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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów
Niech nadchodzące Święta
Wielkanocne
napełnią Was radością, miłością
i wraz z promieniami słońca
przyniosą
spełnienie marzeń, zdrowie i spokój
ducha.
Z poważaniem
Tomasz Lato
Wójt Gminy Masłów

Sylwester Wojtyna
Rada Gminy Masłów

Słowo Duszpasterzy na Wielkanoc 2015 r.
Święta Wielkiej Nocy nie są tylko kolejnymi kilkoma dniami wolnymi od pracy
ani nie wyczerpują się w poświęceniu pokarmów na wielkanocny stół.
Wielkanoc jest dla wierzących wspominaniem Zmartwychwstania Chrystusa, które było ostatecznym zwycięstwem nad szatanem, grzechem i jego skutkiem – śmiercią. Zwycięstwem, które rozciąga się na całe stworzenie, a przez liturgiczne znaki po raz kolejny pragnie zakorzenić się w nas.
Słowa wielkanocnej sekwencji liturgii mszalnej przypominają istotę Wielkiej Nocy i nocy tej orędzie – zadanie chrześcijan wobec świata, w którym dziś żyjemy: „Śmierć zwarła się z życiem i w
boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała,
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała”.
Niech zatem tegoroczne wspominanie tamtych wydarzeń zbawczych na nowo przyniesie nam nadzieję, że i w życiu każdego z nas i w relacjach społecznych również możliwe jest kosztowanie owoców Chrystusowego zwycięstwa nad złem i śmiercią, gdy tylko przy Nim wytrwamy. Możemy w nich
zasmakować, nawet gdy przyjdzie nam „polec” w boju ze złem (także w nas samych!).
Niech słowa wielokrotnie powtarzane przez Zmartwychwstałego do Apostołów: „Pokój wam” (Łk
24,36), „Nie bójcie się” (Mt 28,10; Mk 16,6; J 20,21.26) znajdą podatny grunt w naszych niespokojnych sercach, i w naszych rodzinach, i w naszym lokalnym i polskim społeczeństwie, i w naszych
czasach, i w świecie targanym konfliktami ekonomicznymi i zbrojnymi. Są to słowa streszczające
orędzie wielkanocnego zwycięstwa Chrystusa.
Niech oglądanie blasku chwały Zmartwychwstałego dziś, staje się naszym codziennym zadaniem
i doświadczeniem.
O spełnienie tych pragnień i życzeń modlą się dla swoich duchowych podopiecznych duszpasterze Dekanatu
Masłowskiego:
- ks. Prałat Lucjan Skolik – Dziekan Dekanatu
Masłowskiego, Proboszcz Parafii Dąbrowa
- ks. kan. Ryszard Zaborek – Proboszcz Parafii Leszczyny
- ks. kan. Piotr Motyka – Proboszcz Parafii Masłów
- ks. Mirosław Nowak – Proboszcz Parafii Brzezinki
- ks. Leszek Struzik – Proboszcz Parafii Wiśniówka
- ks. Dariusz Sieradzy – Proboszcz Parafii Domaszowice
oraz księża wikariusze i księża rezydenci.
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Żeromscy wrócili do Ciekot
Mały Stefan Żeromski wraz z rodzicami
wrócił do dworku w Ciekotach. To za sprawą rzeźby, która stanęła na jego tarasie od
strony amfiteatru na terenie Centrum Edukacyjnego Szklany Dom. Ławeczka Żeromskich powstała z masy udającej brąz, a wygląd postaci był konsultowany z Kazimierą
Zapałową, znawczynią twórczości i biografii
pisarza. Autorem rzeźby jest znany kielecki
artysta Sławomir Micek.
Rzeźba powstała dzięki dofinansowaniu ze
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Święcone w dworze u Żeromskich

Zapraszam na tradycyjne święcenie pokarmów do dworku
S. Żeromskiego w Ciekotach, Wielka Sobota godzina 12.00

Tomasz Lato
Wójt Gminy Masłów

Gminny Dzień Kobiet

W sobotę 7 marca br. w „Starym Sadzie” dzięki
gościnności p. Grażyny Piśkiewicz - właścicielki
lokalu odbyła się gminna uroczystość Dnia Kobiet.
Od kilku już lat organizuje ją p. Krzysztof Paliborek
– Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Masłowie. Uczestniczą w nim przedstawicielki wszystkich grup społecznych naszej gminy: kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, przedsiębiorców, oświaty, kultury czy urzędu gminy. W tym
roku współorganizatorem spotkania był Wójt Gminy
Masłów p. Tomasz Lato wraz z Przewodniczącym

Rady p. Sylwestrem Wojtyną. Tą
niecodzienną uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. p. Marek
Gos – Poseł na
Sejm RP, p. Piotr
Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, p. Magdalena Kędzierska
– Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie rozpoczęło uroczyste wręczenie przez
panów kwiatów oraz słodkich upominków zebranym
kobietom.
Na scenie zaprezentowali się tancerze Szkoły Tańca
„Charleston” działającego przy Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach oraz zespoły działające przy
ośrodku kultury w Masłowie: Masłów Drugi NOVE,
Grupa Artystyczna Golica, Klub Seniora, Dolinianki,
Barczanki, Kopcowianki oraz Dąbrowianki. Swoją
poezje na okoliczność tego dnia przedstawili Państwo
Wasik z Wiśniówki. Całość imprezy poprowadziła p.
Aniela Cedro – przedstawicielka zespołu Dąbrowianki.
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od dnia
łączami w miejscowości Mąchocice Kapitulne, en01grudnia 2014 roku do dnia 17 lutego 2015 roku
klawa Ameliówka;
wydał 18 zarządzeń, które dotyczyły głównie indy- Ø Złożono trzy wnioski do budżetu Związku Gmin
widualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
Gór Świętokrzyskich, dotyczące budowy sieci wodociągowej w Dąbrowie i w Wiśniówce;
W zakresie zadań inwestycyjnych:
Ø Dokonano odbioru zadania polegającego na odbuØ wydano 7 decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej
dowie drogi gminnej 344010 Wola Domaszowice o
dla działek położonych w Woli Kopcowej. Decyzje
długości 260 mb;
zostały wydane w sprawach rozpatrywanych przez Ø Wybrany został wykonawca na zadanie pn. „ŚwiadSamorządowe Kolegium Odwoławcze, na skutek
czenie usług transportowych i sprzętowych w zaodwołań. Łączna kwota naliczonych opłat to 31
kresie bieżącego utrzymania oraz remontów gmin238,50zł;
nych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy
Ø 12 grudnia dokonano odbioru zadania pn. „Budowa
Masłów w 2015 roku” – wykonawca: Transport,
sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka,
Usługi Koparką Bogusław Kułak, za kwotę 60
Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
352,58 zł brutto;
wraz z przykanalikami w miejscowości Domaszo- Ø Podpisana została umowa na odbiór odpadów kowice”;
munalnych z koszy przystankowych i z budynków
Ø Dokonano odbioru zadania polegającego na odbustanowiących własność gminy Masłów;
dowie drogi gminnej 344003 Wola Kopcowa-Kop- Ø Wykonany został remont wiaty przystankowej w
cówki-ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700;
Domaszowicach;
Ø 04 grudnia podpisana została umowa z firmą EKO- Ø Gmina wykonała oświetlenie uliczne w miejscowoKAL P.H.U. Bogdan Kaleta, Lechów na odbiór,
ści Domaszowice od strony Cedzyny;
transport i zagospodarowanie odpadów komunal- Ø Wykonany został odcinek oświetlenia ulicznego
nych z terenu gminy Masłów, od 01 stycznia 2015
na istniejących słupach w Dolinie Marczakowej od
roku do 31 grudnia 2016 roku;
strony Kajetanowa;
Ø Wykonano i odebrano drenaż odwadniający przy Ø Dokonano odbioru zadania pn. „Budowa ogrodześwietlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej;
nia świetlicy wiejskiej w Dąbrowie”;
Ø Odebrano i rozliczono roboty budowlane – II etap Ø Dokonano odbioru zadania dotyczącego wykonaprzy budynku wielofunkcyjnym (obok boiska) w
nia budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach
Woli Kopcowej;
– stan surowy otwarty;
Ø Wynikiem negatywnym zakończył się pierwszy Ø 20 stycznia przeprowadzony został przegląd gwaprzetarg na sprzedaż działek Nr ewid. 90/4, 90/5,
rancyjny obiektu Hala Sportowa w Masłowie
90/6 i 90/7 położonych w Domaszowicach;
Pierwszym;
Ø Naprawy kruszywem na drogach gminnych realizo- Ø Gmina nabyła w drodze komunalizacji 18 działek
wane były na ulicy: Wspólnej, Jeziorkowej i Polnej
położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących
w Woli Kopcowej;
drogi;
Ø Powiat zakończył zadanie częściowo współfinan- Ø w dniu 30 stycznia 2015 r. podpisano umowę z sasowane przez gminę, polegające na przebudowie
morządem Województwa Świętokrzyskiego o przymostu w Woli Kopcowej;
znanie pomocy na realizację operacji pn. „RenoØ Podpisano umowę z wykonawcą: Sławomir Micek
wacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej
na budowę ławeczki w formie kompozycji rzeźbiarw formie kompozycji rzeźbiarskiej”, wysokość poskiej, za kwotę 32 000 zł brutto. Termin wykonania
mocy 31.960 zł;
prac upłynął 28 lutego br.;
Ø dokonano odbioru zadania pn. „TermomodernizaØ W dniu 12 stycznia podpisano umowę z Zakładem
cja budynku Ośrodka Zdrowia z przebudową dachu
Kamieniarskim KAMEX E. Tokarczyk, S. Sołkow Masłowie Pierwszym”;
wicz na wykonanie robót naprawczych w Cieko- Ø gmina otrzymała pozwolenie na budowę kanału satach za kwotę 9 778,50 zł brutto. Termin wykonania
nitarnego w miejscowości Masłów Drugi na wysoprac – 15 marca br.;
kości działki nr 747/6;
Oba w/w zadania realizowane są w ramach projek- Ø gmina otrzymała pozwolenie na budowę kanału
tu pn. „Renowacja pomnika i budowa ławeczki wysanitarnego w miejscowości Wola Kopcowa i Dopoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej”,
maszowice w obrębie działek nr ewid. 85/2, 82/2 i
współfinansowanego w ramach działania: Odnowa
59/10 (Domaszowice) i nr 179 (Wola Kopcowa);
i rozwój wsi PROW;
Ø gmina otrzymała pozwolenie na budowę sieci woØ Gmina wystąpiła o wydanie warunków techniczdociągowej w miejscowości Dąbrowa przy drodze
nych dla budowy sieci wodociągowej wraz z przy-
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na granicy sołectwa Masłów Pierwszy;
tych usterek wewnątrz obiektu Hali Sportowej w
gmina otrzymała pozwolenie na budowę sieci woMasłowie Pierwszym;
dociągowej w miejscowości Wiśniówka przy gra- Ø zlecono wykonanie robót ziemnych związanych z z
czyszczeniem dna i obrzeży zbiornika w Ciekotach,
nicy z gminą Zagnańsk;
wykonawca: Transport, Usługi Koparką Bogusław
trwają prace przy realizacji przyłączy kanalizacyjKułak, termin wykonania prac upływa 31 marca
nych w miejscowości Wiśniówka, Wiśniówka –
br.;
Osiedle i Mąchocice Kapitulne;
opracowano dokumentację projektu remontu drogi Ø trwają prace nad aktualizacją kosztorysu inwestorul. Żeromskiego w Woli Kopcowej;
skiego na roboty wykończeniowe w budynku remina podstawie wyboru ofert, w dniu 12 lutego 2015
zy strażackiej w Woli Kopcowej z częścią sanitarną
roku wybrany został sprzedawca kruszywa na biedo obsługi boiska;
żące utrzymanie dróg gminnych – Kopalnia „Józef- Ø na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruka” sp. z o. o. w Górnie, zamówienie dotyczy 1.800
chomościami gmina nabyła 2 działki położone
ton kruszywa, wybrana oferta cenowa – 15 zł/t.;
w Masłowie Pierwszym o łącznej powierzchni
17 lutego br. komisja dokonała przeglądu usunię0,0353 ha.

