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Sieć szerokopasmowa 
na ostatniej prostej

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy 
będą mogli korzystać z super szybkiego internetu i innych usług opartych o światłowody

Kredyt Zer0 %
oprocentowanie kredytu 0 %

okres kredytowania do 18 miesięcy
prowizja od 6,5 %

RRSO przykładu reprezentatywnego wynosi 15,06 %, dla kredytu w kwocie 5 000,00 zł, z okresem spłaty  
12 miesięcy, spłacanego w ratach równych,  oprocentowanie 0 %, prowizja 325,00 zł, opłata przygotowawcza 0 zł, 
ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy za cały okres kredytowania 25,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 350,00 zł.

Atrakcyjne oprocentowanie kredytów  
dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i rolników.
Szybka decyzja kredytowa, minimum formalności.

Oferta rachunków dopasowana dla każdego:
rachunki osobiste i dla osób prowadzących działalność gospodarczą pakiety już od 0 zł.

Pełny zakres ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Przekazy pieniężne

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, tel. 41 274 64 77, Oddział w Pawłowie tel. 41 272 16 15, Oddział w Brodach tel. 507 106 251
e-mail: bank@bsstarachowice.pl, www.bsstarachowice.pl
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Okres wakacyjny kojarzy nam się zazwyczaj 
z odpoczynkiem. Dla samorządu gminy Pawłów 
to jednak czas wytężonej pracy. 

Wakacyjne inwestycje

W gminnych szkołach przez całe wakacje trwają intensywne przygotowa-
nia do nowego roku szkolnego. Malowane są sale lekcyjne, placówki dopo-
sażone zostały w brakujący sprzęt dydaktyczny. Odnowione zostały trzy sale 
gimnastyczne: w Chybicach (za kwotę 46 000 zł), w Rzepinie (40 000 zł) oraz 
Łomnie (18 900 zł). W Szkole Podstawowej w Radkowicach odnowiona zosta-
ła sala komputerowa za kwotę 4 000 zł.  Przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie 
powstał parking o powierzchni 391 m2 – koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 
48 tys. zł.

Przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie zakończyły się 
prace budowlane mające na celu rozbudowę parkingu. Dzięki inwestycji licz-
ba miejsc parkingowych zwiększyła się o 6. W godzinach porannych i przed-
południowych czasami ciężko było tutaj zaparkować. Dzięki nowym miejscom 
parkingowym sytuacja uległa znacznej poprawie.

Zakończyły się prace rozbiórkowe starego budynku Ośrodka Zdrowia 
w Pawłowie. Na początku roku samorząd gminy planował w tym miejscu 
wybudowanie placu zabaw Nivea. Niestety nie udało się wygrać głosowania 
internetowego na tą inwestycję. Teren jednak postanowili uporządkować. 
Sposób jego zagospodarowania na razie pozostaje nieznany. 

Przed obchodami 95 rocznicy zwycięstwa Wojska Polskiego z armią bol-
szewicką w 1920 roku pomnik upamiętniający poległych w tym wydarzeniu 
mieszkańców naszej gminy został gruntownie oczyszczony i zakonserwowany.

W Starym Jaworze wykonane zostało ogrodzenie boiska sportowego oraz 
placu zabaw. Koszt inwestycji to nieco ponad 35,5 tys. zł. 

W Wieloborowicach dobiega końca realizacja przebudowy drogi powia-
towej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka – etap II. 
Jest to wspólna inwestycja gminy Pawłów i powiatu starachowickiego. Zakres 
zamówienia obejmuje: wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej, wykonanie odwodnienia, umocnienie poboczy ażurami 
i częściowo destruktem, umocnienie skarp i dna rowu, a także wykonanie 
chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji oraz oznakowania 
pionowego i poziomego, w tym ustawienie znaków aktywnych, zasilanych 
bateriami słonecznymi. Termin wykonania określony został na dzień 30 wrze-
śnia 2015r. Wykonawca inwestycji jest fi rma SKANSKA S.A z Warszawy. Koszt 
inwestycji to 2 291 185,54 zł. Przebudowa współfi nansowana jest ze środków 
pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (50%), ze środków Gminy Pawłów 
(30%) i Powiatu Starachowickiego (20%).

