – Budowa kanalizacji w tym miejscu
była konieczna, ponieważ stan

jakości wód powierzchniowych
w okolicy był już silnie zdegradowany. Inwestycja znajduje się
w pobliżu zbiornika wodnego
„Cedzyna” i jesteśmy przekonani, że jej realizacja znacznie wpłynie na poprawę stanu czystości
wody – dodaje.
Całkowita kwota budowy
przyłączy kanalizacyjnych wyniosła 72 570 zł. Pożyczka pokryła znaczną część kosztów, bo
aż 62 941,39 zł, reszta wydatków
została sfinansowana ze środków

własnych Gminy, a także udział
mieszkańców w budowie przyłącza w wysokości 1 230 zł od jednego przyłącza kanalizacyjnego.
Agnieszka Olech

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach.
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W Masłowie będzie nowy Żłobek Samorządowy
„Raj Maluszka”
Gmina Masłów jako jedna z zaledwie czterech gmin w województwie świętokrzyskim i 75 gmin w całym kraju otrzymała ministerialne dofinansowanie do utworzenia Żłobka Samorządowego. Wszystko
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch
2015”. To oznacza, że już w grudniu bieżącego roku na terenie gminy powstanie nowy żłobek.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na konkurs wpłynęły oferty ze stu
gmin. W województwie świętokrzyskim dofinansowanie otrzymają jedynie cztery, w tym gmina Masłów, dla której dotacja wyniesie 800 tys. złotych.
Gmina dołoży do tego zadania z własnego budżetu
200 tys. złotych. – Takie były założenia konkursowe. Gminy, które otrzymały dofinansowanie muszą
pokryć 20 procent kosztów inwestycji – wyjaśnił
wójt gminy Masłów, Tomasz Lato. - Gmina Masłów
jest jedną z niewielu gmin w kraju i zaledwie czterech w województwie, która wygrała konkurs ministerialny na utworzenie Żłobka Samorządowego.
Ogromnie nas cieszy, że znaleźliśmy się w tak niewielkim gronie tych, którzy otrzymają dosyć duże
dofinansowanie. Będzie to zapewne także bardzo

dobra wiadomość dla wszystkich młodych rodziców. Bardzo zależy nam na wspieraniu rodzin i rozwoju edukacji, dlatego też postanowiliśmy stanąć
do konkursu. Nasz wniosek został oceniony bardzo dobrze i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu
nowy Żłobek Samorządowy, który będzie nosił nazwę „Raj Maluszka” ruszy już w grudniu bieżącego
roku – zapewnił wójt Tomasz Lato.
W województwie świętokrzyskim oprócz gminy
Masłów dofinansowanie otrzymają także Łopuszno, Daleszyce i Sandomierz. Łącznie na zapewnienie funkcjonowania 134 miejsc opieki w żłobkach
wszystkie cztery gminy otrzymają ponad 4 miliony
złotych dofinansowania. Żłobek Samorządowy „Raj
Maluszka” zapewni opiekę dwudziestu maluchom.
Agnieszka Olech

Przyłączanie Wiśniówki czas zacząć
Pierwsze domy w Wiśniówce uzyskały podłączenia do nowej kanalizacji. Po przeglądach technicznych
odebrano 25 przyłączy kanalizacyjnych. Docelowo dostęp do kanalizacji otrzymają budynki zamieszkane
przez ok. 300 osób. Na przyłącza mieszkańcy otrzymali spore dofinansowanie. Ostatnim krokiem jest
podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków.
Jesienią 2014 r. Wodociągi Kieleckie zakończyły budowę kanalizacji sanitarnej w Wiśniówce.
Jest to część większego kontraktu, obejmującego
północny Masłów. W październiku 2014 r. po zakończeniu robót mieszkańcy uzyskali możliwość
podłączenia domów do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Właśnie kończy się budowa przyłączy kanalizacyjnych na zlecenie Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji. Mieszkańcy
Wiśniówki otrzymali spore dofinansowanie na ten
cel, dzięki czemu każdy właściciel nieruchomości
zapłacił jednakową cenę za wykonanie przyłącza,
bez względu na rzeczywisty koszt.
Mieszkańcom Wiśniówki pozostała teraz jedna krótka i prosta formalność. Uzyskując dofinansowanie zobowiązali się do podpisania umowy na
odprowadzanie ścieków z Wodociągami Kieleckimi. Mają na ten krok 14 dni od odbioru przyłącza
kanalizacyjnego. W wodociągowym Biurze Obsługi

Klienta otrzymają wszystkie informacje i fachową
pomoc. Wodociągi Kieleckie zapraszają na ul. Krakowską 64.
Warto dodać, że gmina opracowuje koncepcję rozwiązania braku kanalizacji dla pozostałych
mieszkańców poza zrealizowanym projektem.
Redakcja
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Krytycznie o demokracji
„Dopóki słowa demokracja i demokratyczny rząd nie
zostaną ściśle zdefiniowane, a definicje uzgodnione,
ludzie żyć będą w wielkim zamęcie ideowym, na czym
bardzo skorzystają polityczni demagodzy i despoci.”
Alexis de Tocqueville
Jako radny i samorządowiec spotykałem się
często z trudnymi problemami, które wymagały
rozstrzygnięcia i podjęcia obiektywnych decyzji.
Chciałbym na tym polu podzielić się swoimi doświadczeniami, które często porównywałem z przypadkami i wiedzą zaczerpniętymi z historii. Wynik
tych porównań był mało korzystny dla ideału demokracji.
Zasada demokracji, w swej czystej postaci,
wzywa do „ całej władzy dla wszystkich ludzi”. Czy
demokracja spełnia oczekiwania ludzi? W społeczeństwie demokratycznym ludzie zakochani są
w równości. To dla niej gotowi są wszystko poświęcić, nawet wolność. Historia Polski powojennej
utwierdza nas w tym przeświadczeniu, szczególnie
jej ostanie 25 lat. Zadajemy sobie pytanie - ile skorzystaliśmy z wolności, która jest podstawą funkcjonowania demokracji i czy demokracja nadmiernie
wykorzystywana, niezauważalnie może prowadzić
do zguby tych, którzy mają w ręku jej mechanizmy?
Może, przy założeniu że wszyscy, czyli i „oni” są
równi wobec prawa, a prawo jest świętością nie
podlegającą manipulacji. W państwie demokratycznym trzeba jednej mocnej sprężyny, a jest nią
cnota. Jeżeli przestanie ona działać, wszystko pogrąża się w nieładzie. To przecież koroną jest lud,
który stoi na straży praw, to on je uchwala. Jeśli
górę zaczną brać interesy decydentów, prawa stają
się pośmiewiskiem – państwo niechybnie chyli się
ku zgubie – ostrzega C.J. Monteskiusz. Prawa wtedy będą dobre, gdy mądrzy będą ludzie, którzy je
ustanawiają. Tylko wtedy też będą stabilne, a ten
co je ustanawia musi mieć świadomość, że sam im
podlega. Jeśli jest więc nikczemnikiem, skorzysta
z okazji, by niewygodne prawa podważyć.
U polityków potrzebna jest cnota polityczna,
która może być wyrzeczeniem samego siebie. To
wręcz ideał. Jest to rzecz bardzo trudna. Trudna,
ale i niezastąpiona. Ileż jest przykładów braku owej

cnoty, która najbardziej przejawia się w postępowaniu, nie w słowach, którymi zalewani jesteśmy
codziennie. Czyż nie przyznać racji cytowanemu
Monteskiuszowi, który mawiał: „ Rzeki płyną by
utonąć w morzu; dyktatury toną w despotyźmie;
demokracje zaś toną w powodzi słów”. To właśnie
dlatego w polskim, demokratycznie wybranym
parlamencie, trwają nieustanne spory, to właśnie
dlatego język parlamentarzystów jest taki mętny.
Umysł pospolity nie może go zrozumieć, nie może
dotrzeć do prawdy. Przedstawiciele narodu nieustannie dyskutują, spierają się i niewiele z tego
wynika. Są i tacy, którzy niewiele w istocie rozumieją z tego, co mówią. Tworzą w ten sposób karykaturę demokracji. Trafnym jest powiedzenie, że stopień cywilizacji narodu rozpoznaje się po sposobie
prowadzenia dyskusji. Demokracja sprzyja często
rzekomym orędownikom prawdy i sprawiedliwości. Pod jej demokratyczną maską ukrywają się nierzadko próżniacy i rozrzutnicy, ludzie bezwzględni,
którzy wykorzystując synekury chcą jak najwięcej
zagarnąć dla siebie. Pod maską demokracji u wielu
skrywa się żądza władzy – obłuda zwycięża, prawda
przegrywa.
Przykład wykorzystywania demokracji dla własnych, partykularnych interesów dostrzec można
na każdym szczeblu władzy. Dostrzec to można
na polu demokracji politycznej, społecznej, ekonomicznej itd. Często osiąganie stanowisk partyjnych
jest swoistym przejawem „niecnego” wykorzystywania demokracji, od procedury ustalania kandydatów, po „śmieszność” tajności głosowania.
Zasługą ułomności demokracji są ułomni ludzie uczestniczący w procesie jej tworzenia i stosowania. Cywilizacja ludzka nie ma jednak innego
wyjścia, musi udoskonalać demokrację. Rzec można za W.S. Churchilem – „ demokracja, to najgorszy ustrój, ale ludzkość lepszego jeszcze nie wymyśliła”, zaś dewizą trzykrotnego premiera Polski
międzywojennej Wincentego Witosa było – „Władza z ludu pochodzi i do ludu wraca. Władzę cnota
zdobić winna i umacniać praca”. Cnota, prawość
i mądrość- kanony demokracji. Czy owe kanony
rządzą współczesną demokracją? Oto jest pytanie.
Marian Zarzycki

WSZYSTKICH, KTORZY CHCĄ MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU KURIERA MASŁOWSKIEGO ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Redaguje zespół Urzędu Gminy w Masłowie. Wydawca: Urząd Gminy Masłów
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Skład i druk: Digital Art Studio. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów. Materiały anonimowe nie będą brane pod uwagę.
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Dzień Strażaka
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
W dniu 4 maja obchodziliśmy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną
zagrożenia, a zarazem piękną służbę. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim druhnom oraz druhom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Masłów, za działalność
na rzecz drugiego człowieka, za włożony wysiłek i poświęcony czas.
Jednocześnie życzymy wszystkim niezawodnego sprzętu, wytrwałości w służbie oraz bezpiecznych
powrotów z akcji.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Wojtyna

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato

Strażacy na Jasnej Górze
W duchowej łączności z biskupami zgromadzonymi w Gnieźnie na Jasnej Górze odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków. Wzięło w niej udział ok. 100 tys. przedstawicieli Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, również z Gminy Masłów. Pielgrzymka ma miejsce zawsze przed obchodzonym
4 maja wspomnieniem św. Floriana, patrona tej grupy zawodowej. Odbywa się co pięć lat. W tegorocznej
wziął udział prezydent RP.
Mszy św. na szczycie Jasnej Góry przewodniczył w południe abp Sławoj Leszek Głódź, delegat
Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa
strażaków.
- Służba strażaka jest czymś więcej niż swoistym
powołaniem, wy tworzycie klimat zaufania do państwa – mówił w homilii abp Głódź. Przypomniał, że
brać strażacką wyróżnia nie tylko mundur, ale nade
wszystko poczucie zawodowej stabilności.
Eucharystię na szczycie Jasnej Góry celebrowali
kapelani strażaków na czele z krajowym kapelanem
ks. bryg. Janem Krynickim. Obecni byli m.in.: Teresa

Piotrowska, minister spraw wewnętrznych; Władysław
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej; Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; przedstawiciele kancelarii prezydenta, władz rządowych
i samorządowych. W pielgrzymce wzięli udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej,
członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych,
słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej. Święto
strażaków na Jasnej Górze rozpoczęło się
od koncertu orkiestr i zespołów artystycznych OSP. Pod jedną batutą zagrało aż 140
orkiestr. Ich koncert zabrzmiał na błoniach
jasnogórskich przed rozpoczęciem Mszy
św.Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku. Wtedy
to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce
Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu,
Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę. Kolejne
pielgrzymki następowały w latach: 1991,
1992 oraz 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat.
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I Konferencja Senioralna w Masłowie
12.05.2015r  w pięknych wnętrzach Centrum Edukacyjnego Szklany Dom odbyła się zorganizowana
przez mnie i Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato, I Konferencja Senioralna w Masłowie. Na nasze zaproszenie do Ciekot przybyło ponad 200 seniorów z całej gminy. Sala konferencyjna Centrum Edukacyjnego przysłowiowo pękała w szwach.
Zgodnie z założeniem, jak wszystkie dotychczas zorganizowane w naszym
województwie spotkania z seniorami,
a było ich już siedem, tak i to dotyczyło realizacji polityki senioralnej w Polsce i tworzenia systemu wsparcia osób
starszych. Znalazło to odzwierciedlenie w wystąpieniach wzbogaconych
prezentacjami multimedialnymi wielu
znakomitych prelegentów, a właściwie
już moich przyjaciół, którzy nieodpłatnie poświęcają swój prywatny czas, niejednokrotnie w niedzielę, aby podzielić
się z seniorami wiedzą, która pozwoli
im łatwiej funkcjonować w dzisiejszym
trudnym świecie. Dziękując im za wspaniałe wystąpienia, właściwie zawsze słyszę, że przecież każdy
z nas będzie kiedyś seniorem i powinien się do tego
powoli przygotowywać, a wtedy starość nie musi
być smutna , o czym przekonywała w Ciekotach,
dr hab. nauk humanistycznych Marzena Marczewska, a nawet może być zdrowsza, jak wynikało z wykładu dr nauk medycznych Małgorzaty Nowalskiej.
Jeśli będziemy rozsądni i ostrożni jak zalecali nam
w trakcie konferencji funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji w Kielcach, podinspektor Aneta
Litwin i starszy sierżant Krzysztof Szczepanik to
unikniemy kradzieży, oszustw i wypadków. Uczestnicy I Konferencji Senioralnej w Masłowie dowiedzieli się także, co robić aby ustrzec się zaczadzenia, jak przyjmować leki, aby były skuteczne, jak
udzielać pierwszej przed medycznej pomocy i jakie

ćwiczenia systematycznie wykonywać aby zachować
zdrowie i aby w miarę pomyślnie się starzeć. Natomiast po zakończeniu wykładów i tematycznych
prezentacji mogli się posilić w trakcie wspaniałego
poczęstunku przygotowanego przez organizatorów, a także towarzysko pogawędzić z sąsiadami
i znajomymi.
Moi Drodzy, mam nadzieję, że nasze spotkanie
w Ciekotach, było czasem nie tylko przyjemnie, ale
i także bardzo pożytecznie spędzonym. Dociera
wciąż do mnie wiele do wiele sygnałów od seniorów, że potrzebują takich spotkań, w związku z tym,
ja już dziś deklaruję się, że w przyszłym roku, postaram się zorganizować w pięknej i gościnnej Gminie
Masłów, II Konferencję Senioralną.
Serdecznie pozdrawiam
Poseł na Sejm RP Renata Janik.

Przebudowa ul. Świerczyńskiej
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki decyzją Wojewody, przyznał Gminie Masłów dotację w wysokości
ok. 700 tys. zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy
ul. Świerczyńska, od km 0+000 do km 1+261.
Zakres prac będzie polegał na przebudowie istniejącej nawierzchni drogi z wymianą na nawierzchnię bitumiczną, utwardzenie poboczy w konstrukcji
bitumcznej i z kruszywa łamanego, odtworzenie
odwodnienia rowami otwartymi z wykonaniem
przepustu pod skrzyżowaniem z drogą gminną -

ul. Piaskową oraz odtworzenie przepustów pod
zjazdami indywidualnymi i na drogi wewnętrzne
z utwardzeniem nawierzchni zjazdów. Planowany
początek prac przewidywany jest na pierwsze dni
czerwca.
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Gmina Masłów walczy z niską emisją
Niska emisja to bardzo nośne pojęcie. Rozmawiamy z Wójtem Gminy Masłów Panem Tomaszem
Lato o planach Gminy.
Panie Wójcie: Czy to nie pomyłka, że Gmina
Masłów walczy z niską emisją, przecież to problem
dużych miast nie wsi ?
Wójt Gminy Masłów: To prawda, że pierwsze
skojarzenie pojęcia przenosi nas do miast i aglomeracji przemysłowych a nie terenów rolniczych, ale jest
to tylko pozorne. Niska emisja to przede wszystkim
zanieczyszczenie z budynków (mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych).
Zanieczyszczenie spowodowane spalaniem w celu
ich ogrzania tzw. paliw stałych tj. węgla, drewna oraz
nawet, co jest działaniem bezprawnym, odpadów.
Nie bez znaczenia dla Gminy jest także lokalizacja
w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Kielce. Zanieczyszczenia i pyły nie znają bowiem granic obszarów.
Jak zatem wygląda niska emisja w Gminie Masłów?
WGM: Według danych dla roku 2013 substancje,
których dopuszczalne stężenia średnioroczne przekraczają normę to: benzo(a)piren, pył PM10 oraz
pył PM 2,5. Pozostałe zanieczyszczenia pozostają
w granicach dopuszczalnych norm. Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w gminie
jak wspomniałem wcześniej m.in. przez następujące
czynniki:
• emisja zanieczyszczeń spoza granic gminy – sąsiedztwo Miasta Kielce,
• przewaga węgla jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych,
• ruch samochodowy (spalanie paliw transportowych).
Co kryje się pod pojęciami benzo(a)piren, Pył
PM 10, Pył PM 2,5?
WGM:
Benzopiren to węglowodór aromatyczny, występujący w postaci niewidzialnych żółtych kryształów
nierozpuszczalnych w wodzie. Obecny w smole węglowej, dymie papierosowym, w spalinach samochodowych oraz w atmosferze jako produkt niecałkowitego spalania. Może powodować raka, dziedziczne
wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może
działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Pył PM 10 jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych
lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem

i pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy do 10 μm,
które mogą docierać do górnych dróg oddechowych
i płuc.
Pył PM 2,5 to cząstki pyłu o średnicy do 2,5 μm,
które mogą docierać do górnych dróg oddechowych
i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej
długości życia. nawet o ponad 8 miesięcy.
Pyły PM 10 i PM 2,5 mogą wywoływać np. kaszel,
trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie
w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do
zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób
alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia
alergicznego spojówek. Ponieważ pewne składniki
pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny
wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał
serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na
choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
To brzmi groźnie. Co na to gmina Masłów?
WGM: Z zanieczyszczeniem powietrza staramy
się walczyć już od wielu lat. W roku 2012 opracowany został Program Ograniczenia Niskiej Emisji z szeregiem działań skierowanych do mieszkańców gminy
takich jak:
• Wymiana starych źródeł węglowych na niskoemisyjne węglowe
• Wymiana starych źródeł węglowych na pelety zasilane automatycznie
• Zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła
• Wymiana starych źródeł węglowych na gazowe.
A teraz obecnie ukończyliśmy przygotowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Źródłem współfinansowania opracowania tego dokumentu był Program
Infrastruktura i Środowisko a w jego zakresie IX
Priorytet – Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej. Instytucją organizującą konkurs był Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej II stopnia (IW/
IPII) dla Działań 9.1-9.3 Priorytetu IX PO IiS.
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Gdybym był złośliwym dziennikarzem powiedziałbym kolejny „pułkownik”, przygotowany tylko
pod dofinansowanie z UE.
WGM: Gdybym był złośliwym wójtem powiedziałbym że pytanie jest tendencyjne. Ale powiem
inaczej. Jeśli ktoś tak myśli jest w błędzie. Posiadanie
tego rodzaju dokumentu, poprzedzonego inwentaryzacją w gminie, czyli bazującego na świeżych danych
pochodzących od mieszkańców, będzie podstawą
do pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych przez Fundusze
Europejskie w kolejnych latach. Czyli być albo nie
być dla gminy w zakresie czystości powietrza. Dodatkowo zadania zapisane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą wpisane do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego gminy czyli staną się zadaniami obowiązkowymi dla mnie i Moich współpracowników.
Co zatem jest planowane do realizacji przez
gminę na kolejne lata?

WGM: W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
zawarte są działania o charakterze ukierunkowanym
na inne potrzeby gminy.
Znalazły się tutaj:
• Rozbudowa ścieżek rowerowych
• Termomodernizacja z OZE w budynkach administracyjno-oświatowe i usługowych
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Masłów
Dodatkowo chcemy edukować mieszkańców o szkodliwości niskiej emisji.
Propozycje są ciekawe i kompleksowe. Należy
mieć tylko nadzieję, że plany zostaną zrealizowane.
WGM: Deklaruję cykliczne informacje dla Państwa mówiące o stanie realizacji działań i efektach.
A dziś zapraszam na naszą stronę internetową gdzie
mieszkańcy mogą znaleźć bieżące informacje na ten
temat.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
www.pois.gov.pl
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Odbudowa ul. Miodowej
Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie
w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków
nawalnego deszczu z 2013 roku. Pieniądze przeznaczone zostaną na odbudowę drogi gminnej
nr 344018T tj. ul. Miodowej w Masłowie Pierw-

szym, polegająca na odtworzeniu uszkodzonego
w wyniku opadów nawalnych rowu drogowego
odwadniającego wraz z umocnieniem dna i skarp
płytami ażurowymi, oraz odtworzeniem i utwardzeniem kruszywem łamanym pobocza drogi zlokalizowanego po stronie odtwarzanego rowu.

Nowy proboszcz parafii w Brzezinkach
Ks. Zbigniew Kądziela został proboszczem parafii NMP Królowej Świata w Brzezinkach. Na tym
stanowisku zastąpił ks. Mirosława Nowaka, który ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z wypełnianej funkcji.
Ks. Zbigniew Kądziela, urodzony w 1962 roku, pochodzi
Radłowa. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1989 roku. Pracował
w parafii Św. Józefa w Kielcach
i Św. Maksymiliana w Kielcach.
Pełnił również funkcję zastępcy
dyrektora kieleckiego Caritasu.
Następnie służył Bogu w parafii
Błogosławionego Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie, był wikariuszem w kieleckiej Katedrze,
później proboszczem w parafii
Św. Idziego opata w Tarczku.

Ks. Zbigniew Kądziela przeszedł do naszej parafii w bieżącym
roku, zastępując ks. Mirosława
Nowaka. Oficjalnym powodem
są problemy zdrowotne byłego
proboszcza, który w związku z sytuacją musiał udać się na urlop.
Nowy proboszcz będzie głosił
słowo Boże, sprawował Eucharystię, słuchał spowiedzi wiernych,
błogosławił małżeństwa, chrzcił
dzieci, żegnał zmarłych, a także
odwiedzał chorych. Parafianie
przyjęli go z otwartym sercem.
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Ponad 8,5 miliona złotych dofinansowania
dla Masłowa w ramach KOF
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Masłów, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz
rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie – to zadania,
jakie władze gminy Masłów zaplanowały do realizacji w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie blisko 10 milionów złotych, z czego 85% środków pochodzić będzie
z dofinansowania zewnętrznego.   
Gmina Masłów wraz z innymi gminami i miastem Kielce podpisała porozumienie w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na dzień
dzisiejszy wiadomo, że na ZIT Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego przyznano blisko 300 mln złotych
dofinansowania. Te pieniądze będzie można wykorzystać w najbliższej perspektywie unijnej w latach
2014-2020. Ze wstępnych szacunków wynika, że
gmina Masłów w ramach KOF pozyska około 8,5
miliona złotych dofinansowania na ważne inwestycje. – Chcemy, żeby nasza gmina rozwijała się.
Chcemy stworzyć tu jeszcze lepsze warunki do życia
i zapewnić mieszkańcom wszystko to, co powinni
mieć. W związku z tym, szukamy możliwości pozyskiwania dofinansowań unijnych na wszelkiego rodzaju zaplanowane do realizacji inwestycje zarówno
te mniejsze, jak i większe – podkreśla wójt gminy
Masłów, Tomasz Lato. – Nie jest sztuką wydawać
pieniądze z własnego budżetu. Sztuką jest pozyskać
dofinansowanie zewnętrzne i ponieść jak najmniejsze koszty. Stąd ogromnie się cieszymy, że pojawiła
się szansa na tak duże dofinansowanie w ramach
KOF. Będziemy chcieli ruszyć z zaplanowanymi inwestycjami możliwie jak najszybciej – zaznacza wójt
Tomasz Lato.
Warto przypomnieć, że należące do KOF gminy
w ramach wspólnie wypracowanych projektów będą
mogły pozyskać dofinansowania między innymi w ramach „efektywności energetycznej w sektorze publicznym”. W to wchodzą między innymi inwestycje
dotyczące ociepleń budynków instytucji, zmiany ich
elewacji, czy montaż nowego oszczędnego oświetlenia. Kolejnym obszarem wymienionym przez gminy
z KOF jest ten mówiący o niskoemisyjności, zrównoważonym transporcie publicznym, centrach przesiadkowych, czy też ścieżkach rowerowych.

zmodernizowane oświetlenie uliczne. To zadanie
szacunkowo będzie kosztował około 2 milionów
340 tysięcy złotych, z czego blisko 2 miliony będzie
wynosić dofinansowanie zewnętrzne. – To z pewnością bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców – mówi wójt gminy Masłów, Tomasz Lato.
– Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli zmodernizować oświetlenie na terenie całej gminy. Lampy
zostaną wymienione na energooszczędne oświetlenie ledowe. Zanim jednak przystąpimy do realizacji tego zadania musimy przeprowadzić dokładną
inwentaryzację, do której już przystąpiliśmy. Dzięki
kompleksowemu oświetleniu gminy z całą pewnością będzie tu bezpieczniej. Poza tym, wymiana na
energooszczędne oświetlenie pozwoli nam w przyszłości na spore oszczędności – podkreśla wójt.

Budynków użyteczności publicznej
przejdą termomodernizację
Kolejnym, równie ważnym zadaniem zrealizowanym w ramach KOF będzie termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej. To zadanie będzie kosztować w granicach 3 milionów 600 tysięcy
złotych, z czego dofinansowanie wyniesie 3 miliony
89 tysięcy złotych. Inwestycja przewiduje termomodernizację zespołu administracyjno-oświatowego
w Masłowie, do którego należy Zespół Szkół, Urząd
Gminy oraz hala sportowa. Termomodernizacji doNa terenie gminy
czeka się także budynek szkoły wraz ze schronistanie energooszczędne oświetlenie uliczne
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery- skiem w Mąchocicach Scholasterii oraz hala sportorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego towa przy szkole. – Ta inwestycja w perspektywie
na terenie gminy Masłów zostanie kompleksowo lat również pozwoli nam na oszczędności związane
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z ogrzewaniem. Planując inwestycje musimy myśleć przyszłościowo. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej to bardzo ważna kwestia –
podkreśla wójt Tomasz Lato.
Powstaną ścieżki rowerowe,
a teren wokół zalewu w Cedzynie
zyska nowy blask
Trzecim zadaniem realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego na terenie gminy Masłów
jest budowa ścieżek rowerowych. Mają one łącznie
kosztować 1 milion 850 tysięcy złotych, z czego 1,5 miliona będzie pochodzić ze środków zewnętrznych. Zagospodarowany zostanie także teren przylegający do
zalewu w Cedzynie od strony Woli Kopcowej, oczy-

wiście po uzgodnieniach z Lasami Państwowymi, ponieważ jest to ich teren. To zadanie pochłonie prawie
2,5 miliona złotych, z czego około 2 miliony 200 tysięcy to środki zewnętrzne. - Chcemy, aby gmina Masłów rozwijała się równocześnie we wszystkich obszarach, również tych wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Stąd pomysł na rozbudowę ścieżek rowerowych oraz
zagospodarowanie terenu przylegającego do zalewu
w Cedzynie, które wykonamy wspólnie z gminą Górno – poinformował wójt Tomasz Lato. – Chcemy, aby
naszym mieszkańcom dobrze się tu żyło, edukowało,
a zarazem aktywnie wypoczywało. Do poprawy jakości życia planujemy skuteczne wykorzystywać środki
unijne w nowym okresie programowania – zapowiedział.
Agnieszka Olech

Strategia Rozwoju Gminy Masłów do roku 2022
Opracowywany dokument to długookresowy plan działania, który jasno określi główne cele rozwoju
gminy. Wyznaczy także działania niezbędne do ich realizacji. Odpowie na bardzo ważne pytanie: co należy zrobić, aby rozwijać się i zaspakajać potrzeby mieszkańców.
Wykonawcą projektu jest
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego
Sp. z o. o. Tworzenie strategii skupia się na opracowaniu takiego
systemu, w którym mieszkańcy,
instytucje i podmioty władzy będą
mogły podjąć wspólne działania
na rzecz rozwoju gminy. W tym
celu został powołany Zespół ds.
Opracowania Strategii Rozwoju
Gminy pod przewodnictwem Moniki Dolezińskiej – Włodarczyk,
Zastępcy Wójta Gminy Masłów.
W jego skład wchodzi dziesięć
osób, w tym pracownicy urzędu
i jednostek podległych oraz Janusz
Łoskot – Prezes Stowarzyszenia
Gminy Masłów, Sylwester Wojtyna – Przewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowo przy Zespole działa
Rada Konsultacyjna, która pełni
rolę opiniodawczą. Do jej grona
zostali zaproszeni radni, sołtysi,
pracownicy jednostek podległych,
przedstawiciele
stowarzyszeń,
w tym Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów i innych
podmiotów oraz reprezentanci
różnych środowisk, m. in. kół gospodyń wiejskich, gospodarstw
agroturystycznych. – Planowane

działania na które składają się
spotkania, warsztaty i konsultacje
społeczne, mają się przyczynić do
tego, aby tworzona Strategia nie
była kolejną książką zalegającą na
urzędowych półkach – mówi Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów.
– Chcemy w niej ująć rzeczywiste
potrzeby Gminy, czyli te, które
zgłoszą mieszkańcy i inne podmioty, a następnie wyjść im naprzeciw
i zaplanować konkretne działania
służące do ich zaspokojenia – dodaje.
26 marca odbyło się pierwsze
spotkanie informacyjne, podczas
którego powołano grupy dla każdego z kapitałów rozwojowych
Gminy. Na specjalnych warsztatach będą one opracowywały zagadnienia dotyczące określenia
misji, wizji, celów Strategii, dokonania analizy SWOT oraz określenia listy działań. – Poszczególne
grupy będą pracowały nad zagadnieniami dotyczącymi danego kapitału – mówi Monika Dolezińska-Włodarczyk, Zastępca Wójta
Gminy Masłów. – Będą prowadzone prace z zakresu kapitału ludzkiego i społecznego, atrakcyjności
inwestycyjnej, kultury i wizerun-

ku, technicznego i infrastruktury
publicznej, jakości życia, instytucjonalno – demokratycznego oraz
źródeł finansowania – podkreśla.
W dniach od 15 kwietnia do
8 maja wszyscy mieszkańcy Gminy
Masłów mogli wziąć udział w ankiecie, która była częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone
w niej pytania mają kluczowe znaczenie dla określenia, jakie kierunki działania powinna przyjąć
Gmina na najbliższe lata. Kolejną
częścią konsultacji społecznych
jest ankieta dla przedsiębiorców.
Zamiarem obecnych władz jest położenie nacisku na rozwój przedsiębiorczości, dlatego zaprosiliśmy
do współpracy Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Gminy Masłów.
– W wyniku wspólnej pracy została
przygotowana oddzielna ankieta
dostosowana specjalnie do potrzeb
szerokiej grupy inwestorów. Ma
ona ogromne znaczenie dla określenia sytuacji gospodarczej Gminy – mówi Janusz Łoskot.
Ankiety można wypełniać do
3 czerwca bieżącego roku. Zapraszamy do współpracy i zwracamy
się z prośbą o jej wypełnienie.
Agnieszka Olech
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Kapliczka w Ciekotach poświęcona
16 maja, odbyło się uroczyste poświęcenie odtworzonej na żeromszczyźnie kapliczki przy Szklanym
Domu w Ciekotach.
Została ona odtworzona na wzór kapliczki poświęconej św. Janowi Nepomucewiczowi, opisywanej przez Stefana Żeromskiego w „Urodzie życia” i „Ludziach
bezdomnych”. Można ją było podziwiać
w XIX wieku nad stawem w Ciekotach.
Niestety, w czasie zaboru rosyjskiego została
całkowicie zniszczona.
W odtworzonej niedawno kapliczce
znajduje się dwustronna płaskorzeźba. Od
strony stawu przedstawia św. Jana Nepomucewicza, a od strony dworu wizerunek
Matki Boskiej. Uroczystego poświęcenia
dokonał proboszcz parafii w Brzezinkach,
ks. Zbigniew Kądziela. W wydarzeniu wzięło udział szerokie grono gości, a wśród nich:
Tomasz lato - wójt Gminy Masłów, Monika
Dolezińska – Włodarczyk - Wice Wójt Gminy Masłów, ks. Piotr Motyka - proboszcz
Parafii Masłów, ks. prof. Zygmunt Nocoń,
ks. kanonik Józef Żółtak, Kazimiera Zapałowa - Honorowy Kustosz Dworu Stefana
Żeromskiego, Andrzej Dąbrowski - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach, przyjaciele i darczyńcy Dworku
w Ciekotach oraz mieszkańcy Gminy Masłów. Uroczystość uświetnił występ chóru
„Masłowianie” oraz artystek z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Masłowa.
Edukacyjnego „Szklany Dom”. – Jest to skarbczyk
Przy okazji poświęcenia kapliczki
pojawiły się nowe, bardzo cenne dary dla Dworu patriotyczny, czyli zestaw pamiątek związanych
Stefana Żeromskiego – Otrzymaliśmy niezwykłe z Powstaniem Styczniowym umieszczony w barpodarunki od Kazimiery i Andrzeja Zapałów – dzo pięknej, profilowanej, owalnej ramie z drewna,
mówi Krystyna Nowakowska, kierownik Centrum wykonany na bordowym aksamicie pod owalnym
szkłem – opisuje kierownik.
- Otrzymaliśmy także reprinty Gazety Kieleckiej z XIX
wieku, drewnianą skrzynię
dębowa, owalny rozkładany,
klasycystyczny stół oraz stół
prostokątny w typie Ludwika XVI. Grażyna i Stanisław
Szrek podarowali samowar
z XIX wieku, a Andrzej Radka modlitewnik z XIX wieku
– dodaje.
Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy!
Agnieszka Olech
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Dzień otwarty
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
Ogromne zainteresowanie towarzyszyło pokazom w czasie Dnia otwartego w Lotniczym Pogotowiu
Ratunkowym, który odbył się w sobotę, 9 maja, na lotnisku w Masłowie. Przy śmigłowcu był tłum ludzi.
Nowocześnie wyposażony śmigłowiec ratunkowy, który należy do
Lotniczego Pogotowia ratunkowego i bardzo szybko transportuje na
duże odległości chorych w nagłych
przypadkach oglądały całe rodziny.
Mieszkańcy Kielc i okolic Masłowa
przyjechali na lotnisko, by obejrzeć
maszynę i ratowników medycz-

nych, którzy na co dzień czuwają
nad bezpieczeństwem ludzi.
Były także pokazy akcji ratunkowych , przeprowadzane na
fantomie oraz nauka sztucznego
oddychania i masażu serca. Dzieci zaglądały też do wnętrza śmigłowca. Była to bowiem jedyna
taka okazja, by od środka zoba-

czyć maszynę, a nawet pod czujnym okiem ratowników usiąść za
jej sterami . Sprzęt prezentowano, wyjaśniając skrupulatnie, jak
on działa .
Kolejna okazja do odwiedzenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Masłowa dopiero
za rok.

Strażacy posprzątali szlaki turystyczne
Butelki, stare opony czy
szkło – 80. strażaków posprzątało przed świętami majowymi
góry Dąbrówkę, Klonówkę i Radostową. Uczestnicy sprzątania
chcieli odpowiednio przygotować
masłowskie szlaki, tym bardziej,
że sezon turystyczny już się rozpoczął. Akcja zorganizowana została po raz pierwszy.
Strażacy doszli do wniosku,
że wspólne sprzątanie będzie
z pożytkiem dla mieszkańców
i turystów. - Żeby podziwiali
naszą piękną ziemię masłowską
– mówią uczestnicy akcji. Na trasach szlaku czerwonego i niebieskiego zbierano śmieci, na blisko
15 km szlaków. Strażacy wycinali również chaszcze i gałęzie, by nie przeszkadzały w turystycznych
wędrówkach. Zbierali butelki, różne opakowania,
przede wszystkim plastiki. Apelujemy do wszyst-

kich turystów, aby nie rozrzucali tych śmieci, zbierali je ze sobą, bo szkodzi to środowisku. Tym
sposobem urokliwe miejsca w Gminie Masłów
przygotowywane są do sezonu turystycznego. Galeria zdjęć ze sprzątania szlaków do zobaczenia na
Oficjalnym Profilu Gminy Masłów na Facebook’u.

Bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci
W dniach od 8 do 22 czerwca 2015 w Placówce Wsparcia Dziennego-Promyczek będą trwały zapisy
dzieci na zajęcia wakacyjne. Zajęcia te będą odbywały się w dwóch okresach: 1 – 17 lipca oraz 17 – 28
sierpnia.
Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny, oferta skierowana jest dla dzieci z terenu Gminy Masłów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia na początku czerwca strony
internetowej jednostki (www.promyczek.maslow.pl) lub profilu na Facebooku (www.facebook.com/
promyczekwolakopcowa).”
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„Staramy się o sprzęt do Nordic Walking!”
W marcu 2015 Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Nordic Walking dla każdego. Poznaj Gminę Masłów” z programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną.
Założeniem programu jest wykorzystanie potencjału naszego regionu w celu jego aktywizacji
i rozwoju poprzez wsparcie mieszkańców gminy, szczególnie grup dzieci i młodzieży oraz osób
w wieku średnim i starszych. Ma ono służyć propagowaniu ochrony zdrowia, poprawy kondycji fizycznej, a także integracji społecznej. – Chcielibyśmy
zachęcić do czynnego wypoczynku jak największą
liczbę osób - mówi Bogusław Krukowski, wiceprezes Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina.
– Poza poprawą stanu zdrowia niewątpliwą zaletą
uprawiania Nordic Walking jest okazja do zapoznania się z walorami turystycznymi, kulturowymi,

przyrodniczymi i historycznymi naszej gminy – dodaje.
Kwota uzyskanej dotacji to 5100 zł. Dzięki
tym pieniądzom najwytrwalsi uczestnicy programu
otrzymają sprzęt potrzebny do uprawiania Nordic
Walking. Planowany jest zakup 60 kompletów kijków oraz kamizelek odblaskowych z logo i nadrukiem Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina.
Serdecznie zapraszamy do współpracy niezrzeszone grupy kijkowe oraz specjalistów w ochronie
zdrowia, turystyki i regionalistyki.
Agnieszka Olech

Radni obradowali w Masłowie
28 kwietnia, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie  odbyło się posiedzenie
Sesji Rady Gminy Masłów. Podczas posiedzenia radni podjęli szereg istotnych uchwał.
Masłowscy rajcy w czasie
sesji dyskutowali w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli. Omawiano też szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania
należności za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
Ustalono również wysokości
i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę
Masłów. - Regulamin wynagradzania nauczycieli określa
stawki dodatków do ich pensji,
a mianowicie: dodatek motywacyjny, dodatki funkcyjne, w tym dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
dla wychowawców klas i dla opiekunów stażu. Określa też dodatki za trudne warunki pracy i wielkość
środków na nagrody przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej - wyjaśniła Irena Kundera, kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty. - Są
to składniki do których określenia ma kompetencje
Rada Gminy Masłów. Poza tymi dodatkami istnieją
również składniki wynagradzania określane rozporządzeniami i przepisami wydawanymi przez ministerstwo, a są to: wynagrodzenia zasadnicze – które

nie ulegają zmianie, dodatki za wysługę lat w wysokości określonej rozporządzeniem oraz dodatki socjalne, w tym dodatek wiejski w wysokości 10% w przypadku gminy wiejskiej - dodała.
Warto zaznaczyć, że projekt regulaminu powstał po uprzednim opracowaniu kilku symulacji
wynagrodzeń nauczycieli w roku 2015. Optymalną
kalkulację zaprezentowano na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych i po burzliwych
negocjacjach osiągnięto kompromis. Przyjęty projekt zawiera uzgodnienia ze związkami zawodowymi. - Chcę podkreślić, że projekt regulaminu nie
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jest podwyżką wynagrodzeń
nauczycieli, lecz ich regulacją
- poinformowała Irena Kundera. - Celem regulacji jest
możliwość przyznania środków nauczycielom, zgodnie
z ich zaangażowaniem w pracę i innymi warunkami określonymi w regulaminie – dodała.
Podczas sesji Radni podjęli również niezwykle ważną
uchwałę dotyczącą Statutu
Gminy Masłów. - Wybrani
w demokratycznych wyborach
przedstawiciele Mieszkańców
Gminy Masłów stanowiący Radę Gminy Masłów, mając na uwadze przyszłość reprezentowanej przez nas
lokalnej społeczności, z najwyższą troską i w najlepszej wierze, uchwalili Statut Gminy Masłów - powiedział Tomasz Lato, Wójt Gminy Masłów.
Statut zawiera między innymi: postanowienia
ogólne, opisuje strukturę Gminy (gminne jednostki
organizacyjne i jednostki pomocnicze), zasady jawności, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy (Rada Gminy, Komisje Rady Gminy,
Komisja Rewizyjna, Radni), a także wspólne Sesje
z radami innych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Definiuje pracowników samorządowych, tryb
pracy Wójta oraz zasady nawiązywania stosunku
pracy. Opisuje gospodarkę finansową Gminy, określa oświadczenia woli i uprawnienia Jednostki Pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach budżetu Gminy. Została również wprowadzona możliwość powołania nowej komisji Rady
Gminy, Bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Statut zawiera postanowienia końcowe i uaktualnione dane w jego jednolitym tekście.
Zapadła również decyzja w sprawie zmiany
uchwały budżetowej. Zaktualizowano prognozowane w 2015, 2016 i 2017 r. dochody i wydatki - zmodyfikowano ich limity. Zmiany planu nie spowodowały
zmiany deficytu budżetowego. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę: 27.345,84 zł.
Podczas sesji Rady powołano Komisję Rewizyjną w nowym składzie. Ponieważ 18 marca 2015 roku
wygasł mandat radnego Jana Kamińskiego, w wyniku przeprowadzenia wyborów w okręgu wyborczym
nr 3, mandat ten objął radny Stanisław Doleziński.
Zmienił się także skład osobowy Komisji Rewizyjnej i obecnie stanowią ją: Janusz Obara - przewodniczący, Artur Lis, Regina Chyb. Zmieniono również
skład osobowy Komisji do spraw Inwestycji, której
członkiem był Andrzej Kamiński. Na podstawie pi-
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semnej deklaracji radny Stanisław Doleziński zgłosił
chęć pracy w tejże komisji.
Kolejną podjętą decyzją była zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy, że obowiązek
jej złożenia mają te osoby, które jeszcze tego nie
dokonały. Istnieje możliwość przesłania deklaracji
w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e - Usług Publicznych (PEUP). Wzór deklaracji
udostępniony jest na stronie: www.maslow.pl .
Jedną z najważniejszych uchwał podjętych podczas ostatniej sesji była uchwała intencyjna w sprawie
rewitalizacji centrum Masłowa. – To, jak będzie dokładnie wyglądało centrum Masłowa będziemy konkretnie decydować w późniejszym terminie. Na chwilę
obecną, decyzją Rady uchwała ta musi zostać przyjęta
po to, żebyśmy mogli złożyć fiszkę o dofinansowanie
unijne tejże inwestycji – wyjaśnił wójt gminy Masłów,
Tomasz Lato. – W Masłowie nigdy nie było swoistego
centrum miejscowości. Jesteśmy już po rozmowach
z Marszałkiem i istnieje możliwość, że zostanie nam
przekazany hektar gruntu właśnie pod to zadanie.
Chcemy, żeby powstały tu alejki, mały amfiteatr bez
zaplecza socjalnego, a także część widokowa na startujące i lądujące samoloty. W tej części chcielibyśmy,
aby zostało wybudowane Centrum Przedsiębiorczości, Informacja Turystyczna, a także część sanitarna.
Planujemy również wybudować w pobliżu większy
parking. Podejmując uchwałę intencyjną w tej sprawie umożliwi to gminie Masłów złożenie fiszki, czyli
deklaracji wstępnej na to zadanie i daje tym samym
możliwość sięgnięcia po dofinansowanie unijne. Jest
to dla nas niesamowita szansa, aby centrum Masłowa nareszcie zmieniło swoje oblicze – podkreślił wójt
Lato w swoim wystąpieniu. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie.
Sesja zakończyła się interpelacjami, zapytaniami i wolnymi wnioskami obradujących.
Agnieszka Olech  
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka
15 maja na kieleckim Rynku strażacy z całego powiatu kieleckiego uczcili swoje święto. W honorowej defiladzie wzięli udział druhowie z jednostki OSP Mąchocice Kapitulne, jadąc wozem strażackim.
W uroczystościach wziął także udział wójt gminy Masłów, Tomasz Lato.
Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku
i uroczystego apelu. Przybyłych powitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg.
Krzysztof Janicki. Podziękował staroście kieleckiemu, Michałowi Godowskiemu, Zarządowi Powiatu
w Kielcach oraz radnym za udzielone wsparcie finansowe.
Starosta kielecki, Michał Godowski pochwalił
nienaganną postawę strażaków, ich skuteczność
i profesjonalizm. Podkreślił też jak wiele poświęcenia i odwagi wymaga każda akcja ratownicza i podziękował za ofiarną służbę.
Uroczystościom towarzyszyła wyjątkowa oprawa. Dla najlepszych zostały wręczone medale, od- znaczenia, dyplomy i awanse na wyższe stopnie
służbowe. Każda z Ochotniczych Straży pożarnych
zaprezentowała swój wóz bojowy. Gala zakończyła
się przemarszem pododdziałów, a także wyjątkową
defiladą wozów strażackich oraz orkiestry strażackiej ulicą Piotrkowską w Kielcach.
Organizatorami uroczystych obchodów Dnia
Strażaka była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Agnieszka Olech

Koniec sprzątania po zimie
30 kwietnia zakończyły się prace porządkowe mające na celu oczyszczenie ulic gminy Masłów z pozimowych zanieczyszczeń.
Wraz z końcem kwietnia
zakończyło się porządkowanie
pasów drogowych. Objęło ono
wszystkie drogi gminne i wewnętrzne, które posiadają powierzchnię utwardzoną. Zgodnie
z umową, firmą zobowiązaną do
ich przeprowadzenia był Spapex
z Domaszowic, obsługujący „akcję zima”, w wyniku której na nasze ulice trafiły tony piasku i soli.
- Było to jednokrotne sprzątnięcie dróg wewnętrznych i gminnych po ich zimowym utrzymaniu – mówi Robert Klimczak,

referent do spraw drogownictwa
Urzędu Gminy Masłów. - Zakres
obejmował między innymi usunięcie piachu i innych zanieczyszczeń zalegających na ulicach i poboczach oraz ich wywóz – dodaje.
Do sprzątania firma użyła wydajnych zamiatarek. Tam,
gdzie to było konieczne, pracownicy użyli także drobnego sprzętu.
Przy drogach trwają również
prace związane z uzupełnieniem
ubytków masą bitumiczną, tzn.
na zimno, przez pracowników

Urzędu Gminy, a także porządkowe przy drogach państwowych
oraz częściowa ścinka poboczy
umożliwiająca naturalny spływ
wód opadowych z pasa drogowego do rowów. Oczyszczane i pogłębiane są także rowy w Barczy,
Marczakowej Dolinie, Masłowie,
Scholasterii i Ciekotach. W Brzezinkach czyszczenie rowów na
odcinku 1000 mb zostanie wykonane w czerwcu. Dodatkowo malowano i naprawiano przystanki
autobusowe.
Agnieszka Olech
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Spotkanie z przedstawicielami KGW
i Zespołów Śpiewaczych
W związku z rozpoczęciem nowego sezonu turystyczno – kulturalnego w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu odbyło się spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów śpiewaczych z Wójtem – Tomaszem Lato.
Omawiany był udział poszczególnych zespół
w imprezach kulturalnych, które odbywać się będą
w gminie Masłów oraz w powiecie kieleckim w najbliższym półroczu. Dodatkowo poruszane były
kwestie współpracy między zespołami oraz planowanych szkoleń i warsztatów.

W Masłowie chcą się budować
Blisko 50 domów rocznie wybudowało się na terenie gminy Masłów na przestrzeni ostatnich lat.
Zdecydowanie trwa ożywienie budownictwa, a co za tym idzie wzrost liczby ludności.
Dostępność do mediów, rozbudowana infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo, malownicze
krajobrazy, cisza i spokój, a przy
tym bliskość Kielc i co niezwykle
istotne dla młodych małżeństw
dostęp do przedszkoli – to wszystko sprawia, że w gminie Masłów
każdego roku buduje się coraz
więcej nowych domów. – Od kilku
lat obserwujemy, że ludzie coraz
częściej uciekają z zatłoczonych
miast i szukają swojego miejsca
na wsi. Cieszy fakt, że tak wiele
osób na miejsce do życia wybiera właśnie gminę Masłów – mówi
wójt gminy Masłów, Tomasz Lato.
Wzrost liczby ludności w ostatnich latach w gminie Masłów
w przeciągu lat 2011-2014 to około
300 osób. Należy jednak pamiętać,
że są to osoby figurujące w ewidencji ludności. - Niby niewiele, ale
jeśli potraktujemy to procentowo
w stosunku do liczby mieszkańców to już daje wzrost 3 procentowy w ciągu trzech lat, a to wynik
całkiem przyzwoity – komentuje
wójt Tomasz Lato. – Wielu mieszkańców niestety nie melduje się,
a przecież trzeba pamiętać, że
podatki, jakie tu zostawią wrócą

do nich w postaci inwestycji, czyli
lepszych dróg, nowych chodników i innych. Patrząc na tendencję wzrostową budownictwa na
terenie gminy Masłów w ostatnich
latach postanowiliśmy stworzyć
dogodne warunki dla wszystkich,
którzy planują u nas zakup gruntu
pod budownictwo mieszkaniowe.
Wiemy, że dla potencjalnych przyszłych mieszkańców jesteśmy gminą atrakcyjną. Można tu znaleźć
ciszę i spokój, a to wszystko przy
bliskości Kielc, gdzie większość
przecież pracuje. Jesteśmy doskonale skomunikowani, a dojazd do
Kielc na chwilę obecną jest bardzo
szybki i bezpieczny. My sami staramy się polepszać warunki życia
naszych mieszkańców. Powstają
nowe chodniki, w planach jest budowa kolejnych dróg i oświetlenia,
a nawet żłobka, na które już udało
się nam pozyskać spore dofinansowanie. Żłobek powstanie pod koniec bieżącego roku. Chcemy dać
młodym ludziom możliwość opieki
nad dziećmi już od pierwszych miesięcy życia. Poza tym, nasza gmina
staje się też coraz bardziej atrakcyjna rekreacyjnie i turystycznie.
W tej kwestii też zaplanowaliśmy

kilka dużych inwestycji. Powstaną
między innymi nowe ścieżki rowerowe. Nowy blask zyska też zalew
w Cedzynie. Chcemy iść w kierunku zrównoważonego rozwoju gminy – podkreśla wójt Tomasz Lato.
Warto podkreślić, że liczba
mieszkańców w gminie Masłów na
koniec 2014 roku wynosi 10.539
osób. Ciekawy też jest rozkład
wzrostu ludności w sołectwach.
- Na przykład, w sołectwie Wola
Kopcowa wzrost ludności od 2007
do 2014 wynosi 224 osoby, czyli
z 1152 do 1376 osób, a to już jest
bardzo wysoki wzrost ludności,
bo prawie 20 procent w przeciągu
7 lat – poinformował wójt Tomasz
Lato. Każdego roku na terenie
gminy Masłów zgłaszanych jest
blisko 50 domów do odbioru. Jak
poinformowano, z roku na rok te
liczby wzrastają. I nic w tym chyba dziwnego, bo gmina Masłów,
znajdująca się w bezpośrednim
sąsiedztwie Kielc, gwarantuje
szybki dojazd, a atrakcyjne położenie gminy bez wątpienia zapewnia, tak upragnioną przez mieszkańców metropolii, ciszę i spokój.
Agnieszka Olech
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Janusz Obara sołtys Doliny Marczakowej
najlepszym sołtysem w kraju
Janusz Obara, sołtys Doliny Marczakowej, został uhonorowany tytułem „Sołtys roku 2014”, znajdując
się tym samym w ścisłej czołówce nagrodzonych sołtysów w Polsce. Jak podkreślano, kapituła konkursu doceniła zaangażowanie w wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Doliny Marczakowej.
26 maja, w Senacie RP w Warszawie po raz trzynasty wręczono nagrody w ramach ogólnopolskiego
konkursu „Sołtys Roku 2014”. Wśród najlepszych
sołtysów w Polsce znalazł się Janusz Obara sołtys
Doliny Marczakowej. Nagrody wręczyli mu Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Senator Janusz Sepioł, Senator Ireneusz Niewiarowski oraz sponsorzy,
w tym główny - Jan Bujak prezes PNB Paribas. - To wy
sołtysi jesteście prawdziwymi liderami lokalnymi, bohaterami, o których zbyt rzadko mówi się publicznie
w mediach. Szkoda, bo jesteście tego warci – zwrócił się podczas uroczystości do czołówki najlepszych
sołtysów w kraju Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. – Dajecie pozytywną energię do działania całej
społeczności, pokazując dobre przykłady rozwoju. To
bardzo ważne i cenne – podkreślał tuż przed wręczeniem nagród dla czołówki polskich sołtysów.
- Ideą konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie
tytułem „Sołtys Roku” najbardziej aktywnych sołtysów, działających nie tylko na rzecz rozwoju cywilizacyjnego swoich wsi, ale także takich, którzy potrafią aktywizować i integrować mieszkańców wokół
wspólnych działań – podkreślał wójt gminy Masłów
Tomasz Lato, który to wytypował Janusza Obarę do
konkursu. – Sołtys Janusz Obara w pełni zasługuje na
to wyróżnienie. Jestem dumny, że w naszej gminie są
tacy ludzie, społecznicy, którzy tyle robią dla dobra
mieszkańców – zaznaczył wójt Tomasz Lato.
Janusz Obara sołtysem Marczakowej Doliny
jest od 2008 roku. Jednocześnie od roku 2010 pełni
funkcję radnego Rady Gminy Masłów. Ma 48 lat. Pochodzi z gminy Łączna z miejscowości Zagórze. Do
Marczakowej Doliny przeprowadził się w 1989 roku,
kiedy to poznał swoją małżonkę, będąc na przepustce
woskowej. Wspólnie mają dwóch nastoletnich synów.

Jak sam przyznał, tak zaszczytnym wyróżnieniem był
całkowicie zaskoczony. – Ogromnie się cieszę, że
moja wieloletnia praca na rzecz mieszkańców została
tak wysoko doceniona – powiedział Janusz Obara tuż
po odebraniu nagrody w gmachu Senatu RP.
Warto podkreślić, że jeden z czołowych sołtysów
w kraju od samego początku swojej działalności zabrał
się ostro do pracy. Między innymi to właśnie z jego
inicjatywy powstała świetlica w Marczakowej Dolinie.
– Jestem bardzo dumny z tej inwestycji. Świetlica cały
czas żyje. Trzy razy w tygodniu odbywają się tu zajęcia dla dzieci i młodzieży. Poza tym, mieszkańcy mogą
tu organizować prywatne imprezy, jak komunie czy
chrzty. Obiekt służy też całej społeczności lokalnej do
wszelkiego rodzaju spotkań i zebrań.– wymienia Janusz Obara. Ze świetlicy korzysta także Koło Gospodyń Wiejskich „Dolinianki”, które również powstało
z inicjatywy mocno zaangażowanego w życie wsi sołtysa. – Zaprosiłem na spotkanie kilka pań, dokładnie
szesnaście, przedstawiłem im swoją wizję i zgodziły się
stworzyć KGW. W tej chwili do KGW „Dolinianki” należy 21 pań. Wszystkie są młode. Średnia wieku to 48
lat. Bardzo się cieszę, że udało się powołać do życia
tak młode Koło Gospodyń. Grunt to dobra integracja
i współpraca – przekonuje najlepszy sołtys w kraju.
Sukcesu panu Januszowi gratulowali w Warszawie posłowie: Renata Janik, Mirosław Pawlak, Marek
Gos, Lucjan Pietrzyk oraz Jan Cedzyński. Z ramienia
Gminy Masłów nagrodę najlepszemu sołtysowi w kraju
wręczył wójt gminy Masłów Tomasz Lato wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Masłów Sylwestrem Wojtyną. Na gali obecni byli również Prezes Stowarzyszenia
Sołtysów Ziemi Kieleckiej Feliks Januchta wraz z wiceprezes Stowarzyszenia Małgorzatą Kozubek.
Po powrocie z Warszawy prawdziwą niespodziankę zgotowali najlepszemu sołtysowi w kraju
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mieszkańcy Doliny Marczakowej na czele z Leszkiem
Walczykiem, wiceprezesem Zarządu Odlewni Polskich, który od lat zarówno finansowo, jak i doradczo, mocno wspiera działania Janusza Obary. Wszyscy chóralnie odśpiewali sołtysowi gromkie „Sto Lat”,
a także wręczyli skromny upominek. - Serdecznie
gratulujemy panu Januszowi Obarze oraz życzymy
dalszych sukcesów w pełnieniu obowiązków Sołtysa
Doliny Marczakowej – życzyli podczas uroczystego
przyjęcia obecni mieszkańcy. – Te podziękowania są
dla mnie najważniejsze – przyznał wzruszony Janusz

Obara. – Bez tak wspaniałych i chętnych do pomocy
i współpracy mieszkańców niczego sam bym nie zrobił. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za wsparcie,
dziękuję też władzom gminy za życzliwość i doskonałą
współpracę – mówił skromnie najlepszy sołtys w kraju
Janusz Obara.
Konkurs „Sołtys Roku 2014” pod patronatem
marszałka Senatu Bogdana Borusewicza zorganizowała redakcja „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Agnieszka Olech

X Jarmark Świętokrzyski
Tradycyjnie już w trzecią niedzielę miesiąca na Świętym Krzyżu odbył się Jubileuszowy X Świętokrzyski Jarmark pod hasłem „Wehikuł czasu”. Głównym organizatorem wydarzenia było Starostwo
Powiatowe w Kielcach, a motywem przewodnim imprezy nawiązanie do tradycji.
W obchodach wzięło udział 19 gmin z powiatu kieleckiego, w tym Gmina Masłów. Uroczyste otwarcie Jarmarku zostało zainaugurowane Polową Mszą Świętą. Po niej
rozpoczęły się liczne wstępy artystów, pokazy i konkursy.
Organizatorzy zapewnili przybyłym gościom mnóstwo
atrakcji i cudowną oprawę muzyczną aż na dwóch scenach. Na tzw. Zielonej Scenie Ludowej prezentowały się
zespoły i kapele ludowe. W imieniu naszej gminy wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”. Koncertowi kibicowała
duża grupa mieszkańców Masłowa i okolic, a wśród nich
Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów. - Jako wieloletni radny powiatowy mam szczególny sentyment do Jarmarku –
mówi wójt. - Cieszę sie, że możemy się tu pokazać jako
gmina i promować wszystko to, co nasze: uzdolnionych
ludzi, niezastąpione zespoły gminne, jak również produkty ściśle związane z Masłowem. To z pewnością niezapomniane wydarzenie i dobry dzień dla nas wszystkich, dla
naszego miasta. Dzięki takim spotkaniom zbliżamy się
do mieszkańców całego powiatu i województwa – dodaje.
Warto dodać, że kulinarne specjały na stoisku gminy Masłów prezentowała Dorota Michta z Gospodarstwa Agroturystycznego „Nad Wodą”.
Oprócz występów muzycznych organizatorzy przygotowali szereg innych atrakcji, między innymi kupieckie kramy ze specjałami, zagrodę zwierząt z osady średniowiecznej, pokazy dworskich obyczajów, kowalstwa
artystycznego i kłucia zbroi rycerskich, pokaz tradycyjnego zakupu konia, który uświetniły zwyczaje dobijania
targu, a także liczne konkursy. W jednym z nim reprezentował nas Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. Doping
mieszkańców sprawił, że zajął on zaszczytne drugie
miejsce.
Tegoroczny klimat Jarmarku nawiązywał do atmosfery średniowiecznych kiermaszów, a tym towarzyszyła
świetna zabawa i radość. - Jestem bardzo zadowolony
z dzisiejszego wydarzenia. Jest to już dziesiąty, a więc jubileuszowy jarmark, ale po raz pierwszy ma tak świetną
oprawę – mówi Zenon Janus, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego. - Wszystkie 19 gmin powiatu kieleckiego pod-

jęło wyzwanie i przystąpiło do zaprezentowania swoich
walorów. To nas niezmiernie cieszy i życzylibyśmy sobie,
aby w kolejnych latach nadal tak się wszyscy angażowali
– dodaje.
Tegoroczny Jarmark był też świetną okazją do
rozmów pomiędzy włodarzami gmin - Wierzę w dobrą
współpracę świętokrzyskich gmin. Otwieram się na nią
nie tylko w obszarze inwestycyjnym, ale chcę również
szukać pola współpracy na innych obszarach – mówi Michał Godowski, Starosta Powiatu Kieleckiego. - Myślę,
że Jarmark to nasze wspólne dzieło, nie tylko powiatu,
ale też wszystkich jego gmin. Zaproszenie do współpracy przy organizacji imprezy, z którą wyszliśmy, potraktowałem po trosze jak sprawdzian tego, na ile gminy chcą
współpracować z powiatem. Okazuje się, że takie współdziałanie jest możliwe i bardzo potrzebne – dodaje Starosta. - Każdy przywiózł na Święty Krzyż to dobro, które
posiada. Zasoby kultury, tradycji, jak również dorobek
w obszarze kulinarnym. Wspólnymi siłami stworzyliśmy
bardzo fajny festyn rodzinny, który na pewno długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Wierzę, że ta forma współpracy stanie się już tradycją i że gminy razem
z powiatem będą chętnie tworzyć Jarmark Świętokrzyski
i ciągle go udoskonalać – podsumowuje.
Agnieszka Olech
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Gimnazjum z Masłowa w finale!
27 kwietnia, w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyły się półfinały Mistrzostw
Województwa Szkolnego Związku Sportowego w piłce siatkowej chłopców. Nasza drużyna zdobyła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się do wielkiego finału.
Organizatorami spotkania byli: Zespół Szkół
w Masłowie i działający przy szkole Siatkarski
Ośrodek Szkolny. Udział w zawodach wzięły cztery
reprezentacje szkolne wyłonione we wcześniejszych
eliminacjach gminnych i powiatowych: Gimnazjum
Secenim, Gimnazjum Waśniów, Gimnazjum Zagnańsk i Gimnazjum Masłów.
Turniej rozegrany został systemem „każdy
z każdym”, co oznacza, że poszczególne mecze były
rozstrzygane do dwóch wygranych setów, sety do 25
pkt., tie break do 15 pkt. Wysokość siatki wynosiła

235 cm. Stawką w turnieju było prawo gry w finale
wojewódzkim przysługujące zwycięzcy zawodów.
Prawo gry w finale wojewódzkim zdobyła reprezentacja Gimnazjum Masłów w skład której weszli:
Wojciech Cak, Patryk Czernecki, Marcin Kozubek,
Filip Krawiec, Sebastian Ksel, Tomasz Kundera.
Opiekunami Zwycięskiej drużyny byli: Mariusz
Wiktorowski i Piotr Gębka.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie szkół podstawowych
rywalizowali w Turnieju Gier i Zabaw
144 młodych zawodników z czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Masłów wzięło udział
w „Turnieju Gier i Zabaw”, który odbył się w hali sportowej w Masłowie.
Jak podkreślają organizatorzy, jest to największa impreza sportowa organizowana przez Szkolny Związek Sportowy na terenie Naszej gminy.
Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w kilku konkurencjach. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja SP Masłów wyprzedzając uczniów SP Mą-

chocice Kapitulne. Na trzecim miejscu uplasowała
się reprezentacja SP Brzezinki, natomiast miejsce
tuż za podium przypadło uczniom z Mąchocic Scholasterii. Gratulujemy organizatorom oraz
wszystkim zawodnikom za wkład i zaangażowanie
w rywalizacji o puchar „Turnieju Gier i Zabaw”.
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Nasi reprezentanci
wystąpią w koncercie laureatów!
W dniach 16 – 17 maja w Busku - Zdroju odbył się konkurs finałowy XXXIX Buskich Spotkań
z Folklorem. Reprezentanci gminy Masłów wypadli śpiewająco!
Do wielkiego koncertu laureatów jury zaprosiło 28 zespołów i solistów. Z gminy Masłów zakwalifikowali się: Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty” oraz
solista Jan Korus z Ciekot. Nasz trzeci reprezentant, Zespół Śpiewaczy „Kopcowianki”, został wyróżniony. – Wyróżnienie jest dla nas miłą niespodzianką i dużym sukcesem – mówi Halina Różyc,
kierowniczka Zespołu. – W tym roku poziom był
bardzo wysoki i konkurencja ogromna, bo wystąpi-

ło aż 73 zespoły. Teraz trzymamy kciuki za Zespół
„Ciekoty” i pana Jana Korusa – dodaje.
Koncert Laureatów XXXIX Buskich Spotkań
z Folklorem odbędzie się 14 czerwca na plenerowej scenie przed Wojewódzkim Domem Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Czekamy na pomyślne wyniki i dobrą ocenę naszych wykonawców.
Marzena Bikupska

Turniej Pięciu Strażnic 2015
17 maja rozpoczął się coroczny Turniej Pięciu Strażnic, który potrwa aż do października. Czeka nas
mnóstwo emocji!
Organizatorem turnieju jest Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Masłowie. – Turniej Pięciu Strażnic ma piękny cel, ponieważ propaguje zdrowy i aktywny wypoczynek wśród
młodzieży i przede wszystkim integruje ją – mówi
Piotr Zegadło, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Masłowie. – Niewątpliwie podnosi też sprawność
fizyczną członków drużyn pożarniczych. W ramach
turnieju prowadzona jest również edukacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki antyalkoholowej, a także edukacja i profilaktyka z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Młodzież
poszerza też swoją wiedzę o regionie - dodaje.
W turnieju startuje 7 drużyn 9/10 osobowych
w przedziale wiekowym 10 – 16 lat: Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza Masłów – chłopcy, MDP Wola
Kopcowa – chłopcy, MDP Brzezinki – chłopcy,
MDP Ciekoty – chłopcy, MDP Ciekoty – dziewczyny, MDP Mąchocice Kapitulne – chłopcy, MDP
Mąchocice Kapitulne – dziewczyny.
Pierwszą konkurencją był turniej piłki siatkowej. Po pełnej emocji i wyczerpującej grze, drużyny
uplasowały się na następujących miejscach:
1. MDP Masłów – chłopcy
2. MDP Mąchocice Kapitulne – chłopcy
3. MDP Ciekoty – dziewczyny
4. MDP Ciekoty – chłopcy
5. MDP Brzezinki – chłopcy

6. MDP Wola Kopcowa – chłopcy
7. MDP Mąchocice Kapitulne – dziewczyny.
Kolejna konkurencja zostanie rozegrana 24
maja w Mąchocicach Kapitulnych i będzie to turniej piłki nożnej. W następnych miesiącach czekają
nas zawody: w czerwcu „strong men”, czyli między
innymi rzut piłką lekarską, czy zwinięcie węża strażackiego na czas, we wrześniu odbędzie się musztra
każdej z drużyn. Dwie ostatnie konkurencje to: turniej badmintona i bieg patrolowy.
Sędziami głównymi zawodów jest komisja sędziowska składająca się z Prezesów poszczególnych
jednostek OSP, pracująca pod przewodnictwem
Prezesa Zarządu Gminnego. W przypadku równej
liczby punktów o zajęciu miejsca będą decydowały
w kolejności:
1. bieg patrolowy,
2. musztra,
3. turniej strong men,
4. wiek drużyny (która ma najniższy),
5. piłka nożna
6. piłka siatkowa,
7. turniej badmintona
Wszystkim uczestnikom turnieju życzymy wytrwałości, sportowego hartu ducha i wielu sukcesów!
Agnieszka Olech
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Jerzy Michta:

HERALDYCZNIE O HERBIE GMINY MASŁÓW
Kielce, 2015-05-03
Herb jest znakiem graficznym i tak należy go
rozumieć. Identyfikuje nie tylko osoby fizyczne, ale
również państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Nie jest „obrazem”, jakim stał się w XVI-XVIII
wieku, gdzie malarze rzemieślnicy malowali herby
tak jak potrafili, tworząc z nich obrazy, mające niewiele wspólnego z heraldyką średniowieczną, (heraldyką żywą), ponieważ nie zdawali sobie sprawy, że
był to znak graficzny posiadający wiele znaczeń. Dlatego tworząc współcześnie herby należy je konstruować tak samo jak robiono to w średniowieczu., czyli
okresie, kiedy powstały zasady dotyczące heraldyki,
a najważniejsza wtedy była barwa. Gdyby jednym zadaniem podać definicję heraldyki, to należy stwierdzić, że heraldyka to barwa. Zachowane pieczęcie,
monety nagrobki i inne z wizerunkami godeł herbowych, służyły tylko do identyfikacji otrzymanego i posiadanego herbu. Ponieważ często były to identyczne
godła herbowe, różnicowała je tylko barwa.
W tym miejscu należy podkreślić, że tworzenie
herbów we współczesnej heraldyce samorządowej,
wymaga współpracy historyka-heraldyka ze zleceniodawcą, czyli przedstawicielami samorządu terytorialnego i ich mieszkańcami, ponieważ to one
będą się nimi posługiwały. Przy tworzeniu herbu,
między innymi dla gminy, należy znaleźć takie ikonograficzne wyobrażenie, które pozwoli połączyć
wszystkie sołectwa i parafie ponad ich podziałami
historycznymi, a zarazem będzie wyraźnym i trwałym symbolem gminy, jako godło w pełni ją reprezentujące. W przypadku gminy można też wykorzystać w jej herbie elementy z herbu powiatu,
wskazując na jej przynależność terytorialną, lub nawiązać przy tworzeniu herbu gminy, do jej własnej
tradycji historycznej.
Do tej ostatniej nawiązują projekty herbu gminy Masłów, znajdującej się okresie średniowiecza
i nowożytnym do 1795 roku, na obszarze klucza
kieleckiego biskupów krakowskich, którzy byli jego
właścicielami wspólnie z kapitułą krakowską. Herb
tej ostatniej Trzy Korony, składający się z trzech
złotych (żółtych) koron na błękitnym polu, reprezentował w podanych wyżej okresach, tę jednostkę
administracji kościelnej. Dlatego korony widzimy
na zamieszczonych dziesięciu projektach herbu
gminy Masłów, które zostały połączone z maselnicą, będącą godłem mówiącym, nawiązującym do

nazwy gminy. Wydaje się ona najważniejsza, gdy
chodzi o wyobrażenia ikonograficzne, znajdujące
się w obecnym herbie (logo) gminy.
Pierwsze wyobrażenia herbu Trzy Korony, pojawiające się na pieczęci biskupiej i kapituły krakowskiej na przełomie XIV i XV wieku, tradycja
przypisywała biskupowi krakowskiemu Aronowi
(zm. 1059 r.), ze względu na rolę, jaka odegrał w odbudowie kościoła polskiego za panowania księcia
Kazimierza Sprawiedliwego (1039-1058). Jednak
pierwszym biskupem krakowskim, który użył herbu z trzema koronami na swojej sekretnej pieczęci
z 1300 roku, był Jan Muskata. Stąd sformułowano
hipotezę, że herb kapituły krakowskiej jest recepcja herbu tego biskupa. Zanim herb ten pojawił się
na pieczęci kapituły, widzimy go na czteropolowej
tarczy, w herbie biskupa krakowskiego z lat 13971403. Ponieważ równocześnie pojawiają się trzy korony w herbie kapituły, jej pieczęć musiała powstać
w tym właśnie czasie. Prawdopodobnie między 1394
rokiem, kiedy widzimy przywieszona do dokumentu starą pieczęć, a 1403 rokiem. Chociaż nie można
wykluczyć faktu, że powstała wcześniej i przez pewien czas posługiwano się dwiema pieczęciami.
Oryginalny srebrny, owalny tłok pieczęci z herbem Trzy Korony (wysokość 80 mm, szerokość 55
mm), przechowywany jest w skarbcu katedralnym
na Wawelu. Na tej pieczęci ponad górną krawędzią
(głowicą) tarczy, znajdują się popiersia św. Stanisława (prawa strona heraldyczna) trzymającego pastorał i św. Wacława (lewa strona heraldyczna) trzymającego chorągiew. Głowy obu świętych otaczają
aureole. W polu owalnej tarczy herbowej znajdują
się trzy korony odchylone do tylu, w ustawieniu 2:1;
w projektach herbu gminy Masłów korony ustawione są jedna nad drugą (w słup).
Herb kapituły pełnił funkcję reprezentującą
grono kanoników, oraz narracyjną, związaną z treściami identyfikacyjnymi, politycznymi, organizacyjnymi, przekazywanymi dzięki informacjom dotyczącym fundacji i wspólnych fundacji biskupa i kapituły,
w tym parafii na Karczówce pod Kielcami w 1624
roku, przez biskupa Marcina Szyszkowskiego herbu
Ostoja i kapitułę krakowską. Obok wymienionych
funkcji, herb ten umieszczany był na budowlach
(m.in. pałacu biskupów krakowskich w Kielcach),
rzeźbach, nagrobkach, itd., pełniąc funkcję dekoracyjną i przyczyniając się do jego funkcjonowania
w świadomości historycznej ludzi. Jak trwale, może
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Srebrny tlok pieczeci Kapituły
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Pieczęć Kapituły z 1625 r

świadczyć fakt, że jego wyobrażenie ikonograficzne zostało wykorzystane przy tworzeniu projektów
herbu dla gminy Masłów.
Stabilność kapituły w organizacji biskupstwa krakowskiego, potwierdzona przez kilkuwiekową tradycję używania przez nią herbu sprawiła, że stał się on
charakterystycznym elementem heraldyki kościelnej,
obok rodowych, to jest rycerskich herbów biskupów (Ostoja Marcina Szyszkowskiego), kanoników
i urzędników diecezjalnych. Jego pojawienie się było
też wynikiem wpływu rycerstwa, zdobywającego coraz
wyraźniejszą dominację społeczną, czego najbardziej
wyrazistym znakiem przynależności stanowej staje
się herb. Trzy złote (żółte) korony na błękitnym polu,
odpowiadały charakterowi posługującej się nim instytucji, zarówno gdy chodziło o barwę pola, jak i elementy godła. Symbolika barwy błękitnej, obok cech
wzniosłości, piękna, pochwały, oddaje przede wszystkim barwę nieba. Natomiast cyfra trzy w symbolice
chrześcijańskiej ma szczególną wymowę, symbolizuje
bowiem trójjedność Boga, a korony podkreślają taką
konotację. Ich szafarzem w średniowieczu był papież,
co podkreślało jego nakrycie głowy, tiara z trzema
koronami. Dlatego trzy korony powinny znajdować
się w herbie gminy Masłów, ponieważ do 1795 roku
teren, na którym obecnie znajduje się gmina był własnością biskupów krakowskich i kapituły.
Potwierdzają to też znane inwentarze z lat
1635 i 1645, dotyczące opisu klucza kieleckiego
biskupów krakowskich. Dowiadujemy się z nich, że
Masłów był ważna wsią w tym kluczu, skoro przed
1630 rokiem, biskup krakowski Marcin Szyszkowski
herbu Ostoja, wybudował w niej wielki dwór na potrzeby istniejącego folwarku. Opisanych zostało też
siedem młynów, w tym młyn nazywany „Oscywilk”
pod Mąchocicami, którego właścicielem był hutnik
Adam Ciekot, stąd nazwa Ciekoty. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, że w tych inwentarzach występują rodziny mieszkające obecnie na terenie gminy,
takie jak: Radkowie, Pabisze, Kmiecie, Michtowie
(mieli młyn w XVI/XVII wieku), Dudowie, Grzegorczykowie, Białkowie, Kmiecikowie, Janystowie

Pieczęć Marcina Szyszkowskiego z 1625 r.

Herb Trzy Korony Kapituly na
Pałacu Biskupów Krakowskich

(mieli młyn w XVII wieku), Pisarczykowie, Oleksowie, Piwkowie i inne. Świadczy to o tym, że rodziny,
które mieszkają obecnie na obszarze gminy Masłów,
mieszkały na nim również czterysta lat temu, kiedy
właścicielami tych terenów byli biskupi krakowscy
i kapituła krakowska. Ta zachowana ciągłość, gdy
chodzi o osadnictwo wskazuje, że w herbie gminy
Masłów, powinna ona zostać podkreślona poprzez
występowanie w nim herbu Trzy Korony.
Ten związek herbu z historią dawnego obszaru
i jego przeszłością, podkreślił pisarz francuski Wiktor
Hugo, gdy zwiedzając katedrę Marii Panny w Paryżu, napisał: Herb to cały język, dla tego kto potrafi go
odszyfrować. Do tej przeszłości nawiązują również zamieszczone projekty herbu gminy Masłów. Dyskusja
nie jest jednoznaczna ze zmianą herbu.
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Najbliższe planowane spotkania i wydarzenia

03 czerwca
IX Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych - Lotnisko w Masłowie, godz. 10.30
06 czerwca
Joga na trawie - g. 10.00 - CE Szklany Dom w Ciekotach

07 czerwca
Gminne Święto Ludowe PSL - g. 14.30 (impreza otwarta) - CE Szklany Dom w Ciekotach
Jarmark Agroturystyczny w Tokarni - godz. 11.00 (Kulinarne prezentacje – Dolinianki z Doliny
Marczakowej)
13 czerwca
Baw się z nami LGD-ami – Kielce, godz. 11.00 Wystąpi Zespół Śpiewaczy Kopcowianki
14 czerwca
Koncert Laureatów Buskich Spotkań z Folklorem (scena przed WDK Kielce, godz. 11.00
wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty oraz solista Jan Korus)
Piknik Lotniczy na terenie Lotniska w Masłowie , godz. 12.00 (3 zespoły KGW + potrawy regionalne)
21 czerwca
Biesiada Masłowska - na terenie CE Szklany Dom w Ciekotach Festyn rodzinny, godz. 16.00
IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Daleszycach - g. 14.00 (występuje Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Masłowa)
Lipiec – sierpień
Wakacje ze „Szklanym Domem”
Zdobywanie Korony Gór Stefana Żeromskiego
05 lipca
Konkurs na potrawę powiatu Kieleckiego i przegląd kapel ludowych - CE Szklany Dom
w Ciekotach
23 sierpnia
Dożynki Gminne - na terenie CE Szklany Dom w Ciekotach
Więcej na stronach: www.szklanydom.maslow.pl ; www.gokis.maslow.pl ; www.maslow.pl

ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
Wójt Gminy Masłów serdecznie zaprasza rodziców wraz z dziećmi na bezpłatne szczepienie przeciwko
pneumokokom i meningokokom grupy C. W 2015 r. szczepieniem przeciwko meningokokom grupy
C objęta jest młodzież urodzona w 1999 r. a szczepieniem przeciwko pneumokokom dzieci urodzone w 2012 r.. Szczepienia będą odbywać się od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. w Przychodni Rodzinnej „MEDICA” Kielce, Osiedle na Stoku 63A. W celu umówienia się na szczepienie proszę o kontakt
z przychodnią pod numerem telefonu 41 332-71-73. Proszę o zabranie ze sobą karty uodpornień, którą
należy wyciągnąć z przychodni, do której się przynależy.
Sczepienia finansowane są w całości z budżetu gminy Masłów na podstawie dwóch Uchwał Rady
Gminy Masłów numer: XXVII/183/2012 i XXVII/184/2012 w sprawie programów zdrowotnych na
lata 2013-2018, dotyczących szczepień profilaktycznych dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy
Masłów przeciwko bakteriom pneumokokowym i bakteriom meningokokowym grupy C.