WIEŚCI ze STAROSTWA

Świętokrzyska Victoria dla powiatu kieleckiego
Powiat kielecki został uhonorowany prestiżową nagrodą Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
„Świętokrzyska Victoria”. To prestiżowe wyróżnienie, w tym roku
powędrowało do tych, którzy zmieniają oblicze województwa świętokrzyskiego.
Działania samorządu powiatu kieleckiego zostały docenione przez
Kapitułę Nagrody, która przyznała
statuetkę w kategorii „Samorządność”. Uznała powiat za jeden z
najaktywniejszych samorządów w
regionie w sięganiu po środki unijne.
- W ostatnich latach zrealizował
szereg przedsięwzięć w obszarze
infrastruktury drogowej, sportowo-rekreacyjnej, ochrony środowiska,
infrastruktury komunikacyjnej. To
samorząd, który stawia na działania
proinwestycyjne i prorozwojowe.
Wprowadza rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców
oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Szczególną
wagę przykłada do rozwijania społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd, który osiem razy z rzędu zwyciężał w ogólnopolskim rankingu
powiatów, zorganizowanym przez
Związek Powiatów Polskich – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, ogłaszając zwycięzcę
w kategorii „Samorządność”.
Statuetkę odebrali starosta kielec-

ki Michał Godowski, wicestarosta
Zenon Janus oraz przewodniczący
Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro. O tym, jak ważne jest to wyróżnienie dla powiatu kieleckiego,
mówił starosta.: - Paulo Coelho w
„Alchemiku” powiedział, że to możliwość spełniania marzeń sprawia,
że życie jest tak bardzo fascynujące.
Dla powiatu kieleckiego ta Victoria
to spełnienie marzeń, marzeń wielu
Zarządów, wielu kadencji Rad. To
spełnienie snu o Victorii, o tej właśnie Victorii Świętokrzyskiej.
Kapituła nagrody „Świętokrzyska
Victoria” wzięła pod uwagę inwestycje powiatu kieleckiego realizowane z udziałem środków zewnętrznych, takie jak przebudowa drogi
powiatowej Bieliny-Makoszyn z
użyciem funduszy Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
oraz zrealizowane ze środków własnych jak przebudowa drogi powiatowej Borków - Trzemosna – Ujny.
Przyznała punkty za wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez powiat, m.in. przez organizację stoiska
promocyjnego na targach w niemieckim Plauen. Doceniła wsparcie
działań w sferze kultury i edukacji.
- Bardzo ważna jest dla nas oświata.
Staramy się udowadniać, że uczniowie uczęszczający do szkół w powiecie, nie muszą czuć się gorsi niż
ich koleżanki i koledzy uczęszczając

do szkół w mieście. Poziom kształcenia jest wysoki. Ciągle stawiamy
na poprawę jakości kadry nauczycielskiej, kładziemy duży nacisk na
szkolenia i na to, by nasi pedagodzy
byli jak najlepsi – dodał Michał Godowski.
Kapituła doceniła też projekty na
rzecz niepełnosprawnych, wśród
nich program „Powiat Kielecki
przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.
Warto dodać, że Victoria to kolejna ważna nagroda dla powiatu
kieleckiego, jako jedyny otrzymał
przyznawany przez Związek Powiatów Polskich tytuł Super Powiat
w kategorii powiatów powyżej 120
tys. mieszkańców. W uroczystości
uczestniczył Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato, który w latach 20042010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego.
A. Madetko
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PROGRAM AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW
Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie przeprowadziła nabór uczestników
z Gminy Masłów do udziału w projekcie systemowym pod nazwą:

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów”
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna wśród 9 Beneficjentów Ostatecznych
(BO) bezrobotnych w tym nieaktywnych zawodowo
od marca 2015r. do sierpnia 2015r. z terenu Gminy
Masłów (5 kobiet; 4 mężczyzn).
Cele szczegółowe projektu:
1. zwiększanie motywacji do działania i zaufania we
własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych wśród 9BO (5K,4M) w tym
wieku 15-30 lat z terenu gm. Masłów
2. zwiększanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie umiejętności w tym komunikacyjnych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy wśród 9BO
(5k,4m) w tym wieku 15-30 lat z terenu gm. Masłów
w okresie: III-VIII 2015r.
3. objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w
wieku 15-30 lat na poziomie odpowiadającym udziałowi grupy docelowej do klientów ops (21,75%) w
okresie: III-VIII 2015r.
4. niwelowanie problemów materialnych w ramach
realizowanego kontraktu socjalnego wśród 9BO (5K;
4M) w tym 15-30 lat i ich rodzin z terenu gm. Masłów
w okresie: IV, VII 2015r.
5. upowszechnianie aktywnej integracji poprzez kontynuacje zatrudnienia (3 na 2,5 etatu) pracowników
socjalnych realizujących kontrakty socjalne oraz prace socjalną na terenie Gminy Masłów zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w
okresie: I-VIII 2015r
Program skierowany jest do osób (kobiet–(K) i mężczyzn-(M))
1. będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej należących do jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych;
b) nieaktywnych zawodowo i nie pozostających w zatrudnieniu.
2. w wieku 15-53 lata;
3. o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach
zawodowych.
W ramach projektu systemowego oraz zawartego

kontraktu socjalnego Beneficjent Ostateczny otrzyma:
1. przekwalifikowanie lub uaktualnienie posiadanych
umiejętności poprzez:
a) konsultację BO z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach dot. zakresu wsparcia zgodnie z zawartym porozumieniem;
b) spotkania indywidualne z doradcą zawodowym po 2h
lekcyjne na BO (III, VIII/15);
c) szkolenia indywidualne-zawodowe dobrane wg. osobistych predyspozycji w ilości 120-160h na BO na podstawie
opinii doradcy zawodowego po przeprowadzonych indywidualnych spotkaniach z BO (IV-V/15);
d) warsztaty aktywizacji zawodowej – grupowe 3 dni po 4h
lekcyjne (IV/15);
e) trening kompetencji i umiejętności psychospołecznychgrupowe 12 h lekcyjnych (VI/15);
2. materiały szkoleniowe;
3. gorący posiłek w trakcie zajęć w przypadku uczestnictwa w kursie co najmniej 6h dziennie, a bufet kawowy co
najmniej 3h dziennie;
4. zwrot kosztów dojazdów (zakup biletów miesięcznych)
na miejsce szkolenia.
5. dwóch (BO) w wieku 15-30 lat na okres 3 miesięcy
po odbyciu szkoleń zawodowych zostanie skierowanych
przez GOPS Masłów na staż (VI-VIII/15)
Do udziału w projekcie zgłosiło się 12 osób, z czego zakwalifikowane do projeku zostało 9.
Kierownik GOPS w Masłowie
/-/ Edyta Domagała

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Masłowie jak co roku współorganizuje
Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
w Gminie Masłów.
Planujemy w miesiącu maju br. wiele spotkań ze specjalistami, a także organizację
festynu rodzinnego. Więcej na stronie
www.gops.maslow.pl

Niechaj nastrój Świąt Wielkanocnych, przybranych wiosenną radością i beztroską utrwali się
w Państwa sercach na długi, długi czas i pozostanie z Wami także w poświątecznej codzienności
życzy Odbiorcom, ich Rodzinom i Znajomym
Henryk Milcarz
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Prezes Wodociągów Kieleckich

Kurier Masłowski
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Powołanie Zastępcy Wójta

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku
będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać
sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż
Bóg”. Monika Dolezińska - Włodarczyk dnia 15 stycznia 2015 r. złożyła ślubowanie i według Zarządzenia
Nr 3/2015 została Zastępcą Wójta Gminy Masłów.

