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chodnik w Domaszowicach

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informuję, że boom inwestycyjny w Naszej
gminie trwa i nabiera coraz większego tempa. Korzystając
z możliwości chcę Państwu przedstawić te najważniejsze
zadania w poszczególnych miejscowościach Naszej gminy.
I tak: w Mąchocicach Kapitulnych przy Zespole Szkół na
ukończeniu jest zagospodarowanie placu szkolnego w postaci ciągów pieszych i komunikacyjnych z kostki brukowej
oraz droga objazdowa do pompowni. W Ciekotach trwają
prace przy zagospodarowaniu zalewu na „Żeromszczyźnie”, obecnie budowane są alejki, pomost rekreacyjny, oraz
mnich wraz z murem oporowym, wybrukowano część placu
przed świetlicą. W Barczy przebudowujemy pętle autobusową. W Dąbrowie będzie nowe ogrodzenie wokół świetlicy
wiejskiej. W Masłowie Pierwszym przystępujemy do modernizacji Ośrodka Zdrowia, zagospodarowany został teren koło GOPS-u, będzie również nowy chodnik. W Woli
Kopcowej będzie budowana nowa droga, przedłużenie ul.
Świętokrzyskiej, budowa ul. Kopcówki wraz z mostem na
Czarnej Strudze, nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Świętokrzyskiej od ul. Podmasłowie do lotniska. Na ukończeniu
jest drugi etap budynku wielofunkcyjnego, będzie nowy
most na Zajączkowej Strudze przez drogę powiatową. W
Domaszowicach budowany jest nowy chodnik, świetlica wiejska oraz odbudowywana jest droga wraz z krytym

Ciekoty - plac przed Świetlicą

chodnikiem na Starej Wsi. Rozstrzygnięty jest przetarg na budowę sieci wodociągowej w Ciekotach, Wiśniówce i sieci kanalizacyjnej w Domaszowicach przy ul. Sandomierskiej. Trwa
odbudowa ulicy górnej i dolnej po budowie kanalizacji i sieci
wodociągowej w Wiśniówce.
W tym roku na inwestycje gminne, Gmina Masłów zainwestowała 7mln 200 tys. zł środków własnych bez uruchamiania
kredytów. Dalszy proces rozwoju inwestycyjnego gminy będzie trwał.
Pozdrawiam,
Wójt Gminy Masłów
Ryszard Pazera

Mąchocice Kapitulne - plac szkolny

Wola Kopcowa - budynek wielofunkcyjny

Kurier Masłowski

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

3

W dniu 16 listopada bieżącego roku, uczestnicząc w głosowaniu dokonacie Państwo wyboru kandydatów do wszystkich szczebli
administracji samorządowej: do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Poniżej przedstawiamy okręgi wyborcze oraz granice obwodu głosowania i siedziby komisji wyborczych:
OKRĘGI WYBORCZE i LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH w OKRĘGU

GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA i SIEDZIBY KOMISJI WYBORCZYCH

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00 – 21.00
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie - Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2
Telefony: 41 / 311 00 60 ; 311 00 64 ; 311 00 72 ; 311 00 70 ; fax. 311 00 61
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Gospodarka energią w gminie Masłów
Gmina Masłów uzyskała dofinansowanie na
realizację projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów” ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 –
2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki
niskoemisyjnej. Wartość zamówienia wynosi 33
825,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu
Spójności w wysokości 85%. Zostało rozstrzygnięte zapytane ofertowe na realizację zadania - wykonawcą będzie firma ECOVIDI Piotr
Stańczuk z Krakowa, termin realizacji zadania

do 31.05.2015 r. Zadanie obejmuje: wykonanie
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Masłów”, utworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane, usystematyzowane
informacje pozwalające na ocenę gospodarki
energią w gminie, zorganizowanie szkolenia,
opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko PGN, podjęcie działań promocyjnych,
kampania informacyjna wśród mieszkańców
oraz przeprowadzenie z nimi spotkań.
A. Borycka
UG Masłów - PiRG

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej
Gmina Masłów w miesiącach czerwiec – sierpień
realizowała projekt pn. „Zaspokojenie potrzeb
kulturalnych i społecznych mieszkańców Doliny
Marczakowej i Wiśniówki poprzez doposażenie
świetlic” z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.”. Celem projektu była poprawa
warunków życia poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców Doliny

Marczakowej i Wiśniówki. Zostały zakupione
nowe meble oraz sprzęt nagłośnieniowy, który
będzie służył użytkownikom świetlic oraz kołom
gospodyń wiejskich. Całkowity koszt projektu
wyniósł 20.976,61 zł, Gmina Masłów otrzymała
dotację na ten cel w wysokości 10.000 zł.
M. Fąfara
UG Masłów - PiRG

Zmiana trasy autobusu 38
Urząd Gminy
w Masłowie
informuje, że
w związku z
budową nowego mostu
w Woli Kopcowej, na rzece Zajączkowa Struga, od dnia 06.10.2014r. do odwołania, droga powiatowa nr 0312T w Woli Kopcowej na
wysokości obecnego mostu będzie zamknięta i
nieprzejezdna dla ruchu kołowego. Możliwość
komunikowania się mieszkańcom gminy jest
zapewniona w ruchu pieszym poprzez wybudowaną kładkę na rzece.
W porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego, gmina zapewnia mieszkańcom transport
publiczny wg poniższej informacji.

Linia autobusowa nr 38 kursować będzie na
częściowo zmienionej trasie tj. od ul. Sandomierskiej przez Al. Solidarności – Radomską
– Szybowcową wjazd do Woli Kopcowej (stara pętla autobusowa) – Mąchocice – Ameliówka – Mąchocice Scholasteria - Ciekoty.
Trasa powrotna w odwrotnej kolejności.
Na odcinku od ulicy Sandomierskiej (przystanek Sandomierska / Źródłowa) przez
Domaszowice do Woli Kopcowej kursować
będzie linia zastępcza nr 38B, (przystanek
końcowy i początkowy przy skrzyżowaniu z
ul. Kielecką i Świętokrzyską w Woli Kopcowej). Trasa powrotna w odwrotnej kolejności.
Obowiązują przystanki po trasie objazdu.
Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy
znajdziesz na stronie: www.ztm.kielce.pl