Rozbudowany parking przy GZOZ w Pawłowie

Droga powiatowa w Wieloborowicach

Ogrodzony plac zabaw w Starym Jaworze

Rozebrany został stary budynek ośrodka w Kałkowie

Oczyszczony pomnik w Ambrożowie

Odnowiona sala gminastyczna w ŁomnieParking przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie

aktualności
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temat numeru

Sieć szerokopasmowa 
na ostatniej prostej
Glenbrook Investments Sp. z o. o. została Operatorem 
Infrastruktury “Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – 
województwo świętokrzyskie”. We wtorek, 18 sierpnia w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się 
podpisanie umowy z przedstawicielem spółki. Zarząd Województwa 
reprezentowali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu, Agata 
Binkowska. Był to jeden z ostatnich etapów jednej z największych 
inwestycji Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku.

Budowana w  ramach projektu „Sieć Szero-
kopasmowa Polski Wschodniej – województwo 
świętokrzyskie”, regionalna sieć szerokopasmowa 
w naszym regionie składa się z 8 węzłów szkiele-
towych (Kielce, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Sandomierz, Staszów, Kazimierza 
Wielka, Jędrzejów, Włoszczowa) oraz 135 węzłów 
dystrybucyjnych. Węzły te są połączone kablami 
światłowodowymi, a  sumaryczna długość całej 
sieci wynosi 1414 km. Cztery węzły dystrybucyj-
ne zlokalizowane zostały w gminie Pawłów. 

Projekt, którego wartość przekracza 200 mln 
złotych, zbliża się do szczęśliwego końca. Wybu-
dowana została już cała sieć światłowodowa i już 
niebawem będą mogli podłączać się do niej np. 
operatorzy dostępowi.

Operatorem Infrastrukturalnym sieci będzie 
fi rma Glenbrook Investments Sp. z o. o., 
z której przedstawicielem umowę podpisali mar-
szałek Adam Jarubas i  członek Zarządu Woje-
wództwa Agata Binkowska.

- Praca nad tego typu projektami jest pracą 
zespołową, drużynową i to nie tylko ze względu na 
wartość tego projektu, która przekracza aż 200 mln 
złotych. To jeden z  największych projektów, nad 
którymi pracowaliśmy i dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do jego realizacji. Dziś przechodzimy 
do etapu zarządzania infrastrukturą, która została 

wybudowana, a jest czym zarządzać. Ideą projektu 
jest likwidacja białych plam w dostępie do Inter-
netu. Ma on zapewnić dostęp do sieci tam, gdzie 
dotychczas, głównie z  powodów ekonomicznych, 
komercyjnie nie było to opłacalne. Podstawowym 
skutkiem sieci będzie również znaczny spadek cen 
dostępu do Internetu dzięki konkurencji, która wy-
tworzy się na rynku – mówił podczas konferencji 
prasowej marszałek Adam Jarubas.

Projekt to nie tylko część inwestycyjna. W jego 
ramach prowadzone są również szkolenia z pod-
stawowej obsługi komputera i korzystania z sieci 
Internet, skierowane do 998 osób z grupy 45+ na 
terenie całego województwa.

- Ważną częścią tego projektu jest przygoto-
wywanie grupy odbiorców. Chcemy pokazać tym 
ludziom, jak ważne może być korzystanie z  Inter-
netu, że może on być szansą na pracę, na rozwi-
nięcie skrzydeł. Mam nadzieję, że wiele kolejnych 
projektów zostanie zrealizowanych dzięki tej sieci 
– dodał Adam Jarubas.

Umowa zostanie zawarta na 10 lat. W jej ra-
mach operator uruchomi warstwę aktywną sieci, 
a  potem będzie odpowiedzialny za zarządzanie 
siecią i sprzedaż hurtową.