Pani Monika Dolezińska - Włodarczyk dotychczas pełniła funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Masłowie. Jest absolwentką kilku renomowanych uczelni:
- Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w zakresie: administracja i zarządzanie dla kadry
kierowniczej administracji /studia podyplomowe/
- Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach w
zakresie: administracji /studia podyplomowe/
- Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w
Kielcach w zakresie: Zarządzanie Bezpieczeństwem i
Higieną Pracy /studia podyplomowe/
- Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji w zakresie: prawo pracy /studia podyplomowe/
- Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji w zakresie: prawo Unii Europejskiej /studia podyplomowe/
- Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w
Kielcach Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu w
zakresie: organizacja pomocy społecznej /studia podyplomowe/
- Politechnika Radomska im. Kazimierza Puławskiego,
kierunek: ekonomia /studia magisterskie/
Życzymy sukcesów na nowym stanowisku

Jesteś mieszkańcem Gminy Masłów?
Chcesz, aby w naszej Gminie żyło się lepiej?
Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Masłów i na dzień 31
grudnia roku podatkowego, jest ona miejscem Twojego zamieszkania, bez względu na adres zameldowania,
składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego
dochodu (PIT) do Urzędu Skarbowego, w części „dane
identyfikacyjne” PIT-u wskaż miejsce, w którym mieszkasz - WSKAŻ GMINĘ MASŁÓW.
Nie musisz dokonywać formalności meldunkowych i
zmieniać miejsca stałego zameldowania !!!
Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych (na podstawie rocznych deklaracji PIT
złożonych przez mieszkańców) wynosi 39,34%, tzn., że
prawie 40% zapłaconych przez Ciebie podatków może
trafić do budżetu gminy w której mieszkasz. Pozwala to
na lepszą realizację zadań Gminy. Można je przeznaczyć
na poprawę Twojego otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których na co dzień korzystasz.
Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania Gminę
Masłów.
Jak to zrobić?
1) Rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych na przykład na formularzu PIT 37 wpisz:
w części A – Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach;
w części B – adres zamieszkania – na terenie Gminy
Masłów.
W przypadku gdy z podatku dochodowego rozlicza Cię
Twój pracodawca, poinformuj go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego
była Gmina Masłów.
Nie ma konieczności informowania o tych zmianach

naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego. Urzędy
Skarbowe wymieniają między sobą informacje co spowoduje zaktualizowanie Twoich danych.
2) Prowadząc działalność gospodarczą:
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian
w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie
podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36), składając wniosek na druku CEIDG-1.
Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy,
bez względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub on-line ponieważ ewidencja jest
scentralizowana.
Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania, podane
w rozliczeniu rocznym musi być zgodne z miejscem
zamieszkania podanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spełnienie
tego warunku jest konieczne, aby udziały w podatku
dochodowym wpływały do danej gminy (np. Gminy
Masłów).
Ważne: składając roczną deklarację (PIT) podajemy
miejsce zamieszkania na 31 grudnia roku, za który się
rozliczamy, to znaczy, że nie później niż w tym dniu
wniosek CEIDG musi być złożony w urzędzie gminy
lub przedłożony w trybie on-line.
Wszystkie informacje dotyczące sposobu składania
wniosku CEIDG-1 w trybie on-line dostępne są na
stronie: www.firma.gov.pl lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Masłów: 41 311 00 71.
Bardzo dziękuję:
Wójt Gminy Masłów
/-/ Tomasz Lato
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Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni?

Od 1 marca 2015r. będzie obowiązywał nowy
wzór dowodu osobistego obsługiwany przez
nowy System Rejestrów Państwowych. Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń m.in.
dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza,
mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki
temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
Na dowodzie znajdą się informacje o polskim
obywatelstwie. Zniknie adres zameldowania
oraz informacja o kolorze oczu, wzroście, nie
będzie również skanu podpisu posiadacza.
Co nowego będzie zawierać dowód osobisty
• Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń.
M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby.
Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
• Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.
Czego nie będzie zawierać dowód osobisty
• Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu,
przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
• Nie będzie także informacji o kolorze oczu
i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są
niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.
Nowa fotografia do dowodu
• Fotografia, która będzie wykorzystywana w
dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta,
która obowiązuje w paszportach.
• Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być
wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie
• Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy,
niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko
w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz
nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym
złożyliśmy wniosek.
• Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedzone
zostały badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.
Czy musisz wymienić stary dowód
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do
upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności
wymiany dokumentów.
Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo
Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość
i obywatelstwo polskie. Dane adresowe nie są informacją, która
stanowi o tożsamości osoby, więc ich zamieszczanie w dowodzie
osobistym nie jest konieczne. Do tej pory około 400 tys. osób rocznie było zmuszonych do wymiany dowodu osobistego z powodu
zmiany adresu zameldowania. Z nowego wzoru dowodu osobistego zniknie adres. Dzięki temu, przy zmianie meldunku, nie będzie
trzeba każdorazowo wymieniać dokumentu tożsamości.
Czy bank zażąda ode mnie zaświadczenia o zameldowaniu?
Co w sytuacji, kiedy będziemy chcieli wziąć kredyt w banku lub
otworzyć konto? Zmiany w danych, które będą zawarte w nowym
dowodzie osobistym, zostały wcześniej skonsultowane ze Związkiem Banków Polskich. Związek poinformował, że nie będzie wymagał od swoich klientów zaświadczeń o zameldowaniu. Informację o adresie banki pozyskają z pisemnych oświadczeń. W takim
oświadczeniu klient banku potwierdzi prawdziwość podanych danych własnoręcznym podpisem.
Dotychczas banki informacje o adresie zamieszkania czy adresie
korespondencyjnym również czerpały z oświadczeń. Przypomnijmy, że wiele formalności w banku wciąż możemy załatwić na podstawie paszportu. To także dokument tożsamości, który nie zawiera informacji o adresie zameldowania.
Czy mając nowy dowód będę miał problemy u notariusza?
Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego jest zobowiązany przede wszystkim potwierdzić tożsamość danej osoby – tak
wynika z treści ustawy o notariacie. Bez względu na to, czy będziesz miał dowód z adresem zameldowania, czy bez, tożsamość
zostanie potwierdzona. Przypomnijmy, że nie weryfikujemy tożsamości przy pomocy danych adresowych.
Jednym z elementów aktu notarialnego – oprócz danych osobowych - jest adres miejsca zamieszkania. Ustawa prawo o notariacie
przewiduje, że w akcie notarialnym zamieszcza się oświadczenia
stron. Notariusz może więc przyjąć oświadczenie o adresie zamieszkania (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
Czy odbiorę na poczcie list polecony lub paczkę?
Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami prawa pocztowego, przesyłkę odbieramy pod adresem wskazanym przez nadawcę. Nie musi
on być zgodny z adresem naszego zameldowania. Jeśli listonosz
zostawi nam awizo, przesyłkę odbierzemy we wskazanej placówce pocztowej. Tam potrzebujemy jedynie zweryfikować tożsamość
odbiorcy, bez konieczności potwierdzania adresu. Dodajmy, że aktualnie wiele osób bez problemu odbiera przesyłki pod adresem
innym, niż ten, który znajduje się w dowodzie osobistym.
Więcej informacji: www.msw.gov.pl

Kurier Masłowski

Biblioteka z Masłowa w gronie
finalistów konkursu
Gminna
Biblioteka
Publiczna w Masłowie
jako jedna z dwóch bibliotek z województwa świętokrzyskiego znalazła
się w gronie finalistów konkursu „Tablety w Twojej
bibliotece”. Projekt ten jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek, w którym to nasza biblioteka już
brała udział.
Z początkiem wiosny biblioteka otrzyma w formie
darowizny 6 tabletów. Trafią one po trzy sztuki do
filii bibliotecznej w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych gdzie pomogą mieszkańcom uczyć się,
tworzyć multimedialne treści i dzielić nimi z innymi.
Więcej informacji na stronie: biblioteki.org

Konkurs ofert rozstrzygnięty
Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert składanych
na powierzenie/wsparcie wykonywania zadań publicznych
związanych z realizacją zadań
publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej na terenie gminy Masłów w 2015
roku
a) Na zadanie: Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności piłki nożnej wśród dzieci i
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Strategia Rozwoju Gminy Masłów

W dniu 5 marca br. Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów
podpisał umowę z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i
Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Masłów. Ten strategiczny dokument będzie określał kierunki rozwoju naszej Gminy i
planowane działania, zarówno inwestycyjne, jak i uzupełniające do nich działania nieinwestycyjne, tzw. „miękkie”. Intencją Wójta, Radnych Rady Gminy i Wykonawcy zadania jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami
i grupami społecznymi wizji i misji Gminy Masłów. W
związku z tym planujemy przeprowadzenie konsultacji
społecznych na każdym etapie powstawania Strategii. O
terminach spotkań
będziemy informować na stronie www.
maslow.pl Serdecznie zapraszamy do
współpracy!
młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie sportowym, kwotę: 69 000,00 zł dla Masłowskiego
Stowarzyszenia Sportowego.
b) Na zadanie: Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacja pięściarstwa
wśród młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie sportowym, kwotę: 10 000,00 zł dla Klubu
Sportowego „Skalnik” z Wiśniówki
c) Na zadanie: Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu
życia, a w szczególności jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie
sportowym, kwotę: 1 000,00 zł dla Świętokrzyskiego
Klubu Jazdy Konnej w Brzezinkach.