Kurier Masłowski
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od sesji z dnia 26 czerwca 2014 Ø zakończony został remont drogi nr 344004 wraz z pęroku do dnia 17 września 2014 roku wydał zarządzetlą autobusową (Żeromszczyzna);
nia, które dotyczyły głównie indywidualnych spraw Ø podpisana została umowa na zadanie na zadanie pn. Buobywateli oraz pracy urzędu.
dowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach, wykoW zakresie zadań inwestycyjnych:
nawca: Zakład Remontowo – Budowlany IZOL-BUD
Ø na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchoDariusz Domasko, Podgórze 39A, gm. Bodzentyn;
mościami, gmina nabyła 3 działki: nr 48/11 w Doma- Ø zakończono koszenie poboczy i rowów przy drogach
szowicach; nr 347/6 i 348/5 w Masłowie Drugim o
gminnych;
łącznej powierzchni 0,0151 ha
Ø 30 czerwca br. dokonano odbioru robót na ul. Spokojnej;
Ø w drodze komunalizacji gmina nabyła trzy działki Ø wydłużony został peron przystankowy przy drodze popołożone w Mąchocicach Kapitulnych nr 898, 1045 i
wiatowej w Woli Kopcowej, od strony Domaszowic;
1152 o łącznej powierzchni 1,69 ha, stanowiące dro- Ø wykonano zatokę autobusową przy drodze gminnej w
gi; oraz działkę położoną w Masłowie Pierwszym nr
granicach Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych;
875, o powierzchni 0,12 ha, pod ośrodkiem zdrowia; Ø trwa rozbudowa ciągów komunikacyjno – pieszych
Ø podpisana została umowa na wykonanie projektu
przy Zespole szkół w Mąchocicach Kapitulnych – kooświetlenia drogowego w miejscowości Domaszowiniec I etapu, początek II etapu;
ce (ogródki działkowe), wykonawca: firma ALPEL za Ø trwa odbudowa chodników oraz wymiana krawężnicenę 10.885,50 zł;
ków pod budowę nakładki asfaltowej na ul. Górnej i
Ø podpisana została umowa na wykonanie zabudowy
Dolnej w Wiśniówce;
meblowej w ramach projektu pn. „Zaspokojenie Po- Ø dokonano odbioru ul. Świerczyńskiej w Masłowie
trzeb Kulturalnych i Społecznych Mieszkańców DoPierwszym, po wykonaniu kanału sanitarnego;
liny Marczakowej i Wiśniówki poprzez modernizację Ø wydano decyzje o opłacie planistycznej na kwotę
świetlic” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Han3.481,00 zł;
dlowym KJK Janusz Łoskot na kwotę 17.476,02 zł. Ø w drodze przetargu gmina zbyła dwie działki w DoTermin wykonania - 31 sierpnia br.;
maszowicach za łączną kwotę 198.428,23 zł brutto;
Ø gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójno- Ø wykonano projekt budowlany wyburzenia budynku
ści w wysokości 38.250,00 zł na zadanie pn. „Plan
gminnego w Wiśniówce 2A, zleconego firmie JARgospodarki nisko-emisyjnej dla Gminy Masłów”. 27
BUD Anna Jaros za kwotę 3.000 zł brutto. Gmina
sierpnia br. odbyły się negocjacje warunków umowy
wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Kielcach z
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę i otrzymała deGospodarki Wodnej na realizację tego zadania. Przecyzję zezwalającą;
widywany termin podpisania umowy z NFOŚiGW to Ø w ramach zadania pn. „Zaspokojenie Potrzeb Kulpaździernik 2014 r.; Rozstrzygnięto zapytanie oferturalnych i Społecznych Mieszkańców Doliny Martowe na realizację w/w zadania, wykonawcą będzie:
czakowej i Wiśniówki poprzez modernizację świeECOVIDI Piotr Stańczuk, Al. Jana Pawła II 150/11,
tlic (odnowa wsi świętokrzyskiej 2014)”, w dniu 28
31-982 Kraków; wartość zadania 33 825,00 w tym
sierpnia br. odebrano sprzęt nagłośnieniowy, a w dniu
dofinansowanie z Funduszu Spójności 85%. Termin
01 września odebrano zabudowę meblową w świetliwykonania zadania 31.05.2015r.
cach: w Wiśniówce i Dolinie Marczakowej. Łączny
Ø w dniu 17.07.2014r. w Hali Sportowej w Masłowie
koszt projektu to 20.976,61 zł, w tym dotacja z samoPierwszym odbyło się spotkanie informacyjne w
rządu województwa – 9.999,55 zł;
ramach konsultacji społecznych dot. przedsięwzię- Ø 11 września podpisana została umowa na zadanie pn.
cia pn. Opracowanie Koncepcji Programowo Prze„Budowa drogi wewnętrznej przy działce 544 w Woli
strzennej wraz ze szczegółową Kartą Informacyjną
Kopcowej z firmą DUKT Artur Piwowar, za kwotę
i Studium Wykonalności dla zadania: „Rozbudowa
56.445,20 zł brutto. Termin wykonania robót upływa
drogi wojewódzkiej Nr 745 w msc. Masłów wraz z
13 października br.;
rozbudową sąsiadującej infrastruktury drogowej”, Ø podpisana została umowa na wykonanie projektu
mające na celu zasięgnięcie opinii mieszkańców ww.
oświetlenia drogowego w miejscowości Domaszoinwestycji. Przedstawiciele biura projektowego przy
wice (wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę
udziale Inwestora tj. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Kielc), za kwotę 8.241 zł;
Wojewódzkich w Kielcach oraz Wójta Gminy Ma- Ø ogłoszone zostało zamówienie z wolnej ręki na zasłów udzielali odpowiedzi na pytania odnośnie planodanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 344003 Wola
wanej inwestycji;
Kopcowa - Kopcówki - ul. Kopcówki od km 1+050
Ø dokonano odbioru prac polegających na odbudowie
do km 1+700”
przepustów przy ul. Granicznej i ul. Spokojnej;
Ø ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Odbudo-
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Gminy Masłów”;
wa drogi gminnej nr 344010 Domaszowice do Kielc
na odcinku od drogi powiatowej do Kaplicy”, termin Ø wysłane zostały projekty przyłączy wodociągowych
do części mieszkańców: Ciekoty – Radostowa, Brzeskładania ofert upłynął 08 września br.;
zinki, Barcza oraz ul. Piaskowa i Świerczyńska w
Ø ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Budowa
Masłowie Pierwszym;
sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka, Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz Ø 28 sierpnia br. dokonano odbioru oświetlenia ulicznego na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym;
z przykanalikami w msc. Domaszowice (wzdłuż
ul. Sandomierskiej), termin otwarcia ofert – 25 Ø trwają prace porządkowe polegające na odkrzaczaniu
ciągów dróg gminnych i powiatowych oraz uzupełwrześnia br.;
nianie nawierzchni kruszywem, zgodnie z wnioskami
Ø ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na realizację
mieszkańców.
zadania pn. „Plan gospodarki nisko-emisyjnej dla

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Jan Nowicki gościł na Imieninach Stefana
W XIX-wieczny
świat
pisarza
przenieśli nas ubrani w stroje z
epoki - aktorzy
z teatru ECCE
HOMO i Teatru
Kapitalnego,
przedstawiając inscenizację
wybranych scen z „kultowych” powieści naszego
jubilata, takich jak: „Przedwiośnie”, „Syzyfowe
Prace” czy
„Dzienniki”.
W malowniczej scenerii ciekockiego
dworku,
miłośnicy
muzyki filmowej, mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu
Trio Kameralnego Filharmonii Świętokrzyskiej.
Gościem honorowym tegorocznych Imienin był
amant polskiego kina - Jan Nowicki, który zabrał

wszystkich zebranych w młodzieńczy świat
Stefana Żeromskiego, czytając fragmenty
„Dzienników”.
Literackiemu
spotkaniu
towarzyszył kiermasz regionalny, projekcja filmu „Stefana Żeromskiego dusza
rozdarta” a na zakończenie zabawa na dechach
z Kapelą Ciekoty.
Więcej na stronie
www.gokis.maslow.pl
i www.szklanydom.
maslow.pl

Kurier Masłowski
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Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Bieliny
W niedzielę 31 sierpnia stadion sportowy w
Bielinach zgromadził mieszkańców i przedstawicieli władz 19 gmin powiatu kieleckiego na uroczystościach dożynkowych. Barwny
korowód, prowadzony przez gminną orkiestrę OSP, wyruszył spod Centrum Tradycji i
Turystyki Gór Świętokrzyskich, by wspólnie
uczcić święto związane z pracą na roli.
Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa,
której przewodniczył kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach – ks. Andrzej Kaszycki.
Symbolem zebranych plonów były tradycyjne wieńce dożynkowe ofiarowane podczas
mszy. Po nabożeństwie wieńce zostały ośpiewane przez Zespół Śpiewaczy Makoszyńskie
Przepióreczki.
Gminę Masłów reprezentowały: wicewójt

gminy Masłów – p. Jadwiga Duda oraz przedstawicielki zespołu Masłów Drugi NOVE z wieńcem
wykonanym przez panie: Teresę Osuch i Anielę
Cedro z zespołu ”Dąbrowianki”, który to wieniec otrzymał wyróżnienie podczas powiatowego
święta plonów. Więcej na stronie: www.gokis.maslow.pl

Święto Pieroga
W niedzielę 7 września odbyła się II edycja
Święta Pieroga w sąsiedniej gminie Górno, a
wraz z nim konkurs na najsmaczniejszego pieroga. Reprezentowały nas przedstawicielki Koła
Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy oraz Mąchocic Kapitulnych, które przygotowały smakowite pierogi z soczewicą oraz mięsno-grzybowe.
Naszym Paniom dopingowała wicewójt gminy
Jadwiga Duda, która towarzyszyła im od początku konkursu. Oba pierogowe specjały otrzymały
wyróżnienie. Naszym miłym gospodyniom serdecznie gratulujemy!
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Internet światłowodowy wkracza do gminy Masłów
Na terenie gmin Masłów i Górno ruszyła inwestycja budowy sieci światłowodowej. Przedsięwzięcie
realizowane jest przez Netcity lokalnego Operatora przy wsparciu funduszy unijnych. Infrastruktura budowana jest w oparciu o technologię FTTH
polegającej na doprowadzeniu kabla światłowodowego bezpośrednio do domu Klienta, dzięki
czemu dostarczany Internet jest bardzo szybki nawet 1 000 Mbit/s. Operator planuje poszerzenie
wachlarza oferowanych usług o telewizję i telefon. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na

rozwój teleinformatyczny, społeczny i gospodarczy
regionu. Celem projektu jest wybudowanie ponad
26 km sieci. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
zostanie wykonane 200 darmowych przyłączy do
budynków jednorodzinnych, przedsiębiorstw, instytucji pożytku publicznego. Warunkiem udziału
w projekcie jest podpisanie umowy o świadczenie
usługi dostępu do Internet przez Netcity i wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza światłowodowego. Przebieg trasy został przestawiony na poniższej
mapie (czerwone linie).