- Mamy doświadczenie w tej materii z innych 
rynków. Sieć, która powstała, będzie jedną z naj-
bardziej nowoczesnych w Europie i wielu opera-

torów obecnych na rynku może jej pozazdrościć. 
Wymagania specyfi kacji technicznej były bardzo 
wysokie, ale dzięki temu sieć będzie dobrą bazą 
do świadczenia usług w  województwie święto-
krzyskim. Dziś jakość dostępu do Internetu ma 
ogromny wpływ na rozwój społeczeństw. Traktuje-
my ten projekt, jako długofalowy, wspólnie przez 
10 lat będziemy budowali sieć i  przyczyniali się 
do lepszego życia mieszkańców. Naszym wspól-
nym zadaniem będzie stworzenie jak najlepszej 
infrastruktury dla operatorów lokalnych. Jesteśmy 
dumni, ze to właśnie my zostaliśmy wybrani do re-
alizacji tego projektu - mówił pełnomocnik Spółki 
Glenbrook Investments Sławomir Palczewski, 
Head of Sales Department Industry and Public 
Sector w fi rmie Alcatel-Lucent. 

Jest prawdopodobne, że już w listopadzie do 
sieci będą mogli podłączać się pierwsi operatorzy 
dostępowi. 

- Było to przedsięwzięcie nie tylko informatycz-
ne ale przede wszystkim techniczne i  logistyczne. 
Nierzadko spotykaliśmy się z  problemami, które 
nie są obce np. przy budowie dróg. W  ramach 
projektu zawarliśmy aż 1046 odrębnych umów, 
m.in. z  właścicielami gruntów – zaznaczał An-
drzej Sztokfi sz, zastępca dyrektora Biura Społe-
czeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej – województwo świętokrzyskie” jest 
współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w  ramach Programu Opera-
cyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

W  ramach realizacji projektu „Sieć Sze-
rokopasmowa Polski Wschodniej” na terenie 
gminy Pawłów powstały cztery węzły dystry-
bucyjne: Pawłowie, Bronkowicach, Godowie 
i  Szerzawach. Taka lokalizacja punktów po-
winna zapewnić dostęp to szybkiego, szero-
kopasmowego Internetu dla wszystkich miesz-
kańców naszej gminy.

Gmina Pawłów nie partycypowała w kosz-
tach realizacji projektu. Nasz wkład ograniczył 
się do udostępnienia działek na potrzeby 
realizacji projektu oraz bieżącej współpracy 
z Inwestorem. 

Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów
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Umowę z Glenbrook Investments Sp. z o. o. 
podpisali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska
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Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z  funduszu 
alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania 
dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836 
z późn. zm.).

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na-
leży złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyj-
nego.

2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego 
lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów 
w roku 2014.

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne za 2014r.

4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwo-
wanych w 2014r. alimentów.

5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. 
dzieci pełnoletnich).

6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o  znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich 
wysokość:

• świadectwo pracy + Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty do-
chodu – ksero);

• umowa zlecenie +Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty docho-
du – ksero);

• zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc 
(w przypadku podjęcia zatrudnienia);

• decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium 
+ Pit 11 za 2014r.- ksero;

• decyzja o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);

• decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.
8. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świad-

czeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy.
9. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu ali-

mentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku 
zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).

10. Odpis wyroku przyznającego alimenty- pierwszorazowo
11. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich – pierwszorazowo
12. Ksero aktów urodzenia dzieci –pierwszorazowo

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa 
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 
2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.).

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

• osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia,
• albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukoń-

czenia przez nią 25 roku życia,
• albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności – bezterminowo.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z  funduszu alimen-
tacyjnego?

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium 
dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Przy ustaleniu prawa do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego do 
dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z  funduszu alimen-
tacyjnego. W  okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 
30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres 
zasiłkowy, czyli za rok 2014. Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przy-
sługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 
500 zł.

sprawa urzędowa

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15

Świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie 
informuje, iż można składać wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na okres świadczeniowy 2015/2016.

SUSZA: WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
W związku z pismem Pełnomocnika Wojewody ds. Usu-

wania Skutków Klęsk Żywiołowych gmina Pawłów została 
zakwalifi kowana do obszaru zagrożonego suszą.

W dniu 21 sierpnia 2015r. została powołana Gminna Komisja do 
spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pawłów. 
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania wniosków 
o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmos-
ferycznego w gospodarstwie.