Program „Umiem Pływać” rusza w Gminie Masłów
Gmina Masłów jako jedna z
6 gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizować
Program „Umiem pływać” w
2015r.- I edycja 2015r. w ramach otrzymanych środków
z Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego w Kielcach. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia
podstawowych umiejętności pływania, ale również
możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania
sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i
wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
Główne cele projektu:
- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności
pływania,
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad
postawy,
- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,

poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w
dodatkowych zajęciach sportowych,
- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej
(pływalnie),
- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury
sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności
uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których
nie wybudowano krytej pływalni,
- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Projekt kierowany jest do uczniów klas III szkoły podstawowej. Obejmuje zajęcia na basenie w wymiarze 20
godzin lekcyjnych. Zajęcia mają mieć charakter pozalekcyjny i pozaszkolny.
Dzieci nie wnoszą żadnych opłat.
Z Gminy Masłów w programie będą uczestniczyć dzieci
klas III szkół podstawowych – łącznie 60 osób tj.:
1 grupa – 30 osobowa z Szkoły Podstawowej w Masłowie i Szkoła Podstawowa w Mąchocicach-Scholasterii
2 grupa- 30 osobowa z Szkoły Podstawowej w Woli
Kopcowej i Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych.
Wszystkie wnioski dyrektorów szkół zostały
uwzględnione.
Realizacja Programu rozpoczęła się w lutym i potwra do
czerwca 2015r.

Kurier Masłowski
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Podpisano porozumienie gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny

W dniu 26.02.2015 r. Rada Gminy Masłów podjęła
uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF), tj. Kielce, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce,
Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Dzięki
Porozumieniu określającemu zasady współpracy przy
programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji gminy
będą mogły korzystać ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy
pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z
nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w
jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsię-

wzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne i większe
możliwości oddziaływania projektów unijnych.
W naszym województwie ZIT realizowane będą w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014-2020, z osi
priorytetowej 6. „Rozwój miast”. Na Gminę Masłów w
ramach ZIT-ów przypadają ponad 2 mln euro z EFRR
na inwestycje z zakresu termomodernizacji z odnawialnymi źródłami energii w budynkach użyteczności publicznej, modernizacji oświetlenia gminnego, budowy
ścieżek rowerowych i działania umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych. Natomiast niemal 0,5 mln euro otrzymamy z EFS na projekty tzw. „miękkie” z zakresu edukacji przedszkolnej i
szkolnej oraz pomocy osobom bezrobotnym.

Spotkanie ze stowarzyszeniem „LOT-u”

W dniu 3 lutego 2015r. z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna, „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża” z siedzibą w Nowej Słupi
odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Nowa Słupia, Masłów (reprezentowaną przez Z-ca
Wójta - Monikę Dolezińską-Włodarczyk), dotyczące przystąpienia do w/wym. stowarzyszenia. W roku 2014 dzięki przeprowadzonym zmianom w statucie zasięg działania „LOT-u”
został rozszerzony na obszar Gór Świętokrzyskich, związany
bezpośrednio terenami sąsiadującymi ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.
„LOT” jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej i założeniach tworzenia trójstopniowego systemu promocji turystycznej w Polsce
(tworzonego od 2000 roku) i jej zadaniem jest:
-integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej,
-kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
-gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produk-

tach turystycznych,
- utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów
informacji turystycznej.
Obecnie „LOT” dzięki wsparciu ze środków w ramach „małych projektów” tworzy stronę internetową www.ziemiaswietegokrzyza.pl która będzie
kompendium wiedzy na temat atrakcji turystycznych w Górach Świętokrzyskich. W ramach projektu zostanie wydany również folder prezentujący najciekawsze obiekty turystyczne w naszym
regionie.
W dniu 26.02.2015 r. Rada Gminy Masłów, podejmując stosowną uchwałę, wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Masłów do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Świętego
Krzyża” oraz upoważniła Wójta do wyznaczenia
reprezentanta Gminy Masłów w Stowarzyszeniu.
Będzie nim p. Mateusz Fąfara – pracownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy
Masłów.

Pierwsze posiedzenie MZWiK

Gminy Masłów
Członek Zarządu – Wojciech Lubawski – Prezydent
Miasta Kielce
Członek Zarządu – Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt
Gminy Sitkówka-Nowiny
Członek Zarządu – Szczepan Skorupski – Wójt Gminy Zagnańsk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – Katarzyna Zapała – delegat miasta Kielce
Członek Komisji – Dawid Kędziora – delegat miasta
Kielce
Członek Komisji – Mirosław Januchta – delegat
gminy Masłów
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na 2015r. oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej MZWiK na lata 2015 – 2021.

W dniu 29 stycznia 2015r. odbyło się w Kielcach
pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
Głównym celem obrad był wybór Przewodniczącego Zgromadzenia MZWiK, Zastępcy Przewodniczącego,
Sekretarza, Przewodniczącego Zarządu, wybór Zarządu MZWiK,
Zastępcy Przewodniczącego oraz powołanie Komisji Rewizyjnej.
Zostali nimi:
Prezydium MZWiK:
Przewodniczący – Łukasz Barwinek – delegat gminy SitkówkaNowiny
Zastępca Przewodniczącego – Joanna Grzela – delegat miasta Kielce
Sekretarz – Artur Kudzia – delegat gminy Zagnańsk
Zarząd MZWiK:
Przewodniczący Zarządu – Sławomir Brożyna
Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Tomasz Lato – Wójt
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10 zmian, które powinien znać każdy przedsiębiorca starający się o wsparcie UE

Fundusze UE. Rozkręca się machina z kolejną pulą unijnego dofinansowania. Komisja Europejska
w połowie lutego zaakceptowała
wszystkie zaproponowane przez Polskę programy operacyjne, nowa perspektywa 2014-2020 miała już swój
oficjalny start. Wielu przedsiębiorców uważa, że będzie
to prosta kontynuacja programów i działań z poprzedniej siedmiolatki. Nic bardziej mylnego. Nowy okres
programowania w wielu miejscach znacznie różni się od
obecnego. Jakie są nowe zasady? Co będzie priorytetem
w najbliższych latach?
Oto lista zmian, które powinien znać każdy przedsiębiorca planujący ubieganie się o unijną pomoc. Ich znajomość ułatwi przygotowanie wniosku o grant i może
zwiększyć szanse w konkursowych zmaganiach. Warto
się postarać — przypomnijmy, że na przedsiębiorców
czeka w obecnej perspektywie ok. 20 mld EUR.
1 Wpisuj się w specjalizacje
W latach 2007-2013 unijne dofinansowanie z zasady
było przeznaczone dla przedsiębiorców ze wszystkich
sektorów. Teraz pomoc będzie skoncentrowana na najbardziej perspektywicznych branżach. Dlatego w rozpoczętej perspektywie ogromną rolę będą odgrywały
inteligentne specjalizacje, czyli obszary lub dziedziny,
które region lub kraj identyfikuje jako swoją przewagę
konkurencyjną. Przy ich wyborze brane były pod uwagę takie czynniki, jak sfera naukowo-badawcza, zasoby
ludzkie, możliwości firm i zdolność do współpracy w
różnych sektorach. Na poziomie krajowym wybrano 19
specjalizacji, które zostały zebrane w pięciu obszarach
tematycznych. W poszczególnych regionach liczba specjalizacji jest zróżnicowana i wynosi od dwóch do dziewięciu. Województwa najczęściej stawiały na przemysł
spożywczy, IT i biogospodarkę. Warto zaznaczyć, ze
projekty przedsiębiorców wpisujące się w inteligentne
specjalizacje będą miały zdecydowanie większe szanse
na zdobycie unijnego dofinansowania.
2 Współpracuj z naukowcami
Jednym ze słów-kluczy nowej odsłony unijnych funduszy jest innowacyjność. Komisja Europejska kładzie
szczególny nacisk na wsparcie obszaru B+R i nowatorskie rozwiązania oraz komercjalizację wyników badań.
Aby jednak rozwój w tym obszarze był możliwy, konieczna będzie lepsza niż do tej pory współpraca przedsiębiorców z naukowcami. W wielu przypadkach kooperacja w postaci konsorcjów z udziałem przedstawicieli
obu środowisk będzie warunkiem koniecznym do otrzymania unijnych funduszy. Dostępne do tej pory proste
dotacje dla przedsiębiorców i naukowców należą już do
przeszłości. Teraz badania jednostek naukowych mają
służyć firmom. Te ostatnie za współpracę z przedstawicielami nauki dostaną znacznie więcej punktów podczas
oceny projektów. Obie strony są więc niejako skazane
na współpracę. Rząd stawia na rozwój innowacyjności,
bo chce aby do 2020 r. nakłady na B+R zwiększyły się