Ulica Kopcówki zamknięta

Urząd Gminy Masłów informuje o tymczasowej zmianie organizacji ruchu
(zamknięcie przejazdu) z uwagi na wykonywaną inwestycję:
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 344003
WOLA KOPCOWA - KOPCÓWKI – ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700.
Przejazd będzie zamknięty od 02.10.2014 r. do 09.12.2014 r.

Kurier Masłowski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów chciałbym
na zakończenie obecnej kadencji przedstawić bilans moich dokonań.
Służyłem wszystkim mieszkańcom Gminy Masłów
rzetelną i uczciwą pracą. Dołożyłem wszelkich
starań, aby powierzone mi środki finansowe wydawać rozważnie i rozsądnie, oraz po gospodarsku
inwestować w rozwój gminy dla dobra jej mieszkańców. Dzisiaj stan finansów gminy jest dobry.
Dbałem o powierzone mi mienie gminne: budynki
gminne i szkoły. Remontowałem budynki wymagające renowacji i budowałem nowe, dzięki czemu
powiększyłem majątek gminny i poprawiłem estetykę naszego otoczenia. Wybudowałem świetlice
wiejskie, drogi, chodniki, place zabaw dla dzieci, wodociągi i kanalizację, wszystko po to, aby
ubogacić Gminę Masłów. W trakcie prowadzenia
inwestycji gospodarskim okiem pilnowałem, aby
wszystko było wybudowane dobrze i starannie.
Dbałem o oświatę w Gminie Masłów, ponieważ
moim priorytetem jest wykształcenie młodego pokolenia. Obecnie poziom kształcenia dzieci w gimnazjach masłowskich dorównał do poziomu szkół

kieleckich. Aby pomóc młodym rodzicom organizowałem przedszkola i zwiększyłem dwukrotnie
ilość miejsc przedszkolnych na terenie gminy, budowałem place zabaw i boiska sportowe.
W trudnych sytuacjach życiowych byłem zawsze z
mieszkańcami i osobiście im pomagałem nie szczędząc swoich sił, tak jak np. w czasie deszczowej
nawałnicy i gradobicia w 2013 i 2014 roku oraz
w innych szczególnych sytuacjach losowych. Zawsze byłem dostępny dla mieszkańców w urzędzie
gminy, służyłem im pomocą i radą, zarówno jako
człowiek jak i wójt Gminy Masłów. Rzetelnie i
uczciwie wypełniałem swoje obowiązki dla dobra
mieszkańców.
Dzisiaj z satysfakcją i dumą mogę powiedzieć, że
Gmina Masłów rozwija się w dobrym kierunku.
Poniżej przedstawiam Państwu inwestycje zrealizowane w czasie obecnej kadencji w poszczególnych
sołectwach.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Masłów za dotychczasową współpracę.

Ekonomia gminy, finanse

bezpiecznego deficytu budżetowego. W czasie mojej kadencji wykonałem inwestycje za ok. 22 miliony (22 000 000 zł), w tym było 2 miliony (2 000
000 zł) kredytu. Równocześnie regularnie spłacam
kredyt w wysokości 11 milionów (11 000 000 zł)
zaciągnięty przez gminę w poprzedniej kadencji.
Dochody budżetu gminy w 2014 roku wynoszą 28
milionów (28 000 000 zł).

Od samego początku
przyświecał mi cel
zwiększenia dochodów i racjonalne, realistyczne planowanie wydatków oraz
realizacja inwestycji
w gminie.
W 2011roku w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych
i ustanowieniem tzw. wskaźnika zadłużenia – art.
243, konieczne było wprowadzenie rygorystycznej
gospodarki finansowej, aby zrównoważyć budżet.
Dzięki wytężonej pracy udało się doprowadzić finanse gminy do właściwych parametrów ekonomicznych. Dzisiaj finanse Gminy Masłów są dobre
i potwierdza to Regionalna Izba Obrachunkowa.
W okresie kryzysu, gdzie w innych gminach brakowało pieniędzy na pensje dla nauczycieli budżet
Gminy Masłów zawsze był bezpieczny. Regularnie spłacałem zaciągnięte zobowiązania i równocześnie prowadziłem wiele inwestycji w poszczególnych sołectwach – wykaz prowadzonych
inwestycji mogą Państwo znaleźć poniżej w dziale
„inwestycje Gminy Masłów”. Co roku wygospodarowywałem ok. 4,5 miliona (4 500 000 zł) na
realizację konkretnych inwestycji z zachowaniem

Z wyrazami szacunku
Wójt Ryszard Pazera

Podatki w gminie płacili wszyscy mieszkańcy i instytucje oraz przedsiębiorstwa. Umorzenia podatków, które miały miejsce wynikały tylko z konkretnych uzasadnionych sytuacji losowych. Lotnisko
Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Masłowie zgodnie z
literą prawa zostało zobowiązane do płacenia podatków na rzecz Gminy Masłów. Dzięki determinacji udało się doprowadzić do uregulowania tej
kwestii i odzyskałem na drodze prawnej należny
gminie podatek w wysokości 5 milionów (5 000
000 zł). Do tej pory na konto gminy Masłów wpłynęło czterysta tysięcy (400 000 zł). Oczekuję na realizację dalszych zobowiązań zgodnie z decyzjami
wymiaru podatkowego.
Stan finansów gminy pozwala ze spokojem patrzeć
w przyszłość. W perspektywie nowego finansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wnioskowałem o kwotę
20 milionów (20 000 000 zł) na konkretne inwesty-
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cje w Gminie Masłów. Akces na takie środki został
przeze mnie złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Nigdy do tej pory gmina nie miała tak dobrej
perspektywy finansowej dla swojego rozwoju.
Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych uzyskałem dla gminy środki finansowe na jej rozwój w wysokości 11,5 miliona (11
500 000 zł), które będą wykorzystane w kolejnych
3 latach.
Łącznie w kolejnych latach gmina będzie miała
31,5 miliona (31 500 000 zł) na kolejne inwestycje.
Możemy te środki zagospodarować dla poprawy
komfortu życia mieszkańców.
W gminie zainwestowano w budowę sieci sanitarnej 69 milionów (69 000 000 zł) i sieci wodociągowej 5 milionów (5 000 000 zł). Dodatkowo w Wiśniówce sieć wodociągowa kosztowała 1,6 miliona
(1 600 000 zł).
Poprzez Lokalną Grupę Działania uzyskaliśmy dla
Gminy 1,5 miliona (1 500 000 zł) poprzez różne
projekty ze środków unijnych z perspektywy 2011-

2014. Środki te zostały wykorzystane do inwestycji
np. Domu Ludowego w Woli Kopcowej, Świetlicy
w Dolinie Marczakowej, Świetlicy w Ciekotach, na
Żeromszczyźnie, w Barczy i inne.
Z innych źródeł pozyskałem ok. 6 milionów (6 000
000 zł) na różne projekty i programy w obrębie instytucji gminnych.
Od Wojewody Świętokrzyskiego uzyskałem dla
gminy 1,6 miliona (1 600 000 zł), które przeznaczone zostały na odbudowę dróg i mostów.
Na zakup samochodu strażackiego dla Mąchocic
Kapitulnych pozyskałem trzysta tysięcy (300 000
zł), a osiemdziesiąt tysięcy (80 000 zł) na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych.
Podstawowy cel jaki założyłem na początku kadencji tj. zwiększenie dochodów i racjonalne,
realistyczne planowanie wydatków oraz realizacja inwestycji został osiągnięty i zrealizowany.
Świadczy o tym dobry stan finansów gminy oraz
wielość wykonanych inwestycji.

Polityka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
1. Znacznie powiększyłem dla gminy zasoby gruntów poprzez:
- skomunalizowanie pod drogi 46 działek o łącznej
powierzchni 12 ha.
- skomunalizowanie jako tereny rolne lub budowlane 28 działek o powierzchni 6,5 ha.
- zakupiłem dla gminy 2,2 ha działek niezbędnych
dla inwestycji które aktualnie trwają lub są zaplanowane w najbliższej przyszłości.
- w formie darowizny uzyskałem 65 działek o powierzchni 3,5 ha.
Łączny zasób gruntów gminnych powiększył się
o 24,2 ha i jest duży, jak nigdy dotąd. Jest to zdecydowanie więcej niż w poprzedniej kadencji.
2. Dokonałem sprzedaży dwóch działek w Woli

Kopcowej o powierzchni 18 arów, dwóch działek w Domaszowicach o powierzchni 16 arów i
1 ha gruntów rolnych (pole uprawne w Mąchocicach Kapitulnych sprzedane dla rolnika).
3. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały zainwestowane w budowę budynków w miejscowościach lub inne inwestycje dla sołectwa.
4. Pozostałe grunty są własnością komunalną gminy i stanowią na dzień dzisiejszy znaczny majątek Gminy Masłów.
5. Rozpocząłem aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W ten sposób w przyszłości zwiększy się powierzchnia terenów budowlanych o
dalsze 30 % zgodnie z wnioskami mieszkańców.