Wnioski można pobrać u sołtysa, ze strony internetowej urzędu 
www.pawlow.pl a także w Urzędzie Gminy w Pawłowie, Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska – pok. nr 13.

Informujemy również, że szacowanie strat może następować tylko 
na kategoriach gleb zagrożonych suszą w gminie Pawłów i dotyczyć może 
wymienionych poniżej upraw: ziemniaki, kukurydza na kiszonkę, krzewy 
owocowe,     drzewa owocowe, burak cukrowy, chmiel, tytoń, rośliny strącz-
kowe, łąki, pastwiska. 

Ponadto komisja może szacować straty tylko w tych uprawach, które 
znajdują się jeszcze na polu.

Dodatkowych informacji udziela: 
Pan Ryszard Kępiński tel.: (41) 334-35-72

CAŁEJ GMINY

UWAGA WAŻNE DLA:
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Rozśpiewany zespół „Sołtyski”
Rozśpiewany, pełen życia zespół Sołtyski – grupa ludzi, która 
nie pozwala zaginąć tradycji. Dawne obyczaje, obrzędy, pieśni to 
żywot zespołu. Ich występy dają gwarancję tego, że to, co było 
kiedyś, istnieje również dziś. Ich pasja do dawnych zwyczajów, 
porywa nawet najbardziej opornych.       

Zespół został założony 2011 r. przez Pana 
Wojciecha Jóźwika – sołtysa Trzeszkowa oraz 
Panią Genowefę Bies – sołtysa Szerzaw. Pani 
Genowefa oraz Pan Wojciech zastanawiali się, 
w jaki sposób mogą częściej pokazywać sołtysów 
mieszkańcom gminy. Założyli więc zespół, który 
nazwą i  składem odpowiada idei założycielskiej, 
ponieważ znaczna część członków zespołu to sołty-
si. Do zespołu dołączyły też Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Szerzaw i Trzeszkowa. Debiutancki wy-
stęp zespołu odbył się 29 listopada 2011 roku na 
sesji Rady Gminy w Pawłowie. 

Za siedzibę swoich spotkań zespół uznał remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu. To tam ro-
dzą się pomysły, które następnie są prezentowane 
przez zespół na licznych gminnych i poza gminnych 
wydarzeniach. Oryginalne teksty, prezentowanych 
pieśni zespołu to twórczość Pani Małgorzaty 
Orczyk oraz Pana Bogusława Sitka.

Od chwili powstania zespół uczestniczy na róż-
nego typu piknikach, festynach i innych wydarze-
niach gminnych. Co roku występuje na największej 
gminnej imprezie Dniach Pawłowa. Co ciekawe, 
zespół gościnnie występował w  starachowickim 
szpitalu, odwiedził też Dom Pomocy Społecznej 
w  Kałkowie. Śpiewał na polsko-szkockim weselu 
w  Tarczku, kiedy mieszkanka gm. Pawłów wy-
chodziła za Szkota. W  2014 r. zespół był repre-
zentantem gminy Pawłów na VI Festiwalu Kultur, 
który odbył się w Baligrodzie w ramach projektu 
„Inwestycje i  turystyka – szansą na dynamiczny 
rozwój gmin z  województw Polski Wschodniej”. 

Ponadto koncertował m.in. w Ćmińsku, dwukrot-
nie w Opatowie, w Brodach, Waśniowie oraz na 
Dymarkach Świętokrzyskich w  Nowej Słupi. Brali 
udział w przeglądach folklorystycznych, reprezen-
towali gminę m.in. na: „II Marcinkowskich Spotka-
niach z Folklorem”, „Buskich Spotkaniach z Folklo-
rem”, „Świętokrzyskim Festiwalu Kultury Ludowej” 

w  Nowej Słupi. Na swoim koncie mają teledysk 
„Świętokrzyska baba” nagrany dla Telewizji TVN 
oraz dwa nagrania dla Radia Kielce. Z  folklorem 
pojawiają się na licznych scenach, nie tylko gminy, 
ale i powiatu.

Mogłaby się wydawać, że twórczość zespo-
łu to tylko śpiew, otóż nie! Członkowie zespołu 
swoim temperamentem do zabawy porywają 
każdego. Ich repertuar to świętokrzyskie pieśni 
i  ludowe melodie, oprócz tego także swojskie 
jadło.

W  zespole, obok założycieli Wojciecha 
Jóźwika (menadżer zespołu) i  Genowefy 
Bies, działają: Agnieszka Banasik – kierownik 
zespołu, Barbara Łuczkiewicz, Halina 
Bernacka, Paweł Radecki, Renata Teliga, 
Małgorzata Orczyk (poetka), Małgorzata 
Dudzic, Stanisław Ziemnicki, Adam 
Bernacki, Stanisława Kowalska, Alicja 
Samiec, Halina Puchała, Henryk Latała. 

Orkiestra pod przewodnictwem Pana Zbi-
gniewa Orczyka upiększa występy, prawdziwy-
mi i oryginalnymi melodiami. W  jej skład wcho-
dzą: Andrzej Sitek, Zdzisław Orzeł, Stefan 
Gładek oraz Lech Jaros. 

Tu nie trzeba namawiać do śpiewania i  bie-
siadowania dla zespołu Sołtyski to czysta przyjem-
ność. 

Występ „Sołtysek” na XVI Dniach Pawłowa

Zespół reprezentuje gminę Pawłów również poza granicami gminy. Na zdjęciach występ w Baligrodzie.
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tel. 41 272-17-15
zapraszamy

od 8 do 17
w soboty od 8 do 15

Sklep „ART – DOM”
Janina Majewska

 Pawłów 44A

REKLAMA 201509-034

REKLAMA 201509-090

Pawłów 56 (W OŚRODKU ZDROWIA) 
 888 657 087

PROTETYKA
NAPRAWA 

PROTEZ 
ZĘBOWYCH

KAŁKÓW 35B, 27-225 PAWŁÓW · TEL. 508 332 107

Wykonujemy: bramy · furtki · ogrodzenia · balustrady  
zewnętrzne · balustrady wewnętrzne · ogrodzenia panelowe · 
cynkowanie ogniowe · malowanie proszkowe · piaskowanie · 

projekt · doradztwo · montaż

REKLAMA 201509-086

tel. 041 272-19-64, 600 819 525, e-mail: ankabp@wp.pl

UBEZPIECZENIA
ANNA BIL-PAWŁOWSKA

BUDYNEK "GS" (OBOK PIEKARNI) PAWŁÓW 45A

REKLAMA 201509-087

DOM WESELNY MARAVILLA

Bronkowice 45A, 27-225 Pawłów  41 271 83 83

WESELA · PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

REKLAMA 201509-089

REKLAMA 201509-077

REKLAMA 201509-088
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pod patronatem

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15

Zawody wędkarskie 
W niedzielne przedpołudnie, 23 sierpnia, nad zbiornikiem wodnym 
Wióry odbyły się zawody wędkarskie spławikowe o Puchar Wójta 
Gminy Pawłów Marka Wojtasa. 

O Puchar Wójta Gminy Pawłów 

Organizatorem zawodów był Zarząd Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Paw-
łowie. Do rywalizacji przystąpiło 16 zawodników. 
Połów wędkarzy oceniało jury sędziowskie w skła-
dzie: Henryk Więcław – Przewodniczący Koła 
Wędkarskiego w Pawłowie, Tomasz Wzorek – 
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła oraz Mi-
rosław Rutkowski – zastępca przewodniczą-
cego ds. organizacyjnych Koła. Jedynym kryterium 

oceny była waga złowionych ryb. Najlepsi pod 
tym względem okazali się: Jarosław Pocheć 
(I miejsce), Włodzimierz Styk (II miejsce) oraz 
Krzysztof Grunt (III miejsce). 

Honorowy patronat nad zawodami objął Ma-
rek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów, który najlep-
szym zawodnikom wręczył pamiątkowe puchary.

Zawody zakończyło wspólne pieczenie kiełba-
sek. 

Jarosław Pocheć nie narzekał na brak ryb

Połowy oceniała komisja

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

Wszyskie złowione podczas turnieju ryby wróciły do zbiornikaWspólne pieczenie kiełbasek zakończyło turniej

Zwycięzcy turnieju z Wójtem Gminy i Prezesem Koła Wędkarskiego

W turnieju udział wzięło 16 uczestników
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USŁUGI TRANSPORTOWE

www.ponikowski.eu  wojtek@ponikowski.eu  608 557 207

KRAJOWE · ZAGRANICZNE

USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE
WOJCIECH PONIKOWSKI

GRABKÓW  56, 27-225  PAWŁÓW

ZAKŁAD BLACHARSKO-LAKIERNICZY

DĄBROWA 29, tel. 507 109 923

Artur Niedzielski
BLACHARSTWO
rama naprawcza
LAKIEROWANIE
komora lakiernicza
AUTA ZASTĘPCZE
POMOC DROGOWA

DOJAZD DO KLIENTA
GRATIS

Elegance

GOŚCINIEC KAŁKÓW
Kałków 33B, 27-225 Pawłów

www.goscinieckalkow.pl
 512 302 155

OFERUJE
przyjęcia okolicznościowe 
chrzty, komunie, urodziny,  

jubileusze, stypy, imprezy firmowe, 
spotkania biznesowe

catering
noclegi (50 miejsc)

KWIATY

Godów 82, 27-225 Pawłów 
 509 189 661

KWIATY RABATOWE
BRATKI

CHRYZANTEMY
SADZONKI WARZYW

BALKONOWE

USŁUGI
KOPARKOŁADOWARKĄ

USŁUGI
TRANSPORTOWE

JERZY SŁOWIŃSKI
Rzepin Pierwszy 25, 27-225 Pawłów 

 510 245 080

MAŁA GASTRONOMIA "DOMINO"
Rzepin Kolonia 82C (przy drodze Bodzentyn - Starachowice)

Oferujemy:
• dania gorące 

hot dog, frytki, hamburger, golonka, zapiekanka
• napoje
• piwo kuflowe
• lody włoskie

CZYNNE CODZIENNIE OD 14:00 DO 21:30

SMACZNIE
 SZYBKO
  TANIO

REKLAMA 201509-003

REKLAMA 201509-021

REKLAMA 201509-070 REKLAMA 201509-038

REKLAMA 201509-009 REKLAMA 201509-056

REKLAMA 201509-050

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 900 - 1700, sobota: 900 - 1300

tel. kom. 514 514 933 · tel./fax. 41 276 12 70 · e-mail: sylwia.zietek@op.pl
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SYLWIA ZIĘTEK

STARACHOWICE, UL. PIŁSUDSKIEGO 64

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
majątkowe · komunikacyjne · na życie · w podróży · rolne · firmowe

FIRMY UBEZPIECZENIOWE: 
PZU · Warta · Hestia · Compensa · Liberty Ubezpieczenia · AXA Direct · Proama · TUZ 

 Gothaer · Generali · Link4 · Allianz · Benefia · Uniqa · Interrisk · MTU · You Can Drive · Concordia

REKLAMA 201509-078
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ogłoszenia

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PAWŁÓW

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 
1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Godów - obszar Godów I na terenie gminy Pawłów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze 
zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, 
poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/302/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. 
w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godów na terenie gminy Paw-
łów, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/442/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 
listopada 2014 r.,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołec-
twa Godów - obszar Godów I na terenie gminy Pawłów wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 wrze-
śnia 2015 r. do 29 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Pawłowie, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie zmiany planu rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 17 września 2015 r. o godz. 1300  w Urzędzie 
Gminy w Pawłowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany pla-
nu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłów na adres: Pawłów 56, 
27-225 Pawłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 14 października 2015 r.   

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w posta-
ci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi -
kowanym przy pomocy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP 
w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 
235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą - w publicz-
nie dostępnym wykazie danych o  dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

• projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go sołectwa Godów - obszar Godów I na terenie gminy Pawłów,

• prognozie oddziaływania na środowisko w.w. zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisk, w tym - zapewnieniem możliwości udziału spo-
łeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa 
wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 
ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww projektu zmiany planu 
i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko w formie: 1. pisