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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie Kuriera Masłowskiego. Po raz pierwszy w całości
poświęcony jest on samorządowi
Gminy Masłów. Chcemy zaprezentować Państwu efekty współpracy pomiędzy samorządami,
wojewodą świętokrzyskim oraz
instytucjami wspierającymi samorząd.
Działania podejmowane przez
ostatnie trzy lata już zaowocowały inwestycjami, które zmieniają
oblicze Gminy Masłów sprawiając, że będzie nam się tu po prostu lepiej żyło. Bardzo pomocne
są w tym pozyskiwane środki
zewnętrzne np. z zasobów Unii
Europejskiej. Świadczy o tym rekordowy budżet Gminy Masłów,
który od dwóch lat zakłada realizację wielkich inwestycji.
Na kolejnych stronach Kuriera
Masłowskiego znajdziecie Państwo prezentacje wszystkich radnych, Waszych przedstawicieli.
Zapoznajcie się z ich dokonaniami na rzecz Waszych sołectw
i całej gminy oraz planami na
przyszłość. Tylko razem i w zgodzie potrafimy sprawić, by Gmina Masłów wciąż się rozwijała.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów
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Efekty

bardzo
dobrej
współpracy
Rozmawiamy z wójtem Tomaszem Lato o działaniach na
rzecz rozwoju Gminy Masłów, zrealizowanych i planowanych inwestycjach oraz współpracy, która na to pozwala.
„Zgoda buduje” to hasło, którego często używają samorządowcy.
W jaki sposób bardzo dobra współpraca pomiędzy wójtem, radnymi
i innymi samorządowcami przekłada
się na rozwój gminy?
Ostatnie lata działalności samorządu w naszej gminie to rzeczywiście
potwierdzenie tego hasła. Wszystkie działania podejmowane na rzecz
społeczności Gminy Masłów to efekt
bardzo dobrej współpracy pomiędzy
samorządami, wojewodą świętokrzyskim oraz instytucjami wspierającymi
samorząd. W sposób świadomy razem
z Radą Gminy Masłów realizujemy zaplanowane inwestycje oraz przygotowujemy się do tych, które przed nami
w najbliższym czasie.
Jakie działania uważa pan za te
szczególnie istotne dla rozwoju Gminy Masłów?
Najważniejsze w trwającej kadencji jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje inwestycji,
które nie tylko są najpilniejsze, ale
również oczekiwane przez mieszkańców naszej gminy. Łącznie przez trzy
lata trwania obecnej kadencji pozyskaliśmy już niemal 14 mln zł środków zewnętrznych, zarówno unij-

nych jak i krajowych. W 2017 roku
zrealizowaliśmy projekt dotyczący
modernizacji oświetlenia ulicznego.
Jego wartość wyniosła ponad 2,3 mln
złotych, a unijne dofinansowanie
prawie 2 mln złotych. Wiosną 2018
roku ruszymy z termomodernizacją obejmującą szkołę w Masłowie
Pierwszym, kompleks szkolny w Mąchocicach-Scholasterii oraz ośrodek
zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. Całość prac szacowana jest na
4,4 mln zł, a dofinansowanie wynosi aż 3,4 mln. To inwestycje z największym wsparciem zewnętrznym.
Czekamy obecnie na wiadomości
dotyczące dofinansowań do naszych
projektów czyli rewitalizacji centrum
Masłowa Pierwszego oraz instalacji
OZE.
Wiele osób kojarzy Gminę Masłów z kulturą dzięki prężnie działającym zespołom ludowym. Jak z samorządowej pozycji wygląda kwestia
kultury, oświaty i sportu?
Warto pamiętać, że pieniądze
przeznaczane na kulturę nie wzrosły, ale zwiększył się dostęp do zajęć
i wydarzeń oferowanych przez świetlice oraz Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom”. Do końca 2018 roku
diametralnie zmienią się warunki
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edukacyjne w bazie naszych szkół.
Oddaliśmy boisko wielofunkcyjne
w Masłowie Pierwszym, ruszają prace przy wspomnianych termomodernizacjach, tworzymy kolejne wnioski
na termomodernizację w szkołach
w Brzezinkach i Mąchocicach-Scholasterii. Aktywnie wspieramy również
sportowców. Dzięki zmianie w zadaniach sportowych z zakresu pożytku
publicznego, rocznie przyznajemy aktywnym stowarzyszeniom sportowym
ok. 100 tys. zł na organizację zajęć
i działalność podnoszącą aktywność
fizyczną mieszkańców gminy.
Warto wspomnieć, że ostatnie
lata to też inicjatywy nakierowane
na ochronę środowiska.
Tak, to istotny i ważny dla nas
temat. Dbając o środowisko naturalne Gmina przygotowała również
projekty, które na pewno wpłyną nie
tylko na komfort mieszkańców, ale
też przyczynią się do jego ochrony.
Mamy dofinansowanie na budowę
PSZOK-u w Dąbrowie, przygotowaliśmy wnioski do OZE, by wykorzystywać w gospodarstwach domowych
energię słoneczną, ruszają dofinansowania do zakupów pieców CO, by
walczyć ze smogiem.
Sztandarowym działaniem będącym ukłonem w stronę środowiska będzie też kanalizacja północnej
części gminy.

To fakt i priorytetowe działanie.
W 2018 roku rozpoczniemy budowę
kanalizacji w północnej części gminy.
Są to pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskane przez Wodociągi Kieleckie. W gminie Masłów
powstanie 35 km sieci kanalizacyjnej
i 3 km nowej sieci wodociągowej.
Prace obejmą Dolinę Marczakową,
Brzezinki, Barczę, Ciekoty, Mąchocice-Scholasterię. Koszty inwestycji na
naszym terenie przekroczą 40 mln zł.
Wykonanie kanalizacji pozwoli na
remonty dróg i chodników, dlatego
tak ważne jest to, żebyśmy mieli już
gotowe projekty na te prace.
Kwestią, na którą wiele osób
zwraca uwagę są połączone ze sobą
drogi i bezpieczeństwo.
Od lat wspieramy policję w zakupie samochodów, którymi później
policjanci patrolują teren gminy.
W ciągu trzech lat wykonaliśmy bardzo wiele projektów dróg i chodników wypełniając w ten sposób białą
plamę do realizacji inwestycji. Warto tu wspomnieć, że żadna z nich nie
powstaje bez wcześniejszego projektowania. Mam świadomość, że prace
drogowe nie zaspokoją wszystkich
potrzeb. Na początku kadencji powstała oczekiwana ul. Świerczyńska
w Masłowie Pierwszym, ruszają prace
w Mąchocicach Kapitulnych na tzw.
„Zakaniowie”. Wspólnie z Powiatem

„Panorama Masłowa”

Kieleckim zbudowaliśmy chodniki
prowadzące od Woli Kopcowej do
Masłowa Pierwszego czy na Podklonówce. W 2018 roku przy współpracy kilku samorządów rozpoczną się
prace przy moście w Barczy. Oczekiwaną inwestycją w całości finansowaną z naszego budżetu była budowa parkingu w Brzezinkach.
Ta kadencja to również dobra
wiadomość dla osób, które chcą
związać swoją przyszłość z gminą
Masłów.
To prawda. Wspólnie z radnymi
przeszliśmy długą drogę do uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów. Dało to nam
zielone światło, do tego by w kolejnych latach uchwalić studium dla każdego z 12 naszych sołectw. Pozwoliło
to przede wszystkim na zwiększenie
powierzchni terenów budowlanych.
To dobra wiadomość patrząc na to,
że statystyki z lat 2016 i 2017 pokazują tendencję wzrostową dla demografii gminy Masłów. W porównaniu
z rokiem 2016, w 2017 przybyło aż
122 mieszkańców gminy. Pokazuje
to jak dobrą decyzją było uruchomienie Żłobka Samorządowego „Raj
Maluszka” w Domaszowicach, na co
pozyskaliśmy aż 80 procent dofinansowania od wojewody świętokrzyskiego.
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W 2018 roku
będziemy realizować
rekordowy budżet
O założeniach budżetu Gminy Masłów na 2018 rozmawiamy z Małgorzatą
Kumór, skarbnikiem Gminy Masłów.
Jak budżet na rok 2018 przyjęty jednogłośnie przez radnych
ma się do budżetów z ubiegłych lat?
Podobnie jak w roku 2017 tak i w roku 2018 możemy mówić o rekordowym budżecie, który będzie realizowany w gminie
Masłów. Takie stwierdzenie wynika przede wszystkim ze środków, które pochodzić będą z unijnych dofinansowań oraz funduszu sołeckiego. Wydatki budżetu ustalone zostały na poziomie
58.055.409 zł, a dochody 53.895.651 zł. Różnica sfinansowana
zostanie wolnymi środkami z roku 2017 oraz kredytem w kwocie
2.900.000 zł, w całości przeznaczonym na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej.
Ile wynoszą te wspominane rekordowe sumy?
Rekordową kwotę czyli 15.473.117 zł stanowią wydatki na
programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu
Unii Europejskiej. Na ich realizację Gmina planuje pozyskać dotację z budżetu UE i Budżetu Państwa w wysokości 9.950.008,75 zł
oraz przyjąć wpłaty od mieszkańców na budowę odnawialnych
źródeł energii w kwocie 1.688 824,00 zł. Wspomnieć należy również o kwocie przeznaczonej na fundusz sołecki, która wynosi
358.315 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE – PLAN NA 2018 ROK
BIEŻĄCE: 39.215.075 zł
BIEŻĄCE
Pozostałe wydatki:
9.973.005 zł

BIEŻĄCE
Pomoc społeczna
i rodzina:
14.870.545 zł

MAJĄTKOWE (inwestycje):
18.840.334 zł

BIEŻĄCE
Oświata i opieka
wychowawcza:
12.399.740 zł

BIEŻĄCE
Drogi i transport:
1.971.785 zł

Wiele osób pewnie zadaje sobie teraz pytanie, skąd biorą się
pieniądze w budżecie?
To bardzo ważne pytanie. Budżet tworzą m.in. wpływy z podatków, subwencji oraz dotacji. Cieszy mnie to, że jednym z pozytywnych źródeł dochodu jest wzrost środków pochodzących
z udziałów Gminy Masłów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowiącego kwotę 10.902.223 zł, co
w porównaniu z minionym rokiem daje kwotę większą o ponad dwa
miliony złotych. Przypomnę, że mamy szansę jeszcze zwiększyć ten
wynik w kolejnym roku. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym za
rok 2017 potwierdzimy, że jesteśmy mieszkańcami gminy Masłów
i na dzień 31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem zamiesz-

kania (bez względu na adres zameldowania), w części „dane identyfikacyjne” PIT-u wystarczy wpisać: gmina Masłów.
cza?

Stałe w budżecie są tzw. zadania własne gminy. Co to ozna-

Każda z gmin musi wykonywać swoje zadania, czyli zapewniać np. prawidłowe funkcjonowanie jednostek gminy, szkół, instytucji kultury. Gmina musi też dbać o drogi. Na utrzymanie dróg,
zarówno gminnych jak i powiatowych, oraz transportu zbiorowego
w budżecie zapisano 7.508.907 zł. W tym na wydatki inwestycyjne
5.537.122 zł, z czego 2.915.000 zł. to zadania współfinansowane
z unijnych środków. Z własnych środków Gminy zaplanowano
budowę drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych w kierunku Zakaniowa, jej łączny koszt to 841.845 tys. zł. Na zadanie to
dodatkowo Gmina pozyskała z programów rządowych dotację
w kwocie 538.134 zł. Jak w poprzednich latach Gmina dofinansuje
kursowanie linii MPK (linie 7, 10, 12, 38) kwotą 1.161.149 zł oraz
przejazdy busem na trasie Mąchocice Górne Podkolonówka-Dąbrowa kwotą 45 tys. zł.
A jakie kwoty zostaną przeznaczone na oświatę i pomoc społeczną?
Obie te dziedziny zajmują w nim bardzo ważne miejsce. Na
realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem oświaty przeznaczonych zostanie 12.399.740 zł, na te wydatki przeznaczona będzie ministerialna subwencja oświatowa w kwocie
7.146.228 zł. W oświacie realizowane będą inwestycje za kwotę
2.739.744 zł, w tym zadania współfinansowane z budżetu UE to
aż 2.694.102 zł. Na pomoc społeczną i wsparcie rodzin przeznaczono 14.870.545 zł. Większość środków na realizację tego zdania
pochodzi z dotacji rządowych, w tym programu rządowego „Rodzina 500 plus” to 8.096.784 zł.
Jakie najbardziej istotne inwestycje znalazły się w budżecie?
Sztandarową inwestycją, która będzie realizowana w ramach działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będzie termomodernizacja
ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych, szkół w Masłowie
Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii za kwotę 3.884.454 tys. zł.
W ramach ZIT KOF rozpocznie się realizacja ścieżki rowerowej
wzdłuż przełomu Lubrzanki, której łączny koszt planowany jest
na 2.927.034 zł. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół
zalewu w Cedzynie. Jego łączny koszt to 2.649.233 zł. W Dąbrowie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
za 724.078 zł, z czego z RPO pozyskano 546.953 tys. zł. W 2018
zaplanowano w budżecie inwestycje uzależnione od otrzymanego dofinansowania. Tak jest np. z instalacją odnawialnych źródeł
energii na budynkach prywatnych za kwotę 3.685.442 zł. Zaplanowano również realizację projektu zakładającego rewitalizację centrum Masłowa z wykorzystaniem środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014
– 2020. Łączną wartość inwestycji oszacowano na 7.578.941 zł,
z czego dofinansowanie może wynieść 4.000.000 zł.
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Przede wszystkim merytoryczna praca
Z Sylwestrem Wojtyną, przewodniczącym Rady Gminy Masłów rozmawiamy m.in. o recepcie
na samorządowy sukces.
Wójt Tomasz Lato proszony o podanie słów określających Rady
Gminy Masłów mówi: „bardzo dobra współpraca”. Jak się taką buduje?
Bardzo duże znaczenie ma płynna współpraca między wszystkimi radnymi. Cenię sobie to, że w sposób merytoryczny podczas
posiedzeń komisji potrafimy dochodzić do porozumienia. Większość
uchwał podejmowanych w tej kadencji przyjmowana jest jednogłośnie, co świadczy o umiejętności kompromisu i o tym, że zarówno
wójt jak i urzędnicy potrafią przychylać się do wymagań i oczekiwań
radnych.
Może pan podać samorządową receptę na merytoryczną Radę
Gminy?
Takiej jednoznacznej na pewno nie ma, warto jednak podkreślić
to, że Rada Gminy Masłów podejmuje wszystkie działania wspólnie.
Omawiając tematy spotykamy się w pełnym składzie. Nie ma między
nami podziałów, choć często różnimy się poglądami w różnych sprawach. Praca Rady Gminy to przecież nie tylko same obrady podczas
sesji, ale również praca w komisjach czy, jak w moim przypadku, regularne dyżury, podczas których jestem do dyspozycji mieszkańców.
Poszczególne komisje radnych skupiają osoby merytorycznie przygotowane do omawianych uchwał i gotowe do podejmowania decyzji.
Ma to bezpośredni wpływ na ich jakość, a co za tym idzie bardzo
dobrą pracę Urzędu Gminy.
Skoro już o tym wspominamy, to wkrótce może zostać ona
znacznie usprawniona.

Pracujemy obecnie nad wnioskiem do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, którego efektem ma
być wprowadzenie tzw. e-urzędu.
Pozyskanie pieniędzy na ten projektu
oznaczałoby wyeliminowanie papierowego przekazywania dokumentów w czasie prac Rady Gminy. Takie rozwiązanie na pewno usprawni
głosowania i procedowanie w trakcie sesji. W efekcie mieszkańcy
otrzymają nowe narzędzie komunikacji z Urzędem Gminy, co przedłoży się choćby np. na elektroniczną możliwość składania wniosków
i pism.
Czy może Pan wskazać jedną kluczową inwestycję, tę najważniejszą realizowaną dzięki Radzie Gminy?
To trudne, bo wszystkie inwestycje były ważne. Szczególnym wyzwaniem dla komisji inwestycyjnej i budżetu było podejmowane decyzji finansowych i rzeczowych związanych z realizacją dużych inwestycji realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym. Co ważne, przez
pierwsze dwa lata kadencji, Gmina realizowała wszystkie zadania nie
korzystając z kredytów. Wieloletnia Prognoza Finansowa pokazuje nam
bezpieczeństwo gminy w kwestii finansowej, a przewidywane kredyty
gminy są jedynie wkładem do pozyskiwanych środków zewnętrznych.

IMIĘ NAZWISKO:

np. Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”, wymianę oświetlenia
ulicznego, budowę licznych dróg (m.in. Świerczyńskiej, Piaskowej, Spacerowej) i chodników. Zaplanowane są kolejne zadania,
które wkrótce trafią do realizacji, m.in. termomodernizacja szkół
w Masłowie i Mąchocicach-Scholasterii, Ośrodka zdrowia w Mąchocicach, rewitalizacja centrum Masłowa, budowa ścieżki rowerowej przez przełom Lubrzanki, modernizacja drogi wojewódzkiej
nr 745. Cieszę się, że udało się przyjąć studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co pozwoliło uruchomić procedurę zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Dzięki temu uwolnione zostaną liczne tereny budowlane na terenie naszej gminy. Starając się wspierać przedsiębiorczość, Rada Gminy podjęła uchwałę o ulgach dla podmiotów
gospodarczych inwestujących na terenie gminy Masłów. Uchwała
powstała w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Gminy Masłów, a ja byłem jej współpomysłodawcą i koordynatorem z ramienia Rady Gminy. Ponadto jako przewodniczący
Rady Gminy kierując jej pracami, staram się wytworzyć atmosferę
sprzyjającą współpracy wśród radnych jak i między Radą Gminy
a wójtem i podległymi mu urzędnikami. Jak widać z wyników głosowań, gdzie większość uchwał podejmowana jest jednogłośnie,
współpraca ta układa się wzorowo.