INWESTYCJE
Od grudnia 2010 r. do września 2014 r. na inwestycje wydatkowano łącznie 22 269 653 zł.
Poniżej przedstawiam wykaz inwestycji w poszczególnych sołectwach:

BARCZA

1. DROGI:
- umocnienie rowu elementami betonowymi przy drodze
powiatowej na dł. 192 m
2. CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- niwelacja terenu wokół świetlicy
- przebudowa pętli autobusowej wraz z budową przepustów
3. ODWODNIENIE:
- opracowano kosztorys poprawy rowu przy drodze gminnej
- budowa przepustów przy drodze powiatowej
4. BUDYNKI:
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
- wymiana ogrodzenia przy świetlicy

Kurier Masłowski
- uprządkowanie terenu wokół świetlicy
5 WODOCIĄG:
- sporządzenie mapy do celów projektowych pod
aktualizacje projektów przyłączy wodociągowych
- aktualizacje projektów sieci wodociągowych i
przyłączy w ilości 60 szt.

BRZEZINKI
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- wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
o długości 3 416 m
6. INNE:
- wydłużenie linii autobusowej Nr 12

Razem: 163 402 zł + wodociąg

- wymiana okien w SP
- remont dachu budynku SP
- malowanie sali gimnastycznej
w SP
- remont szatni w SP
- rozbudowa instalacji komputerowej w SP
- wykonanie nowej bramy i furtki we wjeździe na plac szkolny
- wykonanie placu zabaw
4. WODOCIĄG:
1. DROGI:
- przebudowa mostu przy cmentarzu na - sporządzenie mapy do celów
projektowych pod aktualizacje
drodze powiatowej
projektów przyłączy wodociągo2. ODWODNIENIE:
- remont przepustów przy drodze we- wych
- aktualizacje projektów sieci wownętrznej
dociągowych w ilości 145 szt.
3. BUDYNKI:

CIEKOTY

1. DROGI:
- wykonano remont drogi o długości 300 m wraz
z pętlą autobusową przy Centrum Edukacyjnym
Szklany Dom
2. CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- dotacja dla powiatu na projekt chodnika wraz ze
ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Ciekoty-Wilków
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i wybudowanie ogrodzenia
- ułożenie kostki brukowej przy Izbie Dobrego
Smaku
3. OŚWIETLENIE:
- wykonanie oświetlenia przy tzw. drodze pod lasem
4. ODWODNIENIE:
- przebudowanie przepustów
5. BUDYNKI:
A. Centrum Edukacyjne Szklany Dom:
- modernizacja amfiteatru /scena, ławki na widowni/
- doposażenie w sprzęt audiowizualny, nagłośnienie, oświetlenie i iluminacja CE Szklany Dom
- zagospodarowanie Dworku Żeromskiego na cele
ekspozycyjno-edukacyjne

- prowadzone są prace przygotowawcze na wykonanie
20 przecisków pod drogą
- wybudowanie sieci wodociągowej o długości 6 262 m
5. INNE:
OSP:
- wykonanie bramy garażowej
- modernizacja budynku strażnicy
- zakup wyposażenia
- zakup sprzętu i umundurowania
BOISKO SPORTOWE:
- niwelacja działki przy boisku
- niwelacja terenu boiska
- wykonanie projektu rozbudowy kompleksu sportowego

Razem: 388 561 zł + wodociąg

- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Ciekotach (wykonanie pomostu, remont mnicha, wykonanie ścieżki
spacerowej wokół zbiornika, budowa oświetlenia, wybudowanie placu
zabaw dla dzieci, zagospodarowanie
ogrodu, renowacja pomnika – inwestycja trwa).
B. Izba Dobrego Smaku:
- modernizacja budynku świetlicy
na Izbę Dobrego Smaku
- doposażenie świetlicy
- wytyczenie granic, zakup i montaż bramek na boisku
- niwelacja terenu boiska
C. Hostel „Lubrzanka”:
- zakup wyposażenia domków letniskowych w hostelu
- realizacja projektu „Rowerem przez region świętokrzyski”/zakup rowerów i stojaków/
6. WODOCIĄG:
- trwa budowa sieci wodociągowej na granicy z
Brzezinkami o dł. 406 m, do którego gmina zaprojektowała 11 przyłączy
- wykonanie sieci wodociągowej Radostowa o długości 4,4 km
- wykonanie aktualizacji projektu budowlanego
przyłączy wodociągowych na Radostowej w ilości
110 sztuk
7. Inne zadania:
OSP:
- zakup drabiny pożarniczej
- zakup sprzętu i umundurowania

Razem: 1 700 911 zł + wodociąg

12

Kurier Masłowski

DĄBROWA

1. DROGI I CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- Wybudowano chodnik o długości 1 119 m
Dąbrowa Koszarka
- przekazano dotację dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze
powiatowej
2. OŚWIETLENIE:
- opracowanie projektu oświetlenia w Koszarce
- budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej nr 363/2

DOMASZOWICE

1. DROGI:
- remont drogi /przedłużenie ul. Ciekockiej/
- remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną
- remont wiat przystankowych i zamontowanie nowych
- wyremontowano drogę powiatową od mostu drogi S74 do ul. Sandomierskiej
- trwa modernizacja drogi gminnej Domaszowice Stara Wieś wraz z budową chodnika
- wybudowanie peronu dla wysiadających z
autobusu przy moście drogi S74
2. CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej do przystanku autobusowego Domaszowice „ na górce”

DOLINA MARCZAKOWA

3. ODWODNIENIE:
- oczyszczenie rowu na dł.198 m oraz utwardzenie pobocza na dł. 326 m przy drodze gminnej
4. BUDYNKI:
- zakup gruntu pod budowę świetlicy
- wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej – stan surowy otwarty
- budowa ogrodzenia świetlicy- październik
5. WODOCIĄG:
- trwa opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej na granicy z sołectwem Masłów Pierwszy przy
ulicy Szybowcowej
- trwa opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej i przyłączy do działek nr 741/8 i 737/15 od ul.
Radomskiej
- wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej od
Osiedla w stronę świetlicy o dł. 105 m oraz 71 m przyłącza
6. KANALIZACJA:
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Dąbrowa Koszarka o dł. 4 940 m oraz 115 przyłączy

Razem: 890 832 tys. zł + kanalizacja
3. OŚWIETLENIE:
- trwa budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od
ogródków działkowych do Woli Kopcowej
- wykonanie projektu i trwa budowa oświetlenia na Cedzynce
- wykonanie projektu oświetlenia przy drodze dojazdowej po południowej stronie drogi S 74 od ul. Morcinka
4. ODWODNIENIE:
- rozpoczęto prace dtworzenia rowów melioracyjnych od
drogi powiatowej do ul. Sandomierskiej
- przebudowa przepustów
5. BUDYNKI:
- trwa budowa świetlicy stan surowy otwarty
6. KANALIZACJA:
- wybudowanie kanalizacji sanitarnej: włączenie do ul.
G. Morcinka i przy ul. Otrocz, Domaszowice „na górce” i
w stronę Cedzynki o dł. 1 967 m oraz 68 sztuk przyłączy
- budowa kolektora sanitarnego przy ul. Sandomierskiejpaździernik
- budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z pompowniami przy ul. Sandomierskiej- listopad
7. INNE:
Uruchomienie linii autobusowej nr 114

Razem: 1 433 854 zł + kanalizacja

1. DROGI:
- wykonano remont drogi powiatowej MasłówBrzezinki-Ciekoty na długości 1,5 km
- budowa drogi w kierunku Kajetanowa o dł.
170 m
- wykonanie odwodnienia zatoki autobusowej
- modernizacja drogi gminnej od strony Kajetanowa
- wykonano i zamontowano wiaty przystankowe
2. ODWODNIENIE:
- wykonanie przepustów i rowu od strony Kajetanowa

Kurier Masłowski
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3. OŚWIETLENIE:
- budowa oświetlenia od strony Kajetanowa- październik/listopad
4. BUDYNKI:
- budowa świetlicy wraz z infrastrukturą i zagospodarowanie terenu wokół budynku
- ogrodzenie działki przy świetlicy
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy
- zakup mebli do świetlicy

5. WODOCIĄG:
- wydanie warunków technicznych do projektu
sieci wodociągowej od strony Kajetanowa
6. INNE:
- zakup działek pod budowę zbiornika retencyjnego
- doposażenie placu zabaw dla dzieci
- uruchomienie linii autobusowej nr 12
- uruchomienie pracy świetlicy wiejskiej