w Polsce z obecnych 0,9 proc. PKB do 1,7 proc.
3 Więcej z RPO
Najbliższe lata będą stały pod znakiem dalszej decentralizacji, jeśli chodzi o zarządzanie unijnymi funduszami.
Znacznie większa część pieniędzy będzie rozdzielana na
poziomie regionów. W latach 2007-13 marszałkowie w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
mieli do dyspozycji 25 proc. unijnej puli przeznaczonej dla Polski. Teraz ten wskaźnik wzrośnie do 40 proc.
Za wzrostem procentowym pójdą też wyższe kwoty dla
województw. Poprzednia perspektywa zasiliła regiony
kwotą 17,2 mld EUR, natomiast w obecnie startującej
dostaną one ponad 31,2 mld EUR. Co istotne, działania
mające na celu poprawę konkurencyjności firm z sektora
MSP będą realizowane w większości na poziomie regionalnym — ze względu na lepsze dopasowanie pomocy
do potrzeb przedsiębiorców na określonym terytorium.
4 Dwufunduszowość
Ważną nowością dotyczącą Regionalnych Programów
Operacyjnych jest ich dwufunduszowość. Do tej pory
RPO były finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Teraz dołączy do niego
Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Jaki jest powód
takiego połączenia? EFRR wspiera twarde inwestycje
w infrastrukturę, natomiast EFS to projekty miękkie,
takie jak np. podnoszenie kompetencji i wsparcie zatrudnienia. Wiążąc oba fundusze w ramach RPO można
będzie realizować oba typy przedsięwzięć. Wsparcie ma
się uzupełniać, co powinno dać bardziej kompleksowe
wsparcie dla projektów. I tak. np. przedsiębiorca oprócz
pieniędzy na infrastrukturę będzie mógł wystąpić także o fundusze na szkolenia dla pracowników biorących
udział w inwestycji.
5 Więcej pomocy zwrotnej
Nowa odsłona unijnej pomocy to również mniej dotacji,
w miejsce których wejdzie wsparcie zwrotne w postaci
m.in. pożyczek, kredytów i gwarancji (możliwe są też
instrumenty mieszane). Jego udział w całości unijnego
dofinansowania dla Polski wzrośnie z 1,5 proc. w zakończonej perspektywie do nawet ok. 10 proc. Komisja
Europejska preferuje tę formę pomocy, bo jest ona bardziej sprawiedliwa, każdy może ją dostać i — przede
wszystkim — daje większą efektywność. Te same fundusze pomagają wielu przedsiębiorcom, a nie tylko jednemu, jak jest w przypadku dotacji. Granty mają być
przyznawane na prace B+R i przedsięwzięcia innowacyjne, natomiast instrumenty zwrotne — na komercjalizację wyników tych prac.
6 Model popytowy, czyli RUR
Stworzony zostanie nowy system szkoleń i zdobywania
nowych kwalifikacji — Rejestr Usług Rozwojowych
(RUR).Ma on być oparty na tzw. modelu popytowym.
Na czym polega zmiana? W ostatnich latach to instytucje szkoleniowe przygotowywały program kursów,
występowały o grant i szukały chętnych firm do udziału
w zajęciach. W nowym systemie potrzeba będzie wy-
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chodziła od przedsiębiorcy, a placówki szkoleniowe powinny się do niej dostosować. Każdy przedsiębiorca dostanie bon w formie voucheru, którym zapłaci za kurs.
Będzie mógł wybrać placówkę edukacyjną, w której ma
zamiar podnosić kompetencje swoje lub pracowników.
Oferta zajęć ma być znacznie szersza niż w poprzednich
latach. Wszystkie szkolenia i oferty będą musiały znaleźć się w systemie RUR.
7 Platformy startowe
To nowy instrument dla firm, który będzie dostępny w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO
PW). Ma on być odpowiedzią na wciąż niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców, którzy dopiero startują
z działalnością. Planowane jest wspieranie start-upów
założonych w ramach platform startowych. To będzie
nowa forma kompleksowego programu inkubacji. Platformy będą prowadzone w ramach ośrodków innowacji, takich jak parki naukowo-techniczne i inkubatory
technologiczne. Mają one pomóc w nawiązaniu ścisłej
współpracy między środowiskiem biznesu, sektorem
finansowym, instytucjami otoczenia biznesu i samorządem. Platformy wyłonią pomysłodawców, a potem mają
kompleksowo wspierać nowe firmy w fazie przygotowania i rozwoju pomysłu oraz wypracowania modelu
biznesowego.
8 Mniejsze dofinansowanie
Nowa odsłona unijnej pomocy wprowadza też nowe zasady dotyczące pomocy publicznej. Największy wpływ
na dofinansowanie realizowanych przez przedsiębiorców będzie miało zmniejszenie dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektów w poszczególnych województwach w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wcześniej w większości województw maksymalne pułapy wsparcia wynosiły od 50 proc. (duże
firmy) do 70 proc. (małe i mikro-). W pięciu regionach
obowiązywało wsparcie w wysokości - w zależności od
wielkości firmy - od 40 do 60 proc, a na Mazowszu - od
30 do 50 proc. Od 1 lipca ubiegłego roku obowiązują
niższe limity. Z wyjątkiem czterech województw Polski
wschodniej, w których dotychczasowa wysokość pomocy została utrzymana, pozostałe będą uprawnione do
mniejszego wsparcia (25 lub 35 proc. dla dużych przedsiębiorców i dopuszczalna premia w wysokości 10 proc.

dla średnich oraz 20 proc. dla mikro- i małych firm).
Natomiast Mazowsze zostało podzielone na podregiony
ze wskaźnikiem od 15 do 35 proc (plus dopuszczalna
premia dla MSP). Niższe dofinansowanie to efekt rozwoju polskich regionów w porównaniu do europejskiej
średniej.
9 Łatwiejsze procedury
W najbliższych miesiącach mogą zostać wprowadzone
uproszczenia dla przedsiębiorców związane z pozyskiwaniem dofinansowania. Trwają prace nad stworzeniem
systemu informatycznego, który pomoże w prowadzeniu całego projektowego procesu — od podpisania
umowy przez kolejne rozliczenia aż do zamknięcia.
Bardziej elastyczne ma być też finansowanie projektów
— zwiększy się udział systemu zaliczkowego. Uproszczony zostanie etap sprawozdawczy. Na etapie składania wniosków zamiast zaświadczeń stosowane mają być
tylko oświadczenia. Wprowadzone zostaną też wspólne
przepisy dotyczące procedury odwołań.
10 Większa rola miast
Widoczną zmianą jest większe niż do tej pory wsparcie na rozwój miast. Komisja Europejska proponuje
odejście od postrzegania ich obszarów tylko przez pryzmat granic administracyjnych. Nowym instrumentem
pomocnym w ich rozwoju mają być tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) przeznaczone przede
wszystkim dla miast wojewódzkich i powiązanych z
nimi obszarów miejskich i wiejskich. To zestawy projektów, które będą miały na celu rozwiązanie specyficznego dla określonego obszaru problemu społeczno-gospodarczego. Dla stolic województw tworzących ZIT-y
na poziomie RPO zarezerwowanych zostało co najmniej
5,2 proc. pieniędzy z EFRR i 2,4 proc. budżetu EFS. Lokalni przedsiębiorcy już teraz powinni mieć na uwadze,
że dużo większa niż ostatnich latach część pieniędzy będzie do zdobycia w konkursach dotyczących miast i ich
strategii.
40 proc. Taka część unijnych funduszy w nowej perspektywie będzie zarządzana z poziomu regionów. W latach
2007-13 marszałkowie województw dysponowali 25
proc. unijnego budżetu dla Polski.
źródło: Puls Biznesu

Hodowca gołębi w Woli Kopcowej vice mistrzem Polski
Wielkie osiągnięcie hodowcy gołębi z Woli Kopcowej.
Pan Tomasz Kaczmarczyk vice mistrzem w Generalnych Mistrzostwach Polski 2014.
Od kilku lat jest czołowym hodowcą Oddziału PZHGP
Kielce –Herby. Należy do ścisłej czołówki hodowców
Okręgu Kielce, a także kraju. Od 1995 roku bierze
czynny udział we współzawodnictwie lotowym z bardzo dobrym skutkiem. Wystawiane do lotów gołębie
zajmują czołowe pozycje na listach konkursowych,
a jego nazwisko jest widoczne corocznie w publikowanych wynikach. Przebywające w jego gołębnikach
gołębie od kilku lat przynoszą mu powody do dumy
i satysfakcji, a zdobycie zaszczytnego tytułu Mistrza
Regionu w trzech kategoriach sportowych w jednym
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„Mówić to mało – trzeba mówić do rzeczy”
II Gminny Konkurs Recytatorski w Masłowie

Tradycyjnie na początku marca odbywa się w województwie
świętokrzyskim Tydzień Kultury Języka. Motto tegorocznej
XXIII edycji TKJ są słowa Wiliama Szekspira „ Mówić to mało
– trzeba mówić do rzeczy”. Nasza Gmina włącza się już po raz
drugi w program Tygodnia organizując Gminny Konkurs Recytatorski w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 47 finalistów ze wszystkich
szkół w Gminie Masłów. Do Jury zaprosiliśmy Alicję Rozborską reżysera Teatru Kapitalnego, Annę Obarę kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej i Marka Kantykę aktora teatru
ECCE HOMO z Kielc.
Uczestnicy prezentowali wiersze Jana Brzechwy, poezje Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i prozę Stefana Żeromskiego. W klimat poezji Jana Brzechwy
wprowadził Teatr Kapitalny spektaklem Bajki Jana Brzechwy.
Po wysłuchaniu recytacji w wykonaniu
uczniów ze szkół w Gminie Masłów
jury konkursu postanowiło przyznać :
W kategorii Szkoła Podstawowa klasa 1-3
Wyróżnienie:
Maria Pedrycz - ZS w Masłowie
opiekun Beata Szczodrak; Maria Kołomańska – SP w Mąchocicach Schosezonie lotowym 2010 nie może być kwestą przypadku, jak również vice mistrzostwo w Generalnych
Mistrzostwach Polski w 2014r., za które pan Tomasz
odebrał okazały puchar na Wystawie Gołębi Pocztowych organizowanych przez Targi Kielce. Sukcesu
gratulowali panu Tomaszowi m.in. Prezes Targów
Kielce – Andrzej Mochoń oraz Wójt Gminy Masłów
– Tomasz Lato.
- Swoją hodowlę prowadzę od kilkunastu lat i ciągle
się czegoś nowego uczę. Rozmawiam z wieloma hodowcami, wymieniam się z nimi swoimi doświadczeniami. W hodowli stanie w miejscu to jest praktycznie cofanie się. Nasz sport ciągle się rozwija, poziom
hodowli jest coraz wyższy, a o wyniki coraz trudniej.
Praktycznie w każdej hodowli są już bardzo dobre gołębie. Ważne jest aby tę ich klasę umieć wykorzystać.
Prowadząc hodowlę nie zapominajmy o innych. W

lasterii opiekun Ewa Kozłowska; Natalia
Cedro – SP w Woli Kopcowej
I nagroda - Kinga Pietrzak – SP w Woli
Kopcowej
II nagroda - Wojciech Kos – SP w Woli
Kopcowej
III nagroda dla - Kacper Kułak – ZS w
Masłowie
W kategorii Szkoła Podstawowa klasa 4-6
I nagroda - Julia Mochocka – SP w Mąchocicach Scholasterii opiekun Jadwiga
Pedrycz
II nagroda - Natalia Szczypała – ZS w Masłowie opiekun Kinga Chwasek
III nagroda - Paweł Kupis - SP w Brzezinkach opiekun Olga Zawodnik - Purtak
W kategorii Gimnazjum
I nagroda - Maciej Furmańczyk - ZS w
Mąchocicach Kapitulnych opiekun Aneta
Januchta
II nagroda - Patrycja Pabis – ZS w Maslowie opiekun Maria Kozińska
III nagroda - Andrzej Sobierajski ZS w
Mąchocicach Kapitulnych i Samiczak Diana ZS w Masłowie
Pani Wicewót podziękowała wszystkim
uczestnikom i ich opiekunom za udział w
konkursie. Organizatorzy zapraszają za rok
na kolejne zmagania recytatorskie.
K. Nowakowska

naszym Okręgu corocznie odbywają się aukcje gołębi, z których dochód przeznaczony jest na Dziecięcy
Szpital Onkologiczny w Kielcach. Dotychczas przekazaliśmy na ten cel około 60 tysięcy złotych. W tych
aukcjach biorą oczywiście udział hodowcy z naszego
Oddziału, a skutecznie nas do tego zachęca nasz Prezes Kolega Grzesiek Foks – podkreśla Tomasz Kaczmarczyk.
Osiągnięcia w sezonie 2014:
Ogólnopolskie:
kat. GMP 2- wice mistrz
kat A - 10 miejsce
kat C (loty długie) - 7 miejsce
Region Kraków ( około 9000 hodowców):
kat. GMP - Mistrz
kat. C - Mistrz
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Już dziś zapraszamy na najbliższe

Marzec

KIERMASZ
WIELKANOCNY

28 marca 2015
godz.11:00 – 16:00
w programie:
godz.11:00 – 13:00

Warsztaty wycinanki
godz.14:00

Rozstrzygnięcie konkursu
na kartkę wielkanocną

– 10-12 kwietnia
Ø Wystawa „Wiosenne ptaki” autorstwa Lucyny i Andrzeja Kozłowskich Ø V Ogólnopolski Spływ Kajakowy Lubrzanką
- CE Szklany Dom – 11 kwietnia
– CE Szklany Dom - I połowa miesiąca
Targi Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL – Ø Wystawa monotypii autorstwa Aleksandry
Potockiej–Kuc –II połowa kwietnia
gminę reprezentuje Zespół „Lubrzanka”

Kwiecień
Ø
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wydarzenia w gminie Masłów

Maj
Ø
Ø
Ø

Dzień Matki - CE Szklany Dom – 26 maja
Festiwal Watch DOCS Prawa Człowieka w
filmie - CE Szklany Dom
Przyrodniczy Dzień Dziecka – CE Szklany
Dom - 30 maja

Czerwiec
Turystyczny Dzień Dziecka (Biegi Stefana Żeromskiego) – Żeromszczyzna – 01 czerwca
Ø Spotkanie integracyjne Osób Niepełnosprawnych – Lotnisko w Masłowie -03 czerwca
Ø
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Masłów – Boisko w Brzezinkach – 20 czerwca
Ø Biesiada Masłowska – Amfiteatr w Ciekotach 21 czerwca
Ø

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
w ramach Tygodnia Bibliotek
zaprasza odziały przedszkolne,
uczniów klas 0, I, II, III
oraz
najmłodszych czytelników na przedstawienie
teatralne pt.

„Mój przyjaciel”,

które odbędzie się

12 maja 2015 roku (wtorek)
o godzinie 9.30 (potrwa około 40 minut)
w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
Wstęp wolny

SZCZEGÓŁÓW SZUKAJCIE NA NASZYCH STRONACH:
www.gokis.maslow.pl; www.szklanydom.maslow.pl
www.maslow.pl
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Aktorzy z naszej gminy na deskach teatru Żeromskiego

Swoją wersję komedii Michała Bałuckiego „Klub
Kawalerów” przedstawił na scenie Teatru im. Stefana Żeromskiego teatr Grope 423 działający w IV
Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach. To teatr
niezwykły, w role wcielili się nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły w gronie których wystąpiło
dwóch mieszkańców Gminy Masłów, Jakub Bugajski wcielający się w role Władysława, oraz Daniel
Wójcik jako Nieśmiałowski.
Zrobili to doskonale, o czym świadczy entuzjastyczne przyjęcie widowni, zajętej do ostatniego miejsca.

Perypetie krakowskich, zatwardziałych kawalerów,
którzy zdradzili swój stan, jadąc za swoimi damami do
krynickich wód, okazały się świetnym materiałem dla
pokazania aktorskich umiejętności. - Wybrałam tę komedię w myśl oświeceniowej dewizy, że „śmiech jest
najlepszym sposobem nauki” - mówi Jadwiga Kuchinka, nauczycielka i reżyser sztuki. To ona jest twórczynią
teatru Grope 423 i wielką miłośniczką teatru. - Dla mnie
teatr jest „świątynią” i udało mi się zaprosić do niej grupę osób, które całkowicie oddały się przedstawieniu mówi Jadwiga Kuchinka mieszkanka Woli Kopcowej.

XIII Noworoczny Tort Kultury
tof Słoń – Senator RP, p. Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Przedstawiciele
Swoją obecnością zaszczyciło nas bardzo wielu znamienitych gości Starostwa Powiatowego: p. Zenon
miedzy innymi: p. Kazimierz Ujazdowski – Poseł do Parlamentu Janus – Wicestarosta Kielecki, p.
Europejskiego, p. Renata Janik – Posłanka na Sejm RP, p. Krzysz- Ryszard Barwinek – Wiceprzewodniczący Powiatu Kieleckiego oraz
Radni Powiatowi p. Marian Zarzycki i p.Mirosław Gębski. Wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin: p.
Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt
gminy Sitkówka –Nowiny wraz
z Przewodniczącym Rady oraz p.
Tadeusz Tkaczyk – Wójt gminy
Strawczyn. W licznym gronie przybyli na nasze spotkanie noworoczne
przedstawiciele Wodociągów Kieleckich p. Henryk Milcarz – Prezes
Zarządu oraz dyrektorzy: p. Lidia
Żak, p.Danuta Brymerska oraz p.
Karol Jacewicz. Powiatowy Urząd
Prawie czterdziesto kilogramowy tort został podzielony pomiędzy
uczestników XIII Noworocznego Tortu Kultury w gminie Masłów.
Ta niecodzienna uroczystość skierowana jest do ludzi, którzy na co
dzień uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy.

Kurier Masłowski
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Pracy reprezentowała wicedyrektor p. Teodora Jagiełło, natomiast Miejski Urząd Pracy: Dyrektor
– p.Włodzimierz Korona. Na sali można było dostrzec także przedstawiciela Banku Spółdzielczego
w Kielcach p. Władysława Pawłowskiego – Wiceprezesa BS, przedstawicieli Stowarzyszeń działających na naszym terenie, lekarzy, dyrektorów szkół,
radnych, sołtysów, przedstawicieli OSP, przedstawicieli urzędu gminy w Masłowie oraz współgospodarzy imprezy Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Zespoły, które na co dzień tworzą naszą masłowską
kulturę. Wójt gminy – p. Tomasz Lato podziękował wszystkim za przybycie. Powiedział, że „trzynastka” to szczęśliwa liczba i głęboko wierzy we
współpracę i codzienny dialog, dlatego też zaprosił

Przedstawicielkę Kół Gospodyń p. Halinę Różyc.
Noworoczne spotkanie uświetnili swoimi występami: Chór Masłowianie, który otworzył imprezę,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która po raz pierwszy
uczestniczyła w tym wydarzeniu, Andrzej i Przyjaciele oraz wszystkie zebrane zespoły śpiewacze. Na
koniec do tańca przygrywał zespół Vokal z Ciekot.

wszystkich poprzednich włodarzy oraz przewodniczących rad, którzy kierowali naszą gminą i budowali ją. Do wspólnego pokrojenia Tortu zaprosił
Przewodniczącego Rady p. Sylwestra Wojtynę oraz
Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości,
Pogodnego nastroju, oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i
prywatnym życzy

Małgorzata Kozubek

Sołtys Sołectwa Masłów Pierwszy

Kurier Masłowski
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Harcerze z Brzezinek na Zimowym Zlocie Hufca Kielce Powiat

50 Drużyna Harcerska działająca w Szkole Podstawowej w Brzezinkach tegoroczne ferie rozpoczęła od
udziału w Zimowym Zlocie Hufca Kielce Powiat. Do
Kostomłotów wraz z drużynową Olgą Zawodnik - Purtak przyjechało 14 harcerzy, którzy przez trzy dni nie
mogli narzekać na nudę. Pierwszego dnia, po zajęciu
wyznaczonych miejsc do spania na szkolnej podłodze,
na wszystkich czekało spotkanie z policjantami, którzy
przedstawili zasady bezpiecznego wypoczynku oraz poruszania się po drodze. Harcerze przeszli również szkolenie z zakresu musztry i ceremoniału harcerskiego.
Wieczorem w czasie tradycyjnego kominka odbyła się
prezentacja drużyny. Wśród zadań przedbiwakowych
przedstawionych przez harcerzy z Brzezinek były rozmowy z policjantem i strażakiem. To jednak nie wszystko. Wieczorem odbyła się nocna gra na terenie szkoły
oparta na fabule cyklu powieści o Harrym Potterze.
Sobotę harcerze powitali aerobikiem. Później odbyła się
praca w grupach, w których omawiano podstawy musztry, symboli harcerstwa, szyfrów, rodzajów węzłów,
elementów umundurowania. W południe odbył się spacer do pobliskiego kamieniołomu. To właśnie tam przeprowadzono grę terenową, w czasie której zadaniem

było zdobywanie poszczególnych baz i rozpoznawanie
stopni harcerskich. Po powrocie do szkoły i obiedzie
wszyscy zostali zaproszeni na prezentację sprzętu drużyny strzeleckiej. W związku z tym, że w sobotę wypadały walentynki, harcerze wykonywali kartki, które
następnie były doręczane adresatom przez Harcerską
Pocztę Walentynkową. A wieczorem przy „kominku”,
uczestnicy uczyli się nowych piosenek i pląsów. Odbyła
się projekcja filmu „Czarne stopy”, opowiadającego o
harcerzach spędzających wakacje na brzegu rzeki Lubrzanki oraz w okolicach Diabelskiego Kamienia. Tuż
przed godziną 1 w nocy niektórzy z harcerzy zostali
obudzeni i zaprowadzeni pod pomnik oddający cześć
żołnierzom AK. Tam troje z nich, z 50 Drużyny: Wiktoria Kołomańska, Natalia Pawelec, Seweryn Salwa złożyło Przyrzeczenie Harcerskie.
Niedzielę rozpoczęła modlitwa w czasie mszy świętej w
kościele w Kostołmotach. Uczestniczyło w niej ponad
170 harcerzy i zuchów. Później już w szkole uroczyście podsumowano Zimowy Zlot Hufca Kielce Powiat.
Wręczono pamiątkowe znaczki i dyplomy za udział w
tym harcerskim święcie.
Olga Zawodnik

Dzień babci i dziadka w Brzezinkach

21 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Brzezinkach miało miejsce niezapomniane wydarzenie. Jak co
roku hucznie świętowano tu Dzień Babci i Dziadka. To
najważniejsza i ciesząca się największą popularnością rodzinna impreza w całym roku szkolnym. Na zaproszenie
uczniów tłumnie przybyli ich babcie i dziadkowie, aby
wspólnie obchodzić ten dzień. Wnuczęta zaprezentowały
specjalnie przygotowany program artystyczny. Wielkimi
brawami nagrodzono zaskakujące jasełka, w których wystąpiły postaci świętych. Na koniec dzieciaki obdarowały bliskich własnoręcznie wykonanymi upominkami. Na
wszystkich czekał również słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
Olga Zawodnik - Purtak

Kurier Masłowski
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Ferie w Szklanym Domu

Propozycje spędzenia wolnego czasu podczas tegorocznych ferii zimowych - organizowanych przez Centrum
Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach - zgromadziły
wielu chętnych.
Podczas „Bajkowych ostatków dla najmłodszych” połączonych z wernisażem ilustracji do bajek, każde dziecko otrzymało książkę z autografem Doroty Mroczek
autorki bajek i Eweliny Jaślan Klisik autorki ilustracji.
Panie opowiadały jak powstaje książka i ilustracje. Po
słodkim poczęstunku było zwiedzanie dworku Stefana
Żeromskiego i ostatkowe tańce.

Sympatykom pieszych wędrówek zaproponowano Rajd
Tropami Dzikich Zwierząt (III edycja). Udało im się
odnaleźć powtarzające się tropy zająca i psa. Rajd od
strony merytorycznej przeprowadził pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Pan Marcin Sikorski.

Dla młodych majsterkowiczów zorganizowane zostały
warsztaty modelarskie. Podczas trzech kolejnych spotkań, pod okiem instruktora Pana Grzegorza Poliszuka
uczestnicy pracowali nad modelami balonów na ogrzane
powietrze. Ostatniego dnia warsztatów uczestnicy wzięli
udział w zawodach w puszczaniu własnoręcznie sklejonych balonów.

Natomiast młodzi miłośnicy motoryzacji mogli wziąć
udział w warsztatach modelarskich z Panem Władysła- Nieplanowaną atrakcją na trasie była przejażdżka na
wem Herbusiem. Uczestnicy kleili kartonowe pojazdy koniach w Agroturystyce Radostowa w Ciekotach. Rajd
policji, pogotowia i Fiaty 126p. Dodatkową atrakcją był zakończył się ogniskiem na Żeromszczyźnie.
Paweł Milewicz
pokaz zdalnie sterowanego modelu Czarownicy pilotoInstruktor
turystyki
wany przez Pana Władysława.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja
życzy

Piotr Żołądek

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kurier Masłowski
rzeń. Toteż 7 lutego 2015 r. w sobotę o godzinie 14.00 dolny
hol, przystrojony w karnawałową dekorację, na czas zabawy
Choinka noworoczna w naszej szkole jest zamienił się w balową salę. W takiej scenerii didżej „ Janusz”
jednym z najbardziej oczekiwanych wyda- rozpoczął swoje wielkie show. Gorące rytmy porywały do tańca piratów, wróżki, królewny, rycerzy, Batmanów, czarownice i wiele innych postaci, za jakie przebrane były dzieciaki.
Zabawie towarzyszyły różne konkursy, w których każdy starał
się jak tylko mógł najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Zgromadzona licznie publiczność obejrzała również bajkę
pt. „Calineczka” w wykonaniu uczniów ze szkolnego koła teatralnego. Zabawa choinkowa dostarczyła wszystkim obecnym
wielu wspaniałych wrażeń. Słowa podziękowania kierujemy
dla wszystkich, którzy pomogli zorganizować tak wspaniałą
zabawę i pyszny poczęstunek. Już dziś zapraszamy za rok.
Janina Broniek
Dyrektor SP w Mąchocicach Scholasterii
20
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Grupa Artystyczna Golica na podium podczas XXII
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek
Finał XXII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek odbywającego się 25 stycznia br., po raz
kolejny rozbrzmiewał najpiękniejszymi bożonarodzeniowymi pieśniami. Celem Konkursu jest kontynuowanie tradycji Bożego Narodzenia, związanych
ze wspólnym śpiewaniem. Ma on również zachęcać
wykonawców do poszukiwania staropolskich, zapo-

mnianych utworów w dawnych śpiewnikach, zbiorkach i kantyczkach.
Na scenie włoszczowskiego domu kultury zaprezentowało się dwudziestu najlepszych wykonawców
(piętnaście zespołów i pięciu solistów), nominowanych przez Radę Artystyczną w składzie: Jerzy Gumuła, Michał Stachurski, Radosław Pach – muzycy z
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Laureaci koncertu finałowego, zostali wyłonieni spośród 91 podmiotów artystycznych, prezentujących
się podczas przeglądów rejonowych odbywających
się w Centrum Kultury w Jędrzejowie i Miejskim
Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
Podczas Eliminacji gminę Masłów reprezentowały
Zespoły Śpiewacze: „Dąbrowianki” i „Masłów Drugi NOVE” oraz Grupa Artystyczna „Golica”, która
dobrze zaprezentowała się zdobywając III miejsce.
Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy.

Dzień Babci i Dziadka w Mąchocicach Kapitulnych
Dnia 23 stycznia 2015 roku w naszym przedszkolu
odbyła się coroczna uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Dzieci przedszkolne oraz klasa „0” zaprezentowały montaż słowno – muzyczny, były piękne
życzenia i laurki. Babcie i dziadkowie z zachwytem
wpatrywali się w swoje pociechy. Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Janina Gozdek, składając
zgromadzonym najlepsze życzenia. Wyrazy wdzięczności i podziękowania na ręce dzieci i wychowawców
złożyła jedna z babć, pani Bronisława Ryś. Następnie
wszyscy goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Przedszkolaki do występu
przygotowały panie: Wiesława Januchta i Katarzyna
Pulut, natomiast klasę „0” - pani Bożena Michta.

Kurier Masłowski
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Ciekoty, która przy okazji zaprezentowała kilka najnowszych utworów ze swojej niedawno
wydanej płyty pt. Świętokrzyskie tańcowanie.
O żołądki przybyłych gości zadbały ciekockie
gospodynie serwując przepyszne dania regionalne. Wszyscy bawili się wyśmienicie tańcząc
na dechach do białego rana. Kolejna okazja do
zabawy na Kusokach już za rok. Organizatorem
imprezy była Fundacja Korzenie.

W dniach 13-15 lutego odbyły się Kusoki Świętokrzyskie czyli tradycyjna impreza w ludowych
klimatach organizowana na zakończenie karnawału. W Izbie Biesiadnej gospodarstwa agroturystycznego „Nad wodą” w Ciekotach bawiło się
kilkadziesiąt osób. Tradycyjne świętokrzyskie poleczki, obertasy i walczyki przygrywała Kapela

Trzej Królowie przeszli ulicami Domaszowic

Dnia 6 stycznia 2015r. w parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach zorganizowano po raz
pierwszy „Orszak Trzech Króli”. Tzw. „Uliczne Jasełka” cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców Domaszowic, a także sąsiadujących
miejscowości. Na trasie orszaku zjawiło się ok. 400
osób. Reżyserem i pomysłodawcą całego wydarzenia był kościelny parafii Domaszowice pan Edward
Papież. To dzięki niemu to barwne widowisko zostało zorganizowane i zakończyło się powodzeniem.
Pomagali mu i poszczególne role odgrywali m.in.:
Trzej Królowie:
- Melchior – Antoni Kamiński
- Baltazar – Jacek Szewczyk
- Kacper – Edward Sztuchlik
Marszałkowie Królewscy:
- Ludwik Stąpór
- Kazimierz Rachwał
- Zdzisław Kundera
św. Józef – Stanisław Boroń
Maryja – Anna Śmiglarska
Wszyscy mają ogromną nadzieję,
że „Uliczne Jasełka” na stałe zagoszczą w parafii w Domaszowicach.
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Masłowski Festiwal Piłki Nożnej za nami

Młodzi adepci futbolu gminy Masłów pracowicie spędzili weekend i w dniach 6-7 marca br. wzięli udział w Masłowskim Festiwalu
Piłki Nożnej. Pomysłodawcą był wójt Tomasz
Lato. Celem imprezy była zabawa w piłę nożną, a przy tym przegląd umiejętności piłkarskich
dzieci ze szkół podstawowych gminy Masłów.
Mecze odbywały się w dwóch kategoriach wie-

kowych: klasy I-III grały w hali sportowej w
Mąchocicach Scholasterii, a IV-VI w hali w Masłowie. Należy podkreślić liczny udział dzieci
w zawodach, do których zgłosiło się 28 drużyn.
Pięknie dopisali też rodzice gorąco dopingując
swoje pociechy. Mecze były zacięte i wyrów-

nane, a wiele dzieci potwierdziło swoje aspiracje do
przyszłych karier piłkarskich. Oprócz wspomnianej
zabawy turniej posłużył do obserwacji umiejętności
zawodników i zawodniczek ( dziewczynki też brały udział) i zajęcia się w przyszłości profesjonalnym
ich szkoleniem. Bacznym obserwatorem zmagań był
trener MSS Klonówki Masłów Maciej Kwiatkowski. Od strony organizacyjnej nad turniejem czuwali
nauczyciele: Stanisław Radek i Krzysztof Mądzik.
Etap przygotowań z dyrektorami szkół i sam przebieg zawodów koordynował Piotr Kaczmarczyk.
Swój udział zaznaczył w turnieju zawodnik MSS
Klonówki Masłów Tomasz Zarychta, który wraz z
Piotrem Kaczmarczykiem sędziował odbywające się
mecze. Duże podziękowania należą się opiekunom z
poszczególnych szkół za przygotowanie drużyn do
zawodów. Festiwal zaszczycił swoją obecnością znany kielecki trener piłki nożnej, obecnie koordynator
Akademii Młodych Orłów PZPN - Marcin Gawron.
. Zabawy było sporo, wrażeń jeszcze więcej. Można
spokojnie patrzeć w przyszłość kadry piłkarskiej zaplecza drużyny MSS Klonówka Masłów. Teraz trzeba to wzmocnić jeszcze kolejnymi inicjatywami i zachętami dzieci do uprawiania piłki nożnej. Nie było
przegranych, u wszystkich zwyciężył duch sportu.
M. Zarzycki

Kurier Masłowski

23

Turniej w Piłce Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Masłów

W niedzielę 8 marca br. odbył się Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.
Do zawodów stanęło 9 drużyn z naszego terenu: OSP
Mąchocice Kapitulne, Elita, OSP Masłów, Old Boys,
Refluks Wiśniówka, JKP Masłów, OSP Masłów Mix,
MSS Masłów oraz MHT Masłów. Mecze rozgrywane
były na dwóch boiskach, natomiast finał na boisku głównym. Przewodniczący Rady Gminy Masłów p. Sylwester
Wojtyna oraz Wójt Gminy p. Tomasz Lato otwierający
rozgrywki życzyli wszystkim zawodnikom sukcesów,

dobrej zabawy oraz bezkontuzyjnej gry.
Po zaciętej całodniowej walce zwycięzcami
Turnieju okazała się drużyna MSS Masłów,
drugie miejsce zajęła drużyna OSP Mąchocice Kapitulne, natomiast w walce o trzecią pozycję drużyna OSP Masłów pokonała Refluks
Wiśniówkę. Tytuł najlepszego zawodnika Turnieju powędrował do Wojciecha Haby z drużyny MSS Masłów. Zwycięzcy otrzymali okazały puchar oraz komplet strojów siatkarskich.
Druga i trzecia drużyna Turnieju puchary
oraz komplety nakolanników. Dodatkowo dla
wszystkich zespołów biorących udział w rozgrywkach zostały ufundowane piłki siatkowe.
Nagrody wręczył Przewodniczący Rady wraz
Wójtem Gminy Masłów. Kończąc rozgrywki
p. Tomasz Lato wyraził swoje zadowolenie co
do frekwencji drużyn. Powiedział: „.. widać w
gminie Masłów nie tylko piłka nożna cieszy
się dużym powodzeniem, ale także przyszedł
czas na piłkę siatkową…”
Sędziami turnieju byli p. Jan Mitek i p. Jarosław Januchta, natomiast nad zdrowiem i bezpieczeństwem zawodników czuwała p. Edyta
Cedro. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie na zakup nowego
busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
W celu zapewnienia lepszego dostępu niepełnosprawnych mieszkańców do ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjnych Gmina zakupiła w oparciu o dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”- obszar D auto marki
Renault Trafic.

Samochód kosztował 122 877,00 zł z tej kwoty 80 000 zł stanowi dofinansowanie uzyskane
przez gminę. Zakup samochodu 9 osobowego
(1+8) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych został przeprowadzony przez
Gminę w ramach przetargu ogłoszonego przez
Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty. Auto
wyposażone jest w specjalne szyny i uchwyty oraz pasy do mocowania i bezpiecznego
przewozu osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Pojazd jest oznakowany i posiada homologację do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawcą zamówienia była firma CARRARA Sp. z o. o. z Lublina.
Samochód będzie wykorzystywany m.in. do
przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych w Kielcach. Dzięki temu zmniejszy
się efekt marginalizacji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.
Irena Kundera
Kierownik SZOO
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IX Noworoczny Turniej w Piłce Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Masłów

Zacięta walka towarzyszyła IX Noworocznemu Turniejowi w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy
Masłów. Do zawodów stanęło 13 drużyn z terenu gminy Masłów, którym p. Tomasz Lato wraz z radnymi Robertem Fortuną, Mirosławem Januchtą i Arturem Lisem
towarzyszył i dopingował przez dwa dni wraz z licznie
zgromadzoną publicznością. Otwarcia zawodów dokonali p. Joanna Broniek – Dyrektor szkoły w Mąchocicach
Scholasterii, Mirosław Gębski – Radny Powiatu Kieleckiego,Wójt gminy Masłów oraz Radni gminy Masłów.
Pierwszy dzień rozgrywek wyłonił 8 najlepszych drużyn:
Hydras FC Doma, Lotnik Masłów, Verona Masłów Futsal
Team, Mąchocice Scholasteria, Przedwiośnie – Mąchocice Kapitulne, Wola Kopcowa, Dąbrowa i DMS, które
w niedzielę przystąpiły do fazy play-off. W ostateczności
Mistrzem Noworocznego Turnieju zostało „Przedwiośnie Mąchocice Kapitulne”, które w finale pokonało dru-

żynę z Mąchocic Scholasterii 4-2. W meczu
o trzecie miejsce drużyna Hydras FC Doma
zwyciężyła Veronę Masłów Futsal Team 3-1.
Nagrodami indywidualnymi zostali wyróżnieni:
Łukasz Kupis z Przedwiośnia - najlepszy
zawodnik Turnieju, Dominik Kmieć – z
Mąchocic Scholasterii - najlepszy bramkarz,
Robert Pieras z Hydras FC Doma - król
strzelców turnieju. Nagrodę dla najmłodszego zawodnika ufundował p. Marian Zarzycki
– Radny Powiatu Kieleckiego, a wręczył ją
utalentowanemu zawodnikowi „Przedwiośnia” Filipowi Zarychcie. Obecny podczas
Turnieju p. Marcin Gawron – były trener
Korony Kielce, a obecnie trener koordynator
Akademii Młodych Orłów PZPN pogratulował wszystkim zawodnikom biorącym udział
w zawodach, a zwycięzcom życzył udziału
w rozgrywkach ekstraklasy. Wójt wręczając
puchary i nagrody dziękował wszystkim za
zaangażowanie i sportową rywalizację. Dodatkowo uhonorował upominkiem najmłodszego kibica turnieju - Klaudię Romaniec.
Mogliśmy dodatkowo podziwiać przed finałem Turnieju pokaz akrobatyczno-sportowy
grupy tanecznej działającej przy CE „Szklany Dom” pod kierownictwem Beaty Wiktor.
Przypomnijmy na koniec, że sędziami Turnieju byli: Piotr Kaczmarczyk, Damian Niebudek oraz Rafał Kowalski, natomiast nad
zdrowiem i bezpieczeństwem zawodników
czuwała p. Edyta Cedro.

Podwójne SREBRO w SKALNIKU

Finały 14. Mistrzostw Polski Juniorek w Boksie –
Grudziądz 2015, były pełne emocji. Sara Domagała
walcząca w wadze z limitem 51kg wywalczyła wicemistrzostwo Polski. W wyrównanym finałowym pojedynku niestety uległa na punkty Agacie Kaweckiej
(Fight Club Koszalin - v-ce mistrzyni Europy i brązowa medalistka mistrzostw Świata). Na grudziądzkim
ringu Aleksandra Linek (75kg) także wywalczyła ten
sam kruszec co jej klubowa koleżanka przegrywając
1:4 z Patrycją Mrozińską (Wda Świecie) - mistrzynią
Polski z 2014 roku.
Janusz Domagała
Trener

Aktualne wydarzenia z życia gminy można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Masłów
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