Sylwester Wojtyna
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
Przewodniczący Rady Gminy, Członek komisji Oświaty i komisji
ds. Petycji.
SOŁECTWO:
Masłów Pierwszy
RODZINA:
żona, córka 5 lat
WYKSZTAŁCENIE:
wyższe techniczne, informatyk
KARIERA ZAWODOWA:
Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o., - koordynator, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przyjaciel” Sp. z o.o. - informatyk, poprzednio: Informatyk w Urzędzie Gminy w Masłowie,
dyrektor handlowy w prywatnej firmie
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
członek OSP Masłów
ZAINTERESOWANIA:
prawo, podróże, tenis, piłka ręczna
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Jako priorytet w tej kadencji, radni i wójt przyjęli realizacje inwestycji, dla których możliwe jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Dzięki temu udało się zrealizować liczne inwestycje jak

PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Wielkim wyzwaniem obecnej kadencji jest kanalizacja północnej części naszej gminy. Jeszcze niedawno jej realizacja z budżetu gminy wydawała się niemożliwa. Tymczasem dzięki dobrej
współpracy organów gminy i MZWiKu udało się na tę wartą ponad
40 mln zł inwestycję uzyskać dofinansowanie i wkrótce nastąpi jej
realizacja. Dzięki temu podniesie się standard życia w całej gminie i pozwoli to na uruchomienie dalszych inwestycji związanych
z budową i remontami dróg i chodników, blokowanych dotychczas
przez brak infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Liczę ponadto na dalsze inwestycje, poprawiające bezpieczeństwo naszych
mieszkańców. Mam nadzieję, że tak jak dotychczas będę mógł dalej służyć pomocą wszystkim mieszkańcom w rozwiązywaniu ich
ważnych problemów jak i zaspokajaniu doraźnych potrzeb.
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IMIĘ NAZWISKO:

Małgorzata Kozubek
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
wiceprzewodnicząca Rady Gminy
SOŁECTWO:
Masłów Pierwszy
RODZINA:
mąż Wiesław, syn Mariusz, wnuk Marcel
WYKSZTAŁCENIE:
zawodowe rolnicze
KARIERA ZAWODOWA:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych – magazynier, Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy „Zuch”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polkar”, Polmil LTD
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
sołtys Masłowa Pierwszego (od 19 lat), prezes Powiatowego
i Gminnego Koła Sołtysów, członkini LGD Wokół Łysej Góry, Chóru Masłowianie, OSP Masłów, założycielka Klubu Seniora w Masłowie
ZAINTERESOWANIA:
muzyka, śpiew, sport, motoryzacja, podróże, kulinaria

IMIĘ NAZWISKO:

Andrzej Pedrycz
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
wiceprzewodniczący Rady Gminy, wiceprzewodniczący Komisji
Oświaty, członek Komisji Budżetu i Finansów
SOŁECTWO:
Wola Kopcowa
RODZINA:
żona Beata, córki Justyna i Monika
WYKSZTAŁCENIE:
średnie techniczne
KARIERA ZAWODOWA:
1984-1992 – księgarz w Składnicy Księgarskiej Warszawa, 1992
-1996 – Dom Książki Kielce, 1996-1998 – kierownik księgarni,
Świętokrzyski Dom Książki – 1998-2004 – kierownik księgarni, od
2004 r. do dziś własna działalność gospodarcza – księgarnia
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
działalność w Stowarzyszeniu Nowoczesna Gmina
ZAINTERESOWANIA:
piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka, chodzenie po górach, podróże i dobra książka

Kurier Masłowski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA NA RZECZ
SPOŁECZNOŚCI GMINY MASŁÓW:
Pomagam mieszkańcom w każdej sprawie, w której się do mnie zgłaszają. Z zawodu jestem rolnikiem, a z zamiłowania
społecznikiem. Działań było wiele m.in.
wodociągowanie, kanalizacja, remont i budowa dróg oraz chodników, modernizacja
placów zabaw i strażnicy. Kiedy w 2009
roku zostałam wybrana Sołtysem Roku
w województwie przekazałam 20 tys. zł
na zakup instrumentów dętych, co dało
początek utworzeniu Gminnej Orkiestry
Dętej. Jestem współzałożycielką drużyny
piłki nożnej i ręcznej. Współpracuję z wieloma instytucjami gminnymi, powiatowymi
i wojewódzkimi, by razem działać dla naszej społeczności. Są to:
KRUS, PIP, PZU, Policja, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Bank BGŻ Paribas.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Chciałabym, aby moja miejscowość została zgazyfikowana, by
wodociąg i kanalizacja dotarła do tych miejsc, w których jeszcze
ich nie ma. Bardzo ważna jest budowa chodników w kwestii poprawy bezpieczeństwa, czy odwodnienie z Podklonówki, boisko
z trybuną, nowy budynek OSP, miejsce, gdzie młodzież będzie
mogła się wspólnie spotkać np. grill z zadaszeniem. Wśród potrzeb
znajdują się np. budowa stołówki przy szkole, modernizacja sali
gimnastycznej, budowa parkingu przy cmentarzu, rozbudowa placu zabaw, mini pole golfowe, siłownia napowietrzna. Potrzeb jest
wiele, realia często inne, ale już wiele moich marzeń się spełniło,
wierzę, że i teraz tak będzie.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Przez lata bardzo wiele zmieniło się w Woli Kopcowej.
Najbardziej istotne to rozbudowa Domu Ludowego, przeniesienie szkoły podstawowej
z prywatnego budynku. Zbudowaliśmy strażnicę, boisko,
most, chodnik i kanalizację.
Powstały ulice: Letniskowa,
Żeromskiego, Kopcówki, Graniczna, Dębowa, Wspólna, Kielecka, Świętokrzyska, Jeziorkowa. Bardzo ważne było dalsze
wodociągowanie, budowa hali
sportowej w Masłowie, strażnicy w Mąchocicach Kapitulnych oraz
chodnika wzdłuż lotniska.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Planów jest wiele. Należy do niej sala gimnastyczna w Woli Kopcowej, chodnik przy ul. Letniskowej, nakładka asfaltowa na ul. Spokojnej, Sosnowej, Jaśminowej, budowa mostu przy ul. Wspólnej,
oświetlenie boiska, rewitalizacja zalewu, oświetlenie ulic Wspólnej, Dębowej, Różanej, Spokojnej. Istotne będzie również rozbudowanie szkoły o klasy IV – VIII i oczywiście gazyfikacja.
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Kurier Masłowski

IMIĘ NAZWISKO :

Zbigniew Bujak
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji d/s Inwestycji
SOŁECTWO:
Mąchocice Kapitulne
RODZINA:
żona Ewa, córka Katarzyna
WYKSZTAŁCENIE:
pomaturalne, asystent socjalny
KARIERA ZAWODOWA:
rolnik, pomocnik drukarza, wartownik, szef organizacji młodzieżowej w gminie, specjalista do spraw handlowych
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
strażak, sekretarz Organizacji Młodzieżowej w gminie, działacz
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, wiceprezes
OSP, członek Zarządu Gminnego Związku OSP RP

IMIĘ NAZWISKO :

Regina Chyb
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
SOŁECTWO:
Domaszowice
RODZINA:
mąż, trzy córki, trzech zięciów, troje wnucząt
WYKSZTAŁCENIE:
ekonomiczne
KARIERA ZAWODOWA:
księgowa w Szpitalu Kieleckim
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
Obecnie nie pełnię żadnej funkcji, co nie przeszkadza mi w prowadzeniu społecznej działalności. W 2016 roku wspólnie z grupą inicjatywną złożoną z mieszkańców Domaszowic zorganizowałam
wystawę „Ożywmy Wspomnienia” w ramach projektu Kulturalnie
Poruszeni.

ZAINTERESOWANIA:
literatura historyczna i przygodowa, jazda na nartach, turystyka
piesza
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Realizuję swoje hasło wyborcze
„Mąchocice – Dobre Miejsce”
m.in. organizując imprezę obrzędową „Puszczanie wianków”,
dbając o np. bezpieczeństwo poprzez inwestycję wymiany oświetlenia ulicznego, które działa całą
noc, czy rozwój przez powiększenie terenów pod budownictwo
jednorodzinne oraz zdrowie zabiegając o remont ośrodka zdrowia
i zapewnienie odpowiedniej liczby lekarzy.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Dotyczą one bezpieczeństwa i rozwoju. W kwestii bezpieczeństwa
to zbudowanie progów zwalniających na drodze gminnej wymagającej poprawy na „Zakaniowie” i wyprowadzenie ruchu kołowego drogi wojewódzkiej poza tereny wsi Mąchocice ul. Dolna. Dla
rozwoju gminy ważne jest wyznaczenie drogi na terenie działek
budowlanych i jej utwardzenie.

ZAINTERESOWANIA:
Podróże, spacery, jazda na rowerze i bliski kontakt z naturą.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Za największy sukces uważam odzyskanie, po 20 latach, zajętego pasa wewnętrznej drogi gminnej, która obecnie
nosi nazwę ulicy Odzyskanej. Bardzo
ważne było otwarcie Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” oraz wykonanie oświetlenia w jego kierunku. Kolejne
działania to wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na drodze gminnej (od
drogi powiatowej w kierunku kaplicy), obecnie ul. Uniwersyteckiej.
Oczekiwane przez mieszkańcow mojego sołectwa było również
wprowadzenie nazw ulic, które właśnie udaje się nam realizować.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Potrzeby są bardzo duże, ale możliwości mocno ograniczone. Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo i poprawa komfortu życia
mieszkańców. Pilną potrzebą jest budowa chodników: od drogi
powiatowej w kierunku żłobka i połączenie chodnikiem Domaszowic z Wolą Kopcową oraz oczekiwana od lat gazyfikacja. Zależy
mi również na uporządkowaniu spływu wód i poprawie bezpieczeństwa w okolicy wiaduktu oraz sukcesywnym uzupełnianiu
brakującego oświetlenia. Należy poważnie zająć się stanem dróg
gminnych, ale to proces długotrwały i kosztowny. Istotnym planem
jest też doprowadzenie do zatwierdzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
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IMIĘ I NAZWISKO:

Stanisław Doleziński
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
członek Komisji Inwestycyjnej
SOŁECTWO: Dąbrowa
RODZINA: żona Danuta, troje pełnoletnich dzieci, troje wnucząt,
jedna prawnuczka
WYKSZTAŁCENIE:
średnie, mechanik pojazdów samochodowych
KARIERA ZAWODOWA:
praca zawodowa w latach 1969-2010 w FSS Polmo_SHL Kielce
na stanowisku kierowca zaopatrzeniowiec, ratownik medyczny
w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu
Sanitarnego w Kielcach, od 2014 roku na emeryturze
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
Obecnie nie pełnię żadnej funkcji.
ZAINTERESOWANIA:
mechanika samochodowa, piłka nożna, muzyka ludowa
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Ostatnie lata są czasem owocnej pracy dla społeczności naszego
sołectwa To m.in. wykończenie świetlicy samorządowej w Dąbrowie (była w stanie surowym). Podejmowałem działania związane
z funkcjonowaniem świetlicy. To projekt i wykonanie sieci wodociągowej do świetlicy wraz z projektem 10 nowych przyłączeń do
IMIĘ NAZWISKO:

Ryszard Filipowicz
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki
Gruntami i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Rewizyjnej
SOŁECTWO:
Dąbrowa
RODZINA:
żona, troje dorosłych dzieci, wnuki
WYKSZTAŁCENIE:
średnie techniczne
KARIERA ZAWODOWA:
brygadzista – ZPW Trzuskawica, kierownik transportu – Iskra, własna działalność gospodarcza – Piekarnia „Dąbrowa”
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
wiceprezes Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowa”
ZAINTERESOWANIA:
motoryzacja i informatyka

Kurier Masłowski
gospodarstw domowych, projekt
i wykonanie sieci gazowej do świetlicy oraz utwardzenie drogi, która
prowadzi do budynku. Powstał projekt sieci kanalizacyjnej do świetlicy
i przyłączy do ok. 10 gospodarstw
domowych. Ważna była wycinka
drzewa (dębu) zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańcom oraz
pompowni wody, modernizacja
przepustu odprowadzającego spływ
wód gruntowych z Dąbrowy Kolonia i lasu, pogłębienie rowów Dąbrowa Kolonia oraz realizacja na
terenie sołectwa inwestycji gminnej w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne). Podejmowałem działania w zakresie dalszego etapu gazyfikacji Dąbrowy Kolonii i opracowania projektu oświetlenia (wstawienie słupów i lamp)
przy ulicy Spacerowej (przystanek autobusowy linii nr 5 i 111) oraz
projektu sieci wodociągowej w Dąbrowie - Koszarka wraz z przyłączami do posesji. Ważne było uruchomienie transportu „busów”
przez Dąbrowę Kolonię i Dąbrowę Łąki oraz współorganizacja Sołeckich Mistrzostw w Grillowaniu. Na bieżąco odpowiadam na prośby mieszkańców np. w zakresie napraw dróg.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA
Najważniejsze plany to wykonanie oświetlenia (wstawienie słupów
i lamp) przy ulicy Spacerowej (przystanek autobusowy linii nr 5
i 111), projekt i wykonawstwo odbudowy rowu wód gruntowych
z Dąbrowa Kolonia wzdłuż posesji nr 80-82, wykonawstwo sieci
kanalizacyjnej do świetlicy samorządowej, budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów w Dąbrowie Koszarka dla wszystkich
mieszkańców gminy, wykonanie rowu odprowadzającego wody
gruntowe na końcu drogi powiatowej w msc. Dąbrowa Kolonia
oraz dokończenie programów planistycznych w zakresie planów
zagospodarowania przestrzennego w zakresie przekształcenia
działek rolnych na budowlane zgodnie z wnioskami mieszkańców.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA NA RZECZ
SPOŁECZNOŚCI GMINY MASŁÓW:
Sukcesywnie realizuję główne cele mojego
programu wyborczego. Jednym z nich była
komunikacja dla mieszkańców Dąbrowy
Koszarki, Dąbrowy Osiedla i Dąbrowy Kolonii, udało się wprowadzić busa. W ramach
integracji mieszkańców powołaliśmy stowarzyszenie, którego jestem wiceprezesem.
Zorganizowane zostały imprezy kulturalne
m.in. wigilie, Dzień Kobiet, Sołeckie Mistrzostwa w Grillowaniu. Za sukces uważam pozyskanie funduszy z UE na plac zabaw przy
świetlicy, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, mieszkańcami sołectwa, czynny udział w życiu kulturalnym gminy, dbałość o prawidłową realizację inwestycji rozpoczętych
np. drogi, chodniki, wodociąg – kanalizacja. Na bieżąco interweniuję
w urzędzie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Moje plany to dalsza praca z mieszkańcami w celu pełnej integracji
międzypokoleniowej poprzez kulturę, sport i imprezy integracyjne.
Ważne jest wykonanie drogi do świetlicy oraz doprowadzenie wodociągu i kanalizacji do miejsc, w których jeszcze ich nie ma w naszej miejscowości. Chciałbym, aby domy ogrzewane były gazem,
a nie piecami na węgiel. Będę starał się o remont głównych dróg,
powstanie nowych chodników i remont już istniejących. Istotne jest
zawężenie współpracy z przedsiębiorcami z naszego sołectwa oraz
pozyskanie środków z LGD przy pomocy naszego stowarzyszenia
na dalsze działania dla dobra mieszkańców.

Kurier Masłowski

IMIĘ NAZWISKO :

Robert Fortuna
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji do Spraw Petycji, delegat do Związku
Gór Świętokrzyskich
SOŁECTWO:
Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria
RODZINA:
żona Izabela, syn Piotr, córka Iga
WYKSZTAŁCENIE:
wyższe, nauczyciel wychowania fizycznego
KARIERA ZAWODOWA:
od 1988 r. nauczyciel w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, w latach 1997-98 pracownik Świętokrzyskiego Uniwersytetu Ludowego
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
Obecnie nie pełnię żadnej funkcji.

IMIĘ NAZWISKO:

Teodora Jagiełło
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
radna
SOŁECTWO:
Wola Kopcowa
RODZINA:
mąż, troje dzieci, czworo wnuków
WYKSZTAŁCENIE:
wyższe, Akademia Świętokrzyska, Wydział Zarządzania, specjalność społeczno-samorządowa.
KARIERA ZAWODOWA:
PP Pracownie Konserwacji Zabytków,Swiętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Kierownik Sekcji, Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach - zastępca dyrektora
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
Obecnie nie pełnię żadnej funkcji.
ZAINTERESOWANIA:
Muzyka klasyczna, biografie sławnych polityków, wędrówki piesze
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Będąc radną Gminy Masłów oraz Powiatu Kieleckiego starałam
się pomagać w realizacji wielu zadań. Moja ponad siedmioletnia
praca w ŚBRR w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki pozwo-
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ZAINTERESOWANIA:
Sport – lekkoatletyka, siatkówka, piłka
nożna, majsterkowanie
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI GMINY
MASŁÓW:
Bardzo ważna jest praca w komisjach
merytorycznych oraz współpraca z wieloma osobami z różnych środowisk m.in.
z gminnymi OSP przy organizacji Turnieju Pięciu Strażnic, dyrektorami szkół
w Mąchocicach-Scholasterii i Mąchocicach Kapitulnych, wspieranie sołtysów
i Rady Sołeckiej w bieżącej działalności
oraz oczywiście indywidualna pomoc
mieszkańcom w różnych sprawach. Biorę również udział w promocji gminy np. poprzez udział w Powiatowych Rozgrywkach
Samorządowców w piłce nożnej i siatkówce. Do sukcesów Rady
Gminy, wójta i pracowników Urzędu Gminy uważam pozyskanie
funduszy na termomodernizację szkół w Masłowie, Mąchocicach-Scholasterii, budynku przychodni zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Za priorytet uważam wykonanie kanalizacji w północnej części
gminy Masłów (sołectwa Brzezinki, Barcza, Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty).

liła mi zgłębić wiedzę na temat
pozyskiwania środków z UE
jako znaczącego źródła pomocy w realizacji wielu przedsięwzięć. W ostatnich latach
czyniłam wiele skutecznych
działań na rzecz pozyskania
środków. Z puli od wojewody: gdzie gmina sfinansowała
tylko projekt, były to: w Woli
Kopcowej most na ulicy Świętokrzyskiej, nakładka asfaltowa
od lotniska w Masłowie do pętli
autobusowej w Woli Kopcowej,
cała ulica Dębowa z mostem,
ul. Letniskowa z mostem w kierunku Kopcówek, ul. Miodowa
w Masłowie. Z puli tzw. „schetynówek” - ul. Świerczyńska w Masłowie. Ze środków „unijnych” - PROW, gdzie gmina otrzymała
blisko 70% dofinansowania ul. Wspólna w Woli Kopcowej, ul. Jeziorkowa w Woli Kopcowej, w Masłowie ul. Piaskowa. Ze środków Powiatu Kieleckiego z 50% dofinansowaniem to: chodnik
przy ul. Świętokrzyskiej w Woli Kopcowej, kolejny etap realizacji
do lotniska w Masłowie oraz prace projektowe w kierunku Domaszowic. Renowacja figury Św. Jana Nepomucena została wykonana w 100% ze Środków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. To tylko niektóre efekty moich skutecznych działań na rzecz naszej gminnej społeczności. Zawsze służę
wiedzą i doświadczeniem wszystkim, którzy potrzebują pomocy,
bo tak postrzegam swoją rolę samorządowca.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Plany weryfikuje życie. Nie wiem, czy i gdzie będę startować w kolejnych wyborach. Jeżeli zdecydowałabym się to moimi priorytetami są: zdrowie, bezpieczeństwo i edukacja.
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IMIĘ NAZWISKO :

Andrzej Januchta
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
SOŁECTWO:
Brzezinki
RODZINA:
żona Zofia, trzech synów, jedna córka, czterech wnuczków
i trzy wnuczki
WYKSZTAŁCENIE:
zawodowe: kierowca, mechanik
KARIERA ZAWODOWA:
1973-2013 – PKS Kielce
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinkach, członek Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego – Klonówka Masłów, członek Rady Sołeckiej Wsi Brzezinki

IMIĘ NAZWISKO :

Mirosław Januchta
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji
Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy
SOŁECTWO:
Mąchocice Kapitulne
RODZINA:
żona Elżbieta, syn Piotr, synowa Beata, wnuczka Nadia, wnuczek
Leon
WYKSZTAŁCENIE:
średnie techniczne
KARIERA ZAWODOWA:
1979-1980 – Kieleckie Fabryki Mebli, 1981-1998 – Garnizonowa
Administracja Mieszkań, od 1999 - Sąd Rejonowy w Kielcach (Wydział Gospodarczy, a od 2016 – Wydział X KRS)
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
Obecnie nie pełnię żadnej funkcji.
ZAINTERESOWANIA:
sport, historia, geografia, dobra książka, sprawy społeczne

Kurier Masłowski

ZAINTERESOWANIA:
motoryzacja, sport
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI GMINY
MASŁÓW:
Przez lata działalności za swoje sukcesy uważam: pozyskanie terenu
i budowę boiska piłkarskiego w Brzezinkach, budowę parkingów: przy drodze powiatowej i gminnej oraz drugiego parkingu na wysokości kościoła,
współuczestniczenie w pozyskiwaniu
środków na odrestaurowanie świetlicy w Barczy. Ważny jest też dla mnie
udział uroczystościach państwowych
i religijnych z ramienia OSP oraz aktywny udział w MSS – Klonówka Masłów.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Przed nami kanalizacja północnej części gminy. Chciałbym, by
powstał chodnik wzdłuż wsi Brzezinki-Smuga i Brzezinki-Ścięgna.
Będę prowadził działania na rzecz doposażenia OSP w Brzezinkach oraz dokończenie obiektu piłkarskiego w Brzezinkach.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Od 11 lat prowadzę służbę na
rzecz mieszkańców naszej gminy. Wspieram w każdy możliwy
sposób inwestycje i wszelkie działania na rzecz poprawy jakości
życia. Są to: budowa drogi przez
Mąchocice Dolne, rozbudowa
szkoły w Mąchocicach Kapitulnych, rozbudowa Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Mąchocicach
Kapitulnych, pozyskania środków na zakup samochodu bojowego oraz sprzętu dla CMDP, budowa kanalizacji i wodociągowanie
w gminie, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej oraz jego
oświetlenie, budowa sztucznego boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych, regulacja spływu wód w Mąchocicach Górnych,
wymiana oświetlenia. Ważne są też działania na rzecz planowanego remontu drogi powiatowej w Mąchocicach Górnych, budowa parkingu przy ośrodku zdrowia, ogrodzenie Agronomówki oraz
wszystkie inne rozsądne inwestycje w naszej gminie. Cieszę się, że
ruszy termomodernizacja ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych, o którą od dawna zabiegałem.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Chciałbym dalej przekonywać radnych i pracowników Urzędu
Gminy do realizacji wniosków mieszkańców, tak by kontynuować
nieustanną służbę i wytężoną pracę dla dobra i rozwoju gminy.
Bardzo ważne jest przygotowanie projektu chodnika w Mąchocicach Górnych, ale też kanalizacja i wodociągi na Ameliówce, na
terenie z hotelami.
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IMIĘ NAZWISKO:

Artur Lis
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji, członek Komisji Rewizyjnej
SOŁECTWO:
Domaszowice
RODZINA:
żona, dwoje dzieci
WYKSZTAŁCENIE:
zawodowe, technolog robót wykończeniowych w budownictwie
KARIERA ZAWODOWA:
20 lat pracy w firmie Corrada Polska, zajmującej się produkcją wyrobów medycznych.
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
sołtys od 2012 roku

IMIĘ NAZWISKO:

Janusz Obara
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
SOŁECTWO:
Dolina Marczakowa
RODZINA:
żona Grażyna, synowie Bartosz i Jakub
WYKSZTAŁCENIE:
zawodowe
KARIERA ZAWODOWA:
pracownik techniczny w jednym z kieleckich szpitali
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
sołtys Doliny Marczakowej od 2008 roku do chwili obecnej
ZAINTERESOWANIA:
sport, jazda motocyklem, rowerem, integracja

ZAINTERESOWANIA:
sport, piłka nożna, futsal
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Za najważniejsze efekty swojej
działalności uważam powstanie żłobka w Domaszowicach,
wymianę oświetlenia ulicznego
w sołectwie oraz dowieszenie
lamp, wykonanie projektu dróg
nr 144 i 171/3, doposażenie pomieszczenia, w którym ma powstać świetlica wiejska. Istotne
jest dla mnie również rozwiązywanie problemów wewnętrznych sołectwa.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Chciałbym doprowadzić do wprowadzenia planu przestrzennego, przekształcenia gruntów rolnych na budowlane. Będę zabiegać o powstanie świetlicy wiejskiej w Domaszowicach, budowę
boiska, budowę chodników od wiaduktu w kierunku żłobka oraz
w Domaszowicach „Góra” w kierunku Woli Kopcowej.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Przez ostatnie lata było bardzo dużo
działań, które podejmowałem dla naszych mieszkańców. Powstał plac zabaw, boisko do piłki plażowej, zbudowana została świetlica wiejska oraz droga
w kierunku Kajetanowa. Jestem inicjatorem wydarzeń kulturalnych: Święta Pieczonego Ziemniaka, Dnia Kobiet, Dnia
Dziecka, spotkania wigilijnego, pożegnania lata. W 2010 roku zawiązaliśmy
Koło Gospodyń Wiejskich Dolinianki.
Dzięki wsparciu sponsorów zakupiliśmy
stroje. Od początku istnienia świetlicy
jestem bezinteresownie zaangażowany
w jej funkcjonowanie, to dla mnie przyjemność. Cieszą mnie działania radnych w całej gminie. Warto tu
wspomnieć piękne boisko w Masłowie Pierwszym, wielką inwestycję na związaną z wymianą oświetlenia na energooszczędne, czy
przystąpienie do rozpoczęcia termomodernizacji w szkole w Masłowie Pierwszym o co zabiegałem.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Planów jest wiele. To kanalizacja sołectwa oraz wykonanie kanalizacji w jego części, od strony Kajetanowa. Ważne jest wykonanie
projektu chodnika, który przebiegałby przez nasze sołectwo. Wiemy już, że w 2018 roku zostanie wykonana przebudowa kuchni
w świetlicy, jest już gotowy jej projekt.
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IMIĘ NAZWISKO :

Wojciech Piwko
FUNKCJA PEŁNIONA W RADZIE GMINY:
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
członek Komisji Inwestycyjnej
SOŁECTWO:
Masłów Drugi
RODZINA:
żona, córka i syn
WYKSZTAŁCENIE:
zawodowe
KARIERA ZAWODOWA:
Jestem właścicielem firmy budowlanej, zajmującej się głównie budową dachów.
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
Obecnie nie pełnię żadnej takiej funkcji.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
GMINY MASŁÓW:
Działań podejmowanych na
rzecz Gminy Masłów wspólnie
z radnymi jest wiele. Staram się
również działać w moim sołectwie czyli Masłowie Drugim.
Za swój sukces uważam rozbudowę placu zabaw, wykonanie
nawierzchni przy ul. Spacerowej, przebudowę zakrętu przy
ul. Krajobrazowej. Ważna jest
też praca nad projektami, dzięki którym możliwa będzie realizacja istotnych dla naszego
sołectwa inwestycji. Wykonane zostały projekty budowy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy
ul. Krajobrazowej.
PLANY NA KOLEJNE DZIAŁANIA:
Obecnie najważniejszymi zadaniami, jakie stawiam przed sobą to
doprowadzenie do realizacji wspominanych już projektów czyli
budowa świetlicy wiejskiej oraz przebudowa ul. Krajobrazowej
w Masłowie Drugim.

ZAINTERESOWANIA:
Budownictwo i maszyny budowlane

IMIĘ I NAZWISKO:

Piotr Zegadło
FUNKCJA W RADZIE:
Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej, członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
SOŁECTWO:
Masłów Pierwszy
RODZINA:
żona Aneta, córki Małgorzata i Weronika
WYKSZTAŁCENIE:
wyższe, mgr inż. Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej, wcześniej ukończyłem Technikum Geologiczne w Kielcach
KARIERA ZAWODOWA:
Prace zacząłem w Urzędzie Gminy Masłów jako Inspektor
ds. Ochrony Środowiska, obecnie pracuję w Wodociągach Kieleckich Sp z o.o.
FUNKCJE PEŁNIONE SPOŁECZNIE:
Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie
ZAINTERESOWANIA:
Lubię majsterkować, interesuje się sportem i pożarnictwem a wolny
czas, którego ciągle brakuje staram się poświęcić rodzinie.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:
Budowane odcinki dróg, chodników
i wodociągów to tylko część z inwestycji, które zrealizowane zostały
w naszym sołectwie na przestrzeni
kilku ostatnich lat tej kadencji. Bardzo
mnie cieszy, że po wielu latach oczekiwań wybudowane zostało boisko
przy szkole w Masłowie Pierwszym
a Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowie wyposażona została w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy.
W znaczny sposób poprawie uległo
bezpieczeństwo na drogach, przy których zainstalowane zostało jaśniejsze
energooszczędne oświetlenie działające nieprzerwanie przez całą noc. Dzięki dobrej współpracy z władzami sejmiku województwa pozyskany został od Lotniska teren pod planowaną rewitalizację centrum
gminy, która w przyszłości przysporzy wiele radości mieszkańcom.
Udało się również „ożywić” teren lotniska, na którego płycie organizowane są imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka, rocznicy
wizyty św. Jana Pawła II a nawet odbyły się Dożynki Powiatowe
i Wojewódzkie. Podnosi to prestiż sołectwa Masłów oraz stanowi
też wspaniałą promocję dla całej gminy.
PLAN NA KOLEJNE LATA:
Dalsze działania prowadzące do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Masłów, jak również rozwoju gospodarczego gminy
i jej promocji. Chcę wspierać rozwój infrastruktury społecznej, budowę i modernizacje przedszkoli, placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych. Ważną sprawą jest dalsza systematyczna
modernizacja dróg, budowa chodników i ścieżek rowerowych.
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Gmina z polotem, inwestycjami
i społecznymi inicjatywami

Ostatnie trzy lata dla samorządu Gminy Masłów to czas pracy na rzecz całej gminnej społeczności. Nowe
budynki użyteczności publicznej, remonty dróg i chodników, mnóstwo inicjatyw służących mieszkańcom.
OŚWIETLENIE
Jest jaśniej, bezpiecznej i oszczędniej. Gmina Masłów oświetlona jest całą dobę, na czym w żaden sposób nie cierpi budżet.
Kilka tygodni temu zakończyła się realizacja pierwszej inwestycji
możliwej dzięki finansowemu wsparciu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego (ZIT KOF) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się już w ubiegłym roku.

nalizacji w północnej części gminy. Są to pieniądze z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie
Masłów powstanie 35 km sieci kanalizacyjnej i 3 km nowej sieci
wodociągowej. Prace obejmą Dolinę Marczakową, Brzezinki, Barczę, Ciekoty, Mąchocice-Scholasterię. Koszty inwestycji na naszym
terenie przekroczą 40 mln zł. Wszystko to dzięki wspólnej decyzji
samorządów gmin Kielce, Zagnańsk, Sitkówka Nowiny oraz Masłów. Za realizację odpowiadać będą Wodociągi Kieleckie.
Zamontowanie nowego ledowego oświetlenia oznacza oszczędności
w budżecie Gminy Masłów.

Opracowane zostały wtedy dokumenty projektowe, w których
określono m.in. wyliczenia efektywności energetycznej i kosztów. Głównym celem projektu jest realizacja działań służących
ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza i gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych technologii oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Masłów. Lampy będą świecić się przez całą noc,
ze względu na ich energooszczędność budżet gminy nie będzie
ponosił większych kosztów związanych z oświetleniem, a co więcej będzie taniej niż dotychczas! Do tej pory, oświetlenie uliczne
ze względów oszczędnościowych było wyłączane na cztery godziny każdej nocy. Wartość projektu, to ponad 2,3 mln złotych,
a unijne dofinansowanie wyniosło niemal 2 mln złotych. Wymiana
objęła prawie 1200 szt. opraw LED, dowieszono ponad 100 sztuk
nowych opraw na istniejących liniach, zmodernizowano 73 szt.
układów sterowania, zamontowano układy kompensacji mocy
i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

BUDYNKI
W ciągu ostatnich lat zakończono wszystkie rozpoczęte budowy budynków użyteczności publicznej. W stanie surowym
znajdowały się trzy ważne dla mieszkańców budynki. Po zakończeniu prac do budynku w Woli Kopcowej wprowadzili się strażacy z miejscowej jednostki OSP. W Dąbrowie otwarto świetlicę
samorządową, która świetnie spełnia już swoją kulturalną funkcję. W Domaszowicach powstał Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”. Co ważne Gmina Masłów na uruchomienie żłobka jako
jedna z czterech w województwie świętokrzyskim i 75-ciu w kraju
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na start placówki, z której korzysta 20 maluchów. Obiektem,
jaki powstawał od postaw jest budynek szatniowo-sanitarny przy
boisku w Brzezinkach. Po latach drużyna MSS Klonówka ma miej-

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
Sukcesem jest zakończenie projektu kanalizowania południowej części gminy. Projekt realizowany przez Wodociągi Kieleckie,
a przyłącza przez MZWiK. Przed inwestycją tylko 10 procent osób
mieszkało w domach podłączonych do kanalizacji, teraz z tego
udogodnienia korzysta aż 71 procent mieszkańców. Całkowity
koszt projektu obejmujący również Gminę Masłów wyniósł prawie
200 mln zł. Wiemy już, że w 2018 roku rozpoczniemy budowę ka-

Młode mamy z gminy Masłów dzięki żłobkowi mogą wcześniej wrócić
do pracy i nie martwić się o swoje pociechy.
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sce, w którym zawodnicy mogą się nie tylko przebrać, ale również
wykąpać po meczach. Gruntowną modernizację przeszedł budynek świetlicy wiejskiej w Barczy. Założono w nim centralne ogrzewanie jak również ocieplono go zachowując drewnianą elewację
nawiązującą do historycznego wyglądu budynku.

OŚWIATA i TERMOMODERNIZACJA
Gmina Masłów kontynuuje działania zmierzające do sukcesywnego podniesienia zarówno jakości nauczania jak i warunków,
w jakich uczą się młodzi mieszkańcy. Pomogą w tym unijne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, pozyskane dzięki decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie pod nazwą „Wzrost
jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie
Masłów” to zagwarantuje. W 2018 roku ruszą prace budowlane.
Dzięki nim Szkoła Podstawowa w Mąchocicach-Scholasterii zyska
nowe boisko niepełnowymiarowe do gry w siatkówkę i koszykówkę
z bieżnią i piaskownicą do skoku w dal, a w Szkole Podstawowej
w Masłowie zostanie zmodernizowana sala gimnastyczna. W obydwu szkołach zostaną wybudowane windy dla niepełnosprawnych
oraz powstaną nowe pracownie matematyczno-informatyczne
i przyrodnicze. Kolejną ważną inwestycją związaną z edukacją
będzie termomodernizacja. Obejmie ona budynek Szkoły Podstawowej w Masłowie oraz kompleks szkolny w Mąchocicach-Scholasterii. Prace przeprowadzone będą również w ośrodku zdrowia
w Mąchocicach Kapitulnych. W ramach inwestycji zostanie zmienione źródło ciepła i stolarka okienna. Ocieplone zostaną ściany
i dach. Ze środków pochodzących z budżetu gminy powstanie
winda dla osób niepełnosprawnych. Modernizację przejdzie również ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Prace będą realizowane
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KOF) i ruszą wiosną tego roku.
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koryta odwadniające na zjeździe do drogi krajowej. Dzięki bardzo
dobrej współpracy z Powiatem Kieleckim mającą na celu poprawę
bezpieczeństwa powstały nowe chodniki w Woli Kopcowej oraz na
ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym i ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim. W bieżącym utrzymaniu dróg na terenie gminy na
pewno pomaga nowy, wielofunkcyjny ciągnik.

BOISKO I PARKING
Za nami dwie ważne i oczekiwane inwestycje. Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku do użytku zostało oddane boisko
wielofunkcyjne w Masłowie. Nawierzchnia boiska składa się z płyt
polipropylenowych, które umożliwiają grę w różne dyscypliny

W centrum Masłowa wybudowano wielofunkcyjne boisko
ze sztuczną nawierzchnią.

DROGI
Wiele działo się również na drogach Gminy Masłów. Ekipy
pojawiły się w miejscach, które wymagały niezwłocznej interwencji ze względu na ich stan pozostawiający wiele do życzenia. W ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych uzyskano
pieniądze na przebudowę ul. Świerczyńskiej w Masłowie Pierwszym
łącznie z rowami. Została zmodernizowana ul. Krajobrazowa w Masłowie Drugim, poprawiono stan dróg w Mąchocicach-Scholasterii
i Barczy. Przebudowano drogi powiatowe w Masłowie Pierwszym,

Dzięki świetnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Masłowie
i Woli Kopcowej wybudowano nowe chodniki.

Podklonówce oraz Mąchocicach Kapitulnych. W Domaszowicach
został wybudowany krótki odcinek drogi pomiędzy gminą Górno,
a gminą Masłów. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich remont
objął ulice Wspólną i Jeziorkową w Woli Kopcowej oraz Piaskową
w Masłowie Pierwszym. Z własnych środków Gmina przebudowała
ulicę Żeromskiego w Woli Kopcowej, ul. Kopcówki nad zalewem
w Cedzynie oraz ul. Spacerową pomiędzy Masłowem Pierwszym
i Masłowem Drugim. W Wiśniówce powstał chodnik, założono progi podnoszące bezpieczeństwo oraz wybudowano dwa poprzeczne

Budowa parkingu w Brzezinkach wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa
zarówno kierowców jak i osób korzystających z komunikacji autobusowej.

sportowe. Z nowego boiska można również korzystać po zmroku,
dzięki zamontowaniu słupów oświetleniowych. Dodatkowo przy
boisku znajduje się bieżnia na której można trenować biegi sprinterskie. Równie oczekiwana była budowa parkingu w Brzezinkach.
Możliwa dzięki zamianie działek przez Urząd Gminy Masłów
przy skrzyżowaniu dróg powiatowej i gminnej. Na placu oddanym
do użytku jesienią znajdują się 54 regularne miejsca parkingowe,
a docelowo miejsce może znaleźć na nim około 70 aut. Cały teren
został oświetlony czterema dużymi lampami, które oświetlą całość
miejsc parkingowych oraz przylegającą do nich zatokę autobusową wybudowaną jednocześnie z parkingiem. Co ważne, inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno osób
korzystających z parkingu jak i z komunikacji autobusowej.

REWITALIZACJA
Wspominając o projektach warto pamiętać o przyjęciu przez
Radę Gminy ważnego dokumentu. Program Rewitalizacji Gminy
Masłów zakłada dwie strefy rewitalizacyjne. W Masłowie Pierwszym i Wiśniówce zaplanowano znaczące zmiany w centrach miejscowości. Co ważne do snucia planów rewitalizacyjnych konieczne
było pozyskanie hektaru gruntu w centrum Masłowa. Gminie przekazał go Marszałek i Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
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go. Gmina Masłów złożyła wniosek na rewitalizację starając się
o dużą unijną dotację. Rozstrzygnięcie nastąpi w tym roku.

DLA MIESZKAŃCÓW
Ostatnie lata to wiele inicjatyw podejmowanych na rzecz
społeczności tworzących Gminę Masłów. Wielkim powodzeniem
zakończyło się wprowadzenie Programu dla rodzin wielodzietnych
- „Karty Rodziny Wielodzietnej”. Swoje zadanie spełnia uruchomiony lokalny punkt informacji Powiatowego Urzędu Pracy, co
ułatwia bezrobotnym i poszukującym pracy kontakt z osobami
pośredniczącymi w pomocy. Dzięki współpracy ze Starostwem
Powiatowym realizacji doczekał się program „Powiat Kielecki
przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, dzięki któremu w rehabilitacji wspierane są osoby
niepełnosprawne.

WOZY BOJOWE DLA OSP
Duże znaczenie mają działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa, co oznacza, że na pomoc samorządu Gminy Masłów
mogą liczyć jednostki OSP. Podczas Dożynek Wojewódzkich, jakie
odbyły się na lotnisku w Masłowie, druhowie z jednostki OSP Masłów uroczyście odebrali nowy wóz bojowy. Średni samochód ra-

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Eurocargo 150EW
został zakupiony dla OSP Masłów.

towniczo-gaśniczy Iveco Eurocargo 150EW wraz z wyposażeniem
został zakupiony dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego z RPOWŚ 2014-2020. Zakupiono
też wóz bojowy dla OSP Ciekoty, dzięki wsparciu również z Wodociągów Kieleckich i Lasów Państwowych. Z nowego nabytku
cieszą się też druhowie z Brzezinek. Wymieniony wóz bojowy mają
również druhowie z OSP w Woli Kopcowej. Wszystko to w ramach
dofinansowania z Urzędu Gminy i prowadzonej zbiórki.

KULTURALNE PORUSZENIE
Wiele dzieje się również w Centrum Kultury i Edukacji Szklany Dom w Ciekotach oraz ośmiu świetlicach samorządowych
oferujących mnóstwo zajęć. W bieżącym roku wrosła liczba turystów odwiedzających dworek Stefana Żeromskiego, a Krystyna
Nowakowska, dyrektor CKiE otrzymała prestiżowe wyróżnienie
Wędrowca Świętokrzyskiego w kategorii osobowość turystyczna.
To właśnie ona jest pomysłodawczynią projektu, na którego realizację Gmina Masłów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obok Szklanego Domu powstały imponujące konstrukcje z wikliny. W trzech
wiklinowych tubach, które zawisły na alpinistycznych linach będzie można się np. bujać jak na huśtawce. Atrakcją będzie kopuła
z żywej wikliny, która będzie miała formę altanki. To jednak nie
wszystko. Istniejący plac zabaw został opleciony wikliną. Prowadzi
do niego żywy wiklinowy tunel. Ważne jest to, że projekt „Budowa infrastruktury ekologicznej przy Centrum Edukacyjny Szklany

W Ciekotach uroczyście zainaugurowano wojewódzką akcję
„Świętokrzyskie czyta Żeromskiego”.

Dom” ma charakter edukacyjny. Wiklinowym formom towarzyszą
m.in. plansze z informacjami na temat roślin i drzew znajdujących
się na terenie Żeromszczyzny, które zostały wzbogacone o cytaty
z dzieł Stefana Żeromskiego.

SPOŁECZEŃSTWO
W 2016 roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Gospodarczą Gminy Masłów. To efekt podjęcia przez Radę Gminy, na
wniosek wójta i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów,
uchwały mającej na celu docenienie przedsiębiorców działających
na terenie gminy. To jednak nie wszystko, bo radni zdecydowali
również o podjęciu uchwały pozwalającej na m.in. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Wielkim powodzeniem od lat cieszy się
realizacja funduszu sołeckiego, o którego wykorzystaniu decydują
mieszkańcy sołectw. Na ten cel gmina przeznacza ok. 260 tys. zł.
Z inicjatywy mieszkańców w 2016 roku w Masłowie został odsłonięty pomnik św. Jana Pawła II. Dzięki zaangażowaniu członków
Komitetu Budowy Pomnika, wsparciu ze świętokrzyskich samorządów, Urzędu Gminy Masłów oraz właśnie mieszkańców Gminy
Masłów w 25. rocznicę wizyty papieża Polaka w Masłowie mógł
stanąć ważny obelisk. Nieustannie na wsparcie mogą liczyć sportowcy oraz zespoły oraz koła gospodyń działające na terenie gminy.
Co ważne po wielu trudach w 2016 roku przyjęto studium, które jest
dokumentem wyjściowym do sporządzenia planów zagospodarowania poszczególnych sołectw. W ponad 90 procentach spełnia on
oczekiwania mieszkańców w temacie klasyfikacji gruntu.

PROJEKTY
Ostatnie miesiące to czas przygotowania projektów budowlanych, które będą realizowane w najbliższych latach. W drogowych
projektach planowane są inwestycje realizowane ze wsparciem Powiatu Kieleckiego. Ruszyć ma budowa chodnika w Woli Kopcowej
w kierunku Masłowa. Projekty zakładają też budowę chodników
przy ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, Mąchocicach Górnych, Domaszowicach, Woli Kopcowej. W ważnych drogowych
projektach znalazła się również przebudowa drogi powiatowej
Masłów Drugi – Dąbrowa. Na 2018 rok planowana jest przebudowa mostu w Barczy, w którą zaangażowane są również Powiat
Kielecki, Powiat Skarżyski oraz Gmina Masłów i Gmina Łączna.
Do wojewody świętokrzyskiego złożono dokumentację na budowę
drogi gminnej w Mąchociach Kapitulnych w kierunku Zakaniowa.
Drogowe plany to nie wszystko. Trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem terenu wokół zalewu w Cedzynie. Projekt zakłada
m.in. zagospodarowanie Lasu Wolskiego w Woli Kopcowej. Nad
zalewem powstaną m.in. alejki pieszo-rowerowe i miejsca odpoczynku, altany edukacyjne, oświetlenie oraz pomost łączący gminy Masłów i Górno. W 2018 roku rozpocznie się budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż przełomu Lubrzanki od Mąchocic Kapitulnych
w stronę Ciekot. Ważnym projektem jest ten dotyczący przebudowy budynku dawnej szkoły w Wiśniówce, w której ma powstać
centrum kulturalne wykorzystujące potencjał mieszkańców.

WAŻNE INWESTYCJE
GMINY MASŁÓW W LICZBACH:
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE GMINY MASŁÓW - ZIT
Wartość całkowita projektu: 2 333 503,58 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 1 983 437,29 zł
Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO Z WYPOSAŻENIEM W CELU
ZWIĘKSZENIA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OSP MASŁÓW
Wartość całkowita projektu: 814 170,13 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 595 431,31 zł
Data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2017 r.

TERMOMODERNIZACJA Z OZE W BUDYNKACH
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE
GMINY MASŁÓW- ZIT
Wartość całkowita projektu: 4 400 000,00 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 3 450 000,00 zł
Planowana data zakończenia realizacji projektu:
31.12.2018 r.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH – ZAKANIÓW
Wartość całkowita projektu: 1 076 269,64 zł,
Dotacja z budżetu państwa: 538 134,82 zł
Planowana data zakończenia realizacji projektu:
31.10.2018 r.

WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ W GMINIE MASŁÓW
Wartość całkowita projektu: 2 700 000,00 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 1 278 801 zł
Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2018 r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZALEWU
CEDZYNA NA TERENIE GMINY MASŁÓW
Szacunkowe całkowite koszty: 2 589 232,94 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 2 200 848,00 zł
Planowana data zakończenia realizacji projektu:
31.12.2019 r.
ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W GMINIE MASŁÓW – ZIT
Wartość całkowita projektu: 3 300 000,00 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 1 572 500,00 zł
Planowana data zakończenia realizacji projektu:
31.12.2018 r.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASŁOWIE
Wartość całkowita projektu: 700 056,37 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
192 300,00 zł
Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2017 r.
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MASŁOWIE DRUGIM
– AKTYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ!
Wartość całkowita projektu: 22 569,01 zł
Dotacja z samorządu województwa: 9 147,22 zł
Data zakończenia realizacji projektu: 20.09.2017 r.
POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
KIELECKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
Wartość całkowita projektu: 77 743 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności;
POIiś 2014-2020: 44 221 000,00 zł
PRZEBUDOWA UL. WSPÓLNEJ ORAZ ŁĄCZNIKA
WRAZ Z PĘTLĄ AUTOBUSOWA W WOLI KOPCOWEJ
Wartość całkowita projektu: 647 311,74 zł
Dofinansowanie z PROW: 411 884,00 zł
Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2017 r.
PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W MASŁOWIE
PIERWSZYM I UL. JEZIORKOWEJ W WOLI KOPCOWEJ
Wartość całkowita projektu: 448 126,70 zł
Dofinansowanie z PROW: 285 143,00 zł
Data zakończenia realizacji projektu: 01.08.2017 r.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĄBROWIE
Wartość całkowita projektu: 751 427,18 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 546 952,30 zł
Planowana data zakończenia realizacji projektu:
30.09.2018 r.
BUDOWA CHODNIKÓW
Rok 2016
- budowa chodnika na drodze gminnej w Woli Kopcowej przy Łaczniku
i pętli autobusowej: dł. 160 mb, szer. 1,6 m, koszt brutto 22 852,00 zł
- budowa chodnika w wzdłuż drogi powiatowej w Woli Kopcowej
ul. Świętokrzyska etap I: dł. 1008 mb, szer. 2,0 mb, koszt: 769 293,70 zł
(udział gminy - 399 313,34 zł) brutto.
- budowa chodnika w wzdłuż drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym
ul. ks. Marszałka: dł. 456 mb, szer. 1,5 mb, koszt: 241 970,95 zł (udział
gminy - 120 985,00 zł) brutto.
Rok 2017
- budowa chodnika na drodze wewnętrznej w Mąchocicach Kapitulnych:
dł. 20 mb, szer. 2,0 mb, koszt: 19 960,73 zł
Rok 2018 do realizacji:
- budowa chodnika w Machocicach Kapit. droga gminna do Zakaniowa:
dł. 410 mb, szer. 2,0 mb, koszt: całość drogi ok. 1 076 269,64 zł (dotacja:
538 134,82 zł) koszt chodnika ok. 270 000 zł brutto - ceny wg kosztorysu
inwestorskiego przed przetargiem!!!
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od S73 do sklepu ABC:
dł. 4426 mb, szer. 2,0 mb, koszt chodnika: ok. 831 625,00 zł brutto.
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Wspólna w Woli Kopcowej:
dł. 200 mb, szer. 2,0 mb, koszt chodnika: ok. 40 000 zł brutto.
Projekty na 2018:
- chodnik wzdłuż drogi powiatowej ul. Podklonówka w Masłowie
Pierwszym: dł. 1850 mb, środki gminne 70 000 zł.
- chodnik wzdłuż drogi powiatowej Mąchocice Górne: dł. 2000 mb,
środki gminne 70 000 zł.
- chodnik wzdłuż drogi powiatowej ul. Kielecka Wola Kopcowa
do Domaszowic: dł. 1000 mb, środki gminne 50 000 zł.
Wnioski czekające na rozstrzygnięcie
REWITALIZACJA CENTRUM MASŁOWA PIERWSZEGO:
Wartość całkowita projektu: 6.867.047,88 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 4.266.666,66 zł
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MASŁÓW:
Wartość całkowita projektu: 3.684.513,94 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 1.992.225,33 zł
SZYBCIEJ SPRAWNIEJ SKUTECZNIEJ - ROZWÓJ
E-USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MASŁÓW
Wartość całkowita projektu: 476.116,99 zł
Dofinansowanie z RPO WŚ: 404.699,44 zł

Informacje z Gminy Masłów na bieżąco na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