MASŁÓW DRUGI

3. ODWODNIENIE:
- wybudowano most przy ul. Spacerowej
- udrożnienie i zabezpieczenie skarpy rzeki Strumień na długości 1 250 mb
- roboty ziemne związane ze spływem wód
- przebudowa przepustu przy drodze wewnętrznej
ul. Mochocka
- odbudowa przepustu ul. Spacerowa
4. BUDYNKI:
- ocieplenie budynku szkoły
- remont budynku po szkole i adaptacja na świetlicę wiejską
5. KANALIZACJA:
- wybudowanie kanału sanitarnego w całym sołectwie o dł 9 755 m oraz 158 sztuk przyłączy
- wybudowanie pompowni ścieków przy budynku
szkoły
- projekt budowy sieci kanalizacji wraz z przykanalikami o dł. 50 m ul. Krajobrazowej w obrębie
działki 747/6 z FS, realizacja w 2015 roku
6. INNE:
- wykonanie zadaszenia i ławek na placu zabaw

1.DROGI:
- odbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa o dł.
380m
- wykonano remont drogi powiatowej MasłówBrzezinki-Ciekoty na długości 1,5 km,
- przebudowa ul. Spacerowej od strony północnej i
wymiana przepustu
- remont wiat przystankowych
2. CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- podpisano umowę na budowę chodnika przy drodze powiatowej od świetlicy w kierunku Dąbrowy
- przebudowa wjazdu na plac zabaw
- wybudowanie drogi do świetlicy i pompowni
ścieków

Razem: 566 102 tys. zł

Razem: 1 095 906 zł + kanalizacja

MASŁÓW PIERWSZY

1. DROGI:
- przebudowa ul. Spokojnej wraz z rowami odwadniającymi i
przepustem na długości 450 m
- wybudowano drogę dojazdową do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o długości 126 mb
- remont ul. Świerczyńskiej, Spokojnej, Małej
- remont wiat przystankowych
- zakup i montaż progów zwalniających na ul. Modrzewiowej
- wymiana słupów związana z przebudową chodnika przy ul.
J.Pawła II
- przebudowanie drogi powiatowej nr 0312T Masłów – Doma-

szowice o długości 750 m – październik/listopad
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Świerczyńskiej i
Piaskowej
2. CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- remont chodnika przy drodze obok
UG
- budowa chodników wraz z oświetleniem wokół UG
- remont ogrodzenia i zagospodarowa-
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nie terenu przylegającego do urzędu gminy,
- remont chodnika od ul. Spokojnej do ul. J. Pieniążka
- remont chodnika od ul. Spokojnej do budynku
GOPS-u
- wykonanie chodników i parkingu przy Zespole
Szkół i Hali Sportowej od strony lotniska i Urzędu
Gminy
- wyrównanie i utwardzenie terenu działki przeznaczonego do parkowania przy ul. Spokojnej
- wykonano zagospodarowanie działki gminnej przy
budynku GOPS wraz z wybudowaniem ścieżki dla
pieszych i drenażem odprowadzającym wody powierzchniowe
- pomoc rzeczowa ( 40 000 zł) dla Województwa
Świętokrzyskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 745 od ul. Świerczyńskiej do
połączenia z istniejącym chodnikiem
3. OŚWIETLENIE:
- budowa oświetlenia ul. Mała
- budowa oświetlenia ul. Modrzewiowa w kierunku
tartaku o dł. 990 m
- budowa oświetlenia ul. Spokojna i Ogrodowa
- budowa oświetlenia ul. Modrzewiowa (ul.Ogrodowej do ul. Jana Pawła)
4. ODWODNIENIE:
- opracowano dokumentację projektową i wykonano odbudowę przepustu wraz z ciągiem pieszym
przy ul. Granicznej
- remont rowu przy drodze w kierunku Ośrodka
Zdrowia
- czyszczenie przepustu przy ul. Ogrodowej
- budowa rowu krytego odwadniającego i remont
zjazdu przy drodze wewnętrznej nr 603 Podklonówka
- remont przepustów na ul. Podklonówka i innych
5. BUDYNKI:
Urząd gminy:
- remont kominów i obróbek blacharskich budynku UG
- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach byłego przedszkola w budynku UG
- adaptacja pomieszczeń po przedszkolu na pokoje
administracyjne
- wykonanie rozbudowy UG poprzez budowę klatki
schodowej łączącej obie kondygnacje wraz z odwodnieniem elewacji budynku
- wykonanie ogrodzenia
- rozbudowa sieci teleinformatycznej UG /zakup

MĄCHOCICE KAPITULNE
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komputerów, oprogramowania/
Zespół Szkół:
- wybudowanie Hali Sportowej wraz z oddziałem
przedszkolnym
- wybudowanie placu zabaw przy Zespole Szkół
- wykonanie odwodnienia placu zabaw
- wyremontowano ogrodzenie przy ZS
- doposażenie hali sportowej, zakup tablicy wyników i rusztowania
- zagospodarowanie działki koło hali sportowej
- założenie monitoringu hali sportowej
- aktualizacja projektu boiska sportowego
GOPS:
- przebudowa budynku GOPS /przebudowano
dach, wykonano nową elewację, podjazd dla niepełnosprawnych, wyremontowano parter budynku po zlikwidowanym posterunku policji/
- zakup centrali telefonicznej
GOK i S:
- wykonanie projektu modernizacji budynku GOKiS
- wykonanie remontu komina w budynku GOKiS
Ośrodek Zdrowia:
- wykonanie projektu termomodernizacji budynku
ośrodka /wymiana dachu, wykonanie elewacji,
remont ciągów pieszych przy wejściu/ realizacja
rozpocznie się w październiku
6. WODOCIĄGI:
- aktualizacja projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami
- wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Świerczyńskiej i Piaskowej o długości 1 369 m
7. KANALIZACJA:
- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całego sołectwa o długości 21 716 m wraz z
469 szt przyłączy
8. OSP:
- zakup pompy szlamowej
- zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego
- wybudowanie węzła sanitarnego w strażnicy
- zakup motopompy
- zakup sprzętu i umundurowania
Pozostałe:
- niwelacja działki i budowa ogrodzenia w obrębie
placu zabaw na Podklonówce
- modernizacja placu zabaw na Podklonówce

Razem: 6 380 142 zł + wodociąg
+ kanalizacja
1. DROGI:
- remont drogi powiatowej Mąchocice–Ciekoty
- przeprowadzono remont drogi wewnętrznej Zakaniów o dł. 170 m
- wykonanie remontów wiat przystankowych
- remonty dróg gminnych
2.CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- wybudowano chodnik przy drodze powiatowej
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w stronę Ciekot 320 m
- dotacja dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze
powiatowej od Mąchocic do Ciekot o dł. 4 300 m
- remont kładki dla pieszych na rzece Lubrzanka
- budowa ogrodzenia i chodników przy Zespole
Szkół
- remont schodów przy budynku szkoły
3. OŚWIETLENIE:
- budowa oświetlenia do przystanku przy drodze
powiatowej nr 0314T
- budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w
stronę Ciekot
4. ODWODNIENIE:
- dotacja dla powiatu na budowę rowu z płyt ażurowych przy drodze powiatowej na Mąchocicach
Górnych długości 1 250 m
- odtworzenie rowów melioracyjnych
- remonty przepustów
5. BUDYNKI:
Zespół Szkół:
- opracowanie projektu i budowa boiska sportowego
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- remont elewacji i zakup rolet w Zespole Szkół
- wykonanie łazienki dla oddziału przedszkolnego
- modernizacja pomieszczeń przy sali gimnastycznej na część sanitarną
6. KANALIZACJA:
- budowa kanału sanitarnego w całym sołectwie o
długości 15 075 m wraz z 282 szt przyłączy
- doprojektowanie 286 m sieci kanalizacyjnej od
posesji nr 71 do 76 z FS
- wybudowanie 3 pompowni ścieków
7. OSP:
- zakup samochodu strażackiego
- zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej
- zakup drabiny pożarniczej
- zakup pompy szlamowej
- zakup ubrań dla MDP
- zakup umundurowania
- zakup rozpieraka kolumnowego
- wykonanie ogrodzenia
- budowa podjazdu do CSMDP

Razem: 2 972 758 zł + kanalizacja

MĄCHOCICE SCHOLASTERIA

1. DROGI:
- przebudowa drogi Brzezinki-Scholasteria wraz z poboczami
o dł. 707M
- utwardzenie drogi gminnej /dojazd do pól/

- wykonano remonty przystanków
2 BUDYNKI:
- wybudowanie placu zabaw przy SP
- remont tarasu, elewacji i kominów w
SP
- zakup tablicy interaktywnej dla SP
- remont ogrodzenia SP
- wykonano remonty w budynku SP /
utworzenie świetlicy i nowych sal dydaktycznych, dostosowanie pomieszczeń dla grup przedszkolnych/
- otwarcie świetlicy szkolnej

Razem: 559 823 tys. zł

WOLA KOPCOWA

1. DROGI:
- odbudowa drogi gminnej ul. Dębowa o dł. 1 536m
- wykonanie sączków odwadniających przy przepuście przy ul. Dębowej
- remonty dróg ul.Graniczna, Dębowa, Kopcówki
- wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece
Struga Zajączkowska – rozpoczęcie budowy w
październiku

- wykonanie i montaż wiat przystankowych przy
ul. Świętokrzyskiej
- wybudowanie peronów przystankowych naprzeciwko remizy i od strony Domaszowic
- remont podjazdu ul. Letniskowa wraz z odwodnieniem i wykonaniem progu zwalniającego
- wznowienie granic ul. Polnej
- budowa drogi wewnętrznej przy działce nr 544 o
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długości 129 m
- usuwanie szkód po ulewnych deszczach przy
ul.Granicznej
- budowa drogi gminnej ul. Kopcówki wraz z mostem
o dł 650 m - rozpoczęcie budowy w październiku
2. OŚWIETLENIE:
- wybudowanie oświetlenia ul. Podmasłowie i ul. Bukowa
3. ODWODNIENIE:
- wykonanie i poprawa przepustów przy ul. Dębowej,
Polnej i inne
- odtworzenie rowu wzdłuż działki nr 185
- czyszczenie rowów po powodzi przy ul. Polnej i
inne
4. BUDYNKI:
Dom Ludowy:
- budowa systemu alarmowego i teletechnicznego w
Domu Ludowym
- adaptacja poddasza w Domu Ludowym i utworzeniepomieszczeń użytkowych dla świetlicy wiejskiej
i Promyczka
- adaptacja budynku Domu Ludowego pod potrzeby
SP

WIŚNIÓWKA

1.DROGI:
- trwa odbudowa drogi i chodników wraz z nowymi krawężnikami na ul. Górnej i Dolnej po
wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2. CIĄGI KOMUNIKACYJNE:
- wykonanie alejki łączącej ul. Górną i Dolną
3. ODWODNIENIE:
- udrożnienie i zabezpieczenie studzienki deszczowej w drodze wewnętrznej
- odprowadzenie wód powierzchniowych przez
korytka profilowane
4. BUDYNKI:
Świetlica:
- wykonanie remontu dachu świetlicy
- modernizacja świetlicy /zamontowanie i zakup
mebli/

- budowa placu zabaw dla dorosłych
- zakup pomocy dydaktycznych dla SP
Budynek wielofunkcyjny:
- budowa boiska sportowego
- budowa budynku wielofunkcyjnego
- wykonanie odwodnienia budynku
- niwelacja terenu powyżej boiska
5. KANALIZACJA:
- doprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej
o długości 270 m przy ul.Jeziorkowej i Letniskowej
- wybudowanie kanalizacji sanitarnej w całym
sołectwie o długości 19 145 m wraz z 391 szt
przyłączy
- wybudowanie 3 pompowni ścieków
7. OSP:
- zakup pompy pływającej, sprzętu i umundurowania, doposażenie strażnicy
Pozostałe:
Uruchomienie Ośrodka Wsparcia Dziennego
Promyczek

Razem: 4 402 856 zł + kanalizacja

- zakup wyposażenia do świetlicy /sprzęt multimedialny, gry/
- zakup i montaż ławek na placu zabaw
- montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw
Budynek szkoły:
- naprawa pieca, wykonanie instalacji elektrycznej
do budynku administracyjnego i po SP
- rozbiórka części budynku SP
- modernizacja boiska do piłki nożnej przy budynku
dawnej szkoły
Budynek administracyjny:
- wykonanie inwentaryzacji budynku biurowca i uporządkowanie terenu
- wykonanie projektu budowlanego wyburzenia budynku biurowca po nawałnicy
5. WODOCIĄG:
- wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu
- trwa budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy o długości 165 m przy drodze nr 73
posesje nr 51-58
- wykonanie przyłączy do budynków gminnych
- trwa realizacja projektu budowy sieci wodociągowej nr posesji 59-74
6. KANALIZACJA:
- wybudowanie kanału sanitarnego na Osiedlu o długości 2 997 m wraz ze109 szt przyłączy
7. INNE:
Uruchomienie dowozu dzieci do szkoły w Kielcach
/od XII 2013 do VI 2014 i nadal/
Prowadzenie zajęć świetlicowych i bibliotecznych

Razem: 1 714 506 zł + kanalizacja

Kurier Masłowski

17

Z wizytą w Magnuszewie
Korowód dożynkowy z kościoła pw. Narodzenia NMP na plac dożynkowy poprowadziła
nasza Kapela wraz z zespołami oraz gośćmi
uroczystości. Zespoły z gminy Masłów były
ciepło przyjęte przez tamtejszą publiczność i
zawładnęły sceną na bardzo długi czas. Wójt
tamtejszej gminy złożył gorące podziękowania na ręce p. Ryszarda Pazery za obecność i
uświetnienie folklorem świętokrzyskim ich
uroczystości. I już w tym roku zaprosił na Dożynki 2015, które jak powiedział nie mogą się
odbyć bez przedstawicieli naszej gminy.

Po raz kolejny przedstawiciele naszej gminy
uczestniczyli w Dożynkach w zaprzyjaźnionej
gminie Magnuszew woj. mazowieckie.
Na zaproszenie tamtejszego wójta p. Henryka Plaka, w niedzielę 31 sierpnia, wójt gminy
Masłów p. Ryszard Pazera z Kołami Gospodyń
Wiejskich z Dąbrowy i Barczy oraz Kapelą p.
Jana Łakomca wzięli udział w uroczystościach
dożynkowych w Rozniszewie.

Obchody Święta
Niepodległości w
Masłowie
Serdecznie zapraszamy wszystkich
Mieszkańców Gminy Masłów do wspólnego udziału w obchodach 96 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Uroczystości odbędą się w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie
Pierwszym o godzinie 15.00.

II Świętokrzyski Zlot Chórów
Z prawdziwą przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa w sobotę - 8 listopada 2014 r. na godz.
17.00, do Centrum Edukacyjnego „SZKLANY
DOM” w Ciekotach, gdzie odbędzie się kolejna
edycja Świętokrzyskiego Zlotu Chórów, tym razem
wiodącym tematem będą „Pieśni Ludu Polskiego”.
Mamy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku, koncert
wieńczący Zlot, będzie prawdziwą ucztą muzyczną.
Z nadzieją na spotkanie łączymy serdeczne pozdrowienia.

powraca
Wszystkich miłośników tańca połączonego z fitness zapraszamy na ZUMBĘ.
Zajęcia poprowadzi p. Marta Włodarczyk już od 17 listopada br., w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie,
w poniedziałki i piątki w godzinach 18.00 – 19.00.
Bliższe informacje i zapisy u prowadzącej pod numerem telefonu: 516 820 768.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Święto Plonów w Gminie Masłów

Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Masłów
rozpoczął korowód dożynkowy poprowadzony przez Kapelę Ciekoty od Dworku Stefana Żeromskiego do Centrum Edukacyjnego
„Szklany Dom”, gdzie rozpoczęła się msza
święta koncelebrowana przez ks. Tadeusza
Domagałę w asyście ks. Józefa Żółtaka i ks.
Jarosława Sułkowskiego. Po mszy świętej
uroczystego przekazania chleba dożynkowego - ufundowanego jak co roku przez p.
Ernesta Nogę - gospodarzowi gminy – Wójtowi Ryszardowi Pazerze dokonali starostowie Dożynek – p. Teresa Janyst i p. Dominik
Grzegolec - rolnicy gminy Masłów. Wójt prezentując chleb wszystkim zebranym obiecał,
że będzie go dzielił sprawiedliwie, tak, aby

wszystkim wystarczyło.
Na masłowskim święcie nie zabrakło dostojnych
gości, m.in.: p. Renata Janik i p. Maria Zuba –
Posłanki na Sejm RP, p. Teodora Jagiełło, p. Tomasz Lato, p. Mieczysław Gębski i p. Mirosław
Gębski – Radni Powiatowi, przedstawiciele
Wodociągów Kieleckich – p. Henryk Milcarz
i p. Karol Jacewicz, radni, sołtysi, przedstawiciele urzędu gminy Masłów. Po mszy świętej
zaświeciło słońce i cała uroczystość przeniosła
się do ciekockiego amfiteatru, gdzie wystąpiły rodzime zespoły ludowe, młodzieżowe, zespół country „Andrzej i Przyjaciele”, kabaret
NaŻarty, „Latino Song”, było również wiele
konkursów dla publiczności. Na szczególną
uwagę zasługują konkursy na najsmaczniejszą
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potrawę regionalną oraz na wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa w składzie: p. Jadwiga Duda – Wicewójt gminy Masłów, p. Sylwester Wojtyna – Przewodniczący Gminy Masłów
oraz p. Joanna Broniek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii, uznali, że najsmaczniejszą
potrawą było „Wiejskie Jadło” przygotowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Kopcowianki” z Woli Kopcowej, II miejsce zdobyła „Parzybroda” przygotowana przez Masłów Drugi
NOVE, III miejsce zajęła „Bulwa nadziewana” przygotowana przez „Dolinianki” z Doliny Marczakowej, IV miejsce powędrowało do
KGW „Lubrzanka” za „Kotlet po mąchocku na
placku ziemniaczanym”. Wyróżnione potrawy
to: „Gały ziemniaczane z sosem wieprzowym
lub kraszonką” – KGW Dąbrowianki, „Kapusta
z grochem” Barczanek, „Gołąbki z kaszą gryczaną” przygotowane przez Klub Seniora oraz
„Żołądki po masłowsku” zespołu śpiewaczego z Masłowa Drugiego. Wieńce konkursowe
przygotowały dwa Koła Gospodyń Wiejskich
„Dolinianki” i „Dąbrowianki”. Komisja w składzie: p. Krystyna Nowakowska – Kierownik
Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”, p.
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Paweł Jamrożek – Radny Gminy Masłów oraz
p. Stanisław Białowąs – Sołtys sołectwa Barcza, uznali, że I miejsce trafi do „Dąbrowianek” zaś II miejsce przyznali „Doliniankom” z
Doliny Marczakowej. Wszyscy biorący udział
w konkursach otrzymali z rąk wójta gminy Ryszarda Pazery nagrody rzeczowe. Podczas dożynek odbył się także konkurs na płody rolne.
Do konkursu zgłosiło się kilkunastu rolników,
którzy także otrzymali nagrody w głównej mierze ufundowane przez firmę Zibis. Świętowanie
zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, która
potrwała do godziny 2.00. Więcej na stronie
www.gokis.maslow.pl
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Bibliowakacje - podsumowanie

„Bibliowakacje” pod takim hasłem minęło lato w
bibliotece. W tym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz z filiami w Wiśniówce
i Mąchocicach Kapitulnych oferowała wiele zajęć dla dzieci i młodzieży. W lipcu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na plakat pt. „Czym jest dla
mnie wolność?”, którego tematyka była związana z 25-leciem odzyskania wolności i pierwszych
wolnych wyborów w Polsce. Nagrodzony został
Marcin Seweryn z Wiśniówki. Wakacje nie mogły
obyć się bez zabawy w przebieranie, malowanie
twarzy oraz poszukiwań skarbów. Była nauka tańca
hawajskiego. Cały czas dużym powodzeniem cieszyła się gra planszowa, własnoręcznie wykonana
przez czytelników. Dzieci zmagały się również z
takimi zajęciami jak przejście wzdłuż prostej linii
niosąc książkę na głowie, zawody w kręceniu hula
hop, zbijaniu kręgli zamkniętymi oczami. Były też
zajęcia na świeżym powietrzu, skakanka, guma,
babington. Urządziliśmy biblioteczny piknik na
trawie. Każde dziecko przyniosło swoje ulubione

przekąski oraz napoje. Czasem z powodu brzydkiej
pogody pikniki odbywały się w budynku biblioteki.
Powstały kolorowe zagrody dla zwierząt, a w nich
papierowe króliki i słonie. Trochę farbki, kolorowej
wstążki i stare drewniane wieszaki na ubrania odzyskiwały nowy wygląd. Robiliśmy też styropianowe
podkładki pod kubki podszyte filcem i ozdobione
błyszczącymi cekinami. Z filcu powstały również
kieszonkowe portmonetki na biżuterię. Dużo radości sprawiło dzieciom tworzenie niepowtarzalnych
teczek na rysunki z własnymi zdjęciami na okładce.
W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym, młodzi czytelnicy tworzyli zakładki do książek z włóczki. Czasochłonne ale bardzo efektowne
były prace, które powstały z papierowych tasiemek.
Dużym powodzeniem cieszyło się robienie bransoletek z kordonków, kolczyków z kolorowych koralików czy warkoczyki z tasiemki wplatane we włosy.
Wakacje niestety minęły bardzo szybko ale za to w
przyjemnej i wesołej atmosferze. Wszystkie dzieci
zapraszamy do biblioteki w nowym roku szkolnym.

Narodowe czytanie w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie już po raz drugi włączyła się w akcję Narodowe Czytanie. W tym roku
czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Noblisty,
który w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z
fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem.
„Trylogia” to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej,

JESIEŃ w BIBLIOTECE
W długie jesienne dni Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz z
filiami w Wiśniówce i Mąchocicach
Kapitulnych zaprasza dzieci i młodzież
na kreatywne zajęcia. Będziemy robić:
- modne bransoletki z gumek
- koralikowe kolczyki
- kubki z kawy
- ozdoby z płyt CD
- kartki okolicznościowe
- filcowe magnesiki na lodówkę
Więcej informacji na stronie www.
gokis.maslow.pl

Serdecznie zapraszamy

to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. Pisana „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym
mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o
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potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze. Wspólny cel popularyzacja czytelnictwa, połączył i
zbliżył do siebie różne grupy wiekowe. Jako pierwsi na scenie wystąpili

przedstawiacie władz Urzędu Gminy w Masłowie wójt
pan Ryszard Pazera oraz wicewójt pani Jadwiga Duda.
Następnie wybrane fragmenty odczytali uczniowie klasy
III i IV szkoły podstawowej:
Dominika, Nikola, Agata,
Ola, Maja, Paulina, Jakub.
Licealiści – Michalina, Dominika, Patrycja, Katarzyna
oraz pani Kinga. „Narodowe
Czytanie”
zakończyliśmy
śpiewająco takimi utworami
jak „Dumka na dwa serca”,
„W stepie szerokim” czy
„Hej! sokoły” z zespołem
muzycznym „Andrzej i Przyjaciele”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i puzzle z ulubionymi bohaterami. Młodym
czytelnikom bardzo dziękuję
za udział w akcji i za dzielne
zmaganie się z trudnymi tek-
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stami „Ogniem i mieczem” czy
„Potopem”.
Za rok wszystkich chętnych zapraszamy na wspólne czytanie
„Lalki” Bolesława Prusa.

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Masłowie w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaprasza firmy i instytucje do włączenia się
do ogólnopolskiego Programu Karty Dużej
Rodziny.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Masłowie informuje, że od dnia
08 września 2014r. w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do
17.00 w siedzibie GOPS - Masłów,
Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 5,
26-001 Masłów, będą udzielane
bezpłatne porady prawne przez
adwokata Pana Jakuba Sikora.

Czym jest Karta Dużej Rodziny ?
Karta Dużej Rodziny to rządowy program dla rodzin wielodzietnych (rodziny z trojgiem lub więcej dzieci) mający na
celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej; promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej w naszym społeczeństwie; umacnianie oraz wspieranie rodzin
wielodzietnych w Polsce; zwiększanie szans rozwojowych
i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Co może zaoferować Partner?
Dążąc do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych
w Naszym Kraju proponujemy, aby instytucje publiczne,
przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia, związki wyznaniowe i kościoły udzieliły członkom rodzin wielodzietnych
uprawnień w postaci zniżek, rabatów, bonifikat czy też innych uprawnień polegających na priorytetowym traktowaniu członków tych rodzin w ramach prowadzonej działalności.

Jakie korzyści daje Partnerowi uczestnictwo w Programie?
Partner uczestniczący w Programie Karta Dużej Rodziny
może odnieść następujące korzyści:
1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz właściwy wojewoda będą promowali działalność Partnera na
stronach internetowych oraz w materiałach informacyjno
– promocyjnych;
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie 2. Partner będzie miał możliwość dotarcia do ok. 3,4 mln

W celu umówienia na w/w porady
prosimy osoby zainteresowane o
wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
osobisty z pracownikiem socjalnym
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr. telefonu: 41- 311-08- 70.
/-/ Monika Dolezińska
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potencjalnych klientów;
3. Partner będzie mógł posługiwać się ogólnopolskim logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”;
4. Partner znajdzie się w gronie podmiotów o
uznanej marce i renomie.
Jak przystąpić do Programu ?
KROK 1
Zastanów się jakiego rodzaju uprawnienia Twoja
Organizacja może zaoferować członkom rodzin
wielodzietnych ?
KROK 2
Pobierz i wypełnij formularz elektroniczny ze
strony www.kdr.kielce.uw.gov.pl .
KROK 3
Wyślij formularz drogą elektroniczną na adres:
kdrkielce@kielce.uw.gov.pl
KROK 4
Uzgodnimy z Tobą szczegółowe warunki umowy.

Kurier Masłowski
KROK 5
Minister Pracy i Polityki Społecznej albo Wojewoda Świętokrzyski zawrze z Tobą umowę.
Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje w województwie świętokrzyskim?
Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz uzyskać więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny
możesz:
1. Odwiedzić strony internetowe:
www.rodzina.gov.pl, www.kdr.kielce.uw.gov.pl
2. Wysłać zapytanie elektroniczne na adres:
kdrkielce@kielce.uw.gov.pl
3. Zadzwonić pod numer 41 342 14 62 lub 41 342 19 71
4. Przyjść osobiście do Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3,
pokój 628. Tam zostaniesz pokierowany do właściwego pracownika.

Żeromski z muzyką – podsumowanie projektu
go dotyczący Jego związków z filmem. Przybliżyła
słuchaczom napisany przez Żeromskiego w 1921
roku scenariusz filmowy „Wieczna fala”, który
niestety nie doczekał się realizacji. Po wykładzie
wysłuchaliśmy poetyckiego koncertu nowego projektu Łukasza Mazura pod nazwą Mistrzowie i
Małgorzata. Na koncert złożyły się utwory do tekstów Żeromskiego, Gajzlera, Krawczyńskiego. Na
zakończenie był urodzinowy tort i okolicznościowy toast wzniesiony przez Honorowego Kustosza

Z okazji 150-tej rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom
Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach, 12
października o godz. 15:30 odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „O Żeromskim od A do Ż”.
Tym razem tematem wykładu były związki Żeromskiego z kulturą popularną. Dr Monika Gabryś-Sławińska z UMCS w Lublinie przybliżyła
nieznany wątek z twórczości Stefana Żeromskie-
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Dworku Żeromskiego Panią Kazimierę Zapałową
i Wójta Gminy Masłów Ryszarda Pazerę.
Niedzielne spotkanie było także pretekstem do
podsumowania projektu Przestrzenie Stefana Że-
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romskiego realizowanego od maja tego roku. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
K. Nowakowska

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2014

Pięć młodzieżowych oraz sześć drużyn ochotniczych straży pożarnych rywalizowało w niedzielę
14 września 2014r. w zawodach sportowo-pożarniczych, rozegranych na stadionie sportowym w
Brzezinkach. Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Krzysztof Janicki, a sędzią głównym
był st. kpt. Marcin Piecyk. Rywalizacje rozpoczęły starty młodzieżowych drużyn pożarniczych w
dwóch konkurencjach: rozwinięciu bojowym oraz
sztafecie pożarniczej 400 metrów z przeszkodami.
Młodzi druhowie dzielnie pokonywali przeszkody
walcząc o zwycięstwo.
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła
dziewczęca młodzieżowa drużyna pożarnicza z Mąchocic Kapitulnych, pokonując drużynę z Ciekot.
W kategorii drużyn chłopięcych klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
I miejsce MDP Mąchocice Kapitulne z wynikiem
990 pkt.
II miejsce MDP Ciekoty z wynikiem 917 pkt.
III miejsce MDP Wola Kopcowa z wynikiem 863 pkt.
Wśród drużyn ochotniczych straży pożarnych
pierwsze miejsce w swojej kategorii zajęła jedyna
startująca kobieca drużyna pożarnicza z Ciekot.

Drużyny ochotniczych straży pożarnych rywalizowały w ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie 7x50
metrów z przeszkodami.
Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I MIEJSCE OSP MĄCHOCICE KAPITULNE z
wynikiem 136 pkt.
II MIEJSCE OSP WOLA KOPCOWA z wynikiem
146 pkt.
III MIEJSCE OSP BRZEZINKI z wynikiem 153 pkt.
IV MIEJSCE OSP CIEKOTY z wynikiem 159 pkt.
V MIEJSCE OSP MASŁÓW z wynikiem 168 pkt.
Druhowie wszystkich drużyn uhonorowani zostali przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w
Masłowie Ryszarda Pazerę dyplomami za zajęcie
odpowiednich miejsc, do jednostki OSP Mąchocice
Kapitulne trafił dodatkowo przechodni Puchar Wójta Gminy Masłów za zdobycie pierwszego miejsca.
W trakcie zawodów młodzi druhowie wykonywali na ocenę musztrę, która jest jedną z konkurencji
rozgrywanego „Turnieju Pięciu Strażnic”. Musztrę
oceniał sędzia główny zawodów st kap. Marcin
Piecyk. Po zakończeniu rozgrywek Wójt Gminy
Ryszard Pazera podziękował za udział i rywalizację
w zawodach oraz zaprosił wszystkich zebranych na
strażacką grochówkę.
A. Januchta
UG Masłów
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Adrianna Jędrzejczyk złotą medalistką w boksie

W odbywających się w lipcu br 5. bokserskich
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Asyżu
Polki zdobyły jedenaście medali, w tym trzy złote. W „złotej” czołówce znalazła się – trenująca w
Klubie Sortowym „SKALNIK” Wiśniówka, pod
okiem trenera Janusza Domagały – Adrianna
Jędrzejczyk (63 kg), pokonując Rumunkę Ionelą
Ungureanu.
- Liczę, że po powrocie Ada będzie miała jeszcze
większą motywacje do swojej pasji, jaką jest boks

i niedługo będziemy mogli ją oglądać na Mistrzostwach Świata. – mówi trener.
To nie jedyny sukces naszego klubu. W lipcu br.
dziewczęta ze Skalnika Wiśniówka zdobyły srebrny
(Aleksandra Linek 70kg) i brązowy (Aleksandra Jakubowska 54) medal na XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Boksie – Świdnica 2014.
Nasze medalistki zostały uhonorowane podczas
masłowskiego „Święta Plonów” przez Wójta Gminy Masłów – Ryszarda Pazerę, który wręczył im
puchary, życząc dalszych sukcesów, na które nie
trzeba było długo czekać. W odbywających się
we wrześniu Międzynarodowych Mistrzostwach
Śląska, Aleksandra Jakubowska i Sara Domagała wywalczyły brąz w swoich kategoriach wagowych. Natomiast podczas IV Otwartych Gwardyjskich Mistrzostw Polski w Boksie w Busku-Zdroju,
ósemka zawodników tam boksująca wróciła z medalami. Dawid Budzisz – złoto; Aleksandra Jakubowska – złoto; Aleksandra Kosałka – złoto; Sara
Domagała – złoto; Rafał Jamorski – złoto; Bartłomiej Miniszewski – srebro; Robert Iwan – brąz; Artur Kazarjan – brąz.
Janusz Domagała
Trener

XXXI ŚWIĘTOKRZYSKIE MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SPADOCHRONOWE NA CELNOŚĆ LĄDOWANIA MASŁÓW 2014

Po dwóch latach przerwy, znowu na masłowskie
lotnisko powróciły Świętokrzyskie Międzynarodowe Zawody Spadochronowe na Celność Lądowania. W tegorocznych zawodach uczestniczyły
cztery drużyny w tym team z Litwy. Uroczystego
otwarcia dokonali: Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Jan Bzymek – Dyrektor Lotniska Kielce, Adam Kuźniak –
Prezes Zarządu Aeroklubu Kieleckiego oraz Ryszard
Pazera – Wójt Gminy Masłów. Życzyli wszystkim
zawodnikom sukcesów, bezpiecznych skoków oraz
przysłowiowego„szczęścia lotniczego”.
Podczas piątkowego dnia swoje stoisko promo-

cyjne z ulotkami, folderami prezentowała dla zwiedzających gości Gmina Masłów, a na lokalne specjały
zapraszały do siebie „Dolinianki” z Doliny Marczakowej.
Po całodniowej zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna Kielce II, drugie miejsce przypadło drużynie
Kielce I, którą reprezentowali spadochroniarze z masłowskiego lotniska w składzie: Bartłomiej Gąsiorek,
Wiktor Król, Krzysztof Kozubek i Marek Kaleta. Warto zaznaczyć, że Wiktor Król zajął II miejsce w rywalizacji indywidualnej. Na najniższym miejscu podium
stanęli młodzi spadochroniarze z Litwy.
Zamykając zawody włodarze Lotniska Kielce wraz z
Wójtem gminy gratulowali zwycięzcom oraz zapraszali
na kolejny rok na XXXII już zawody spadochronowe.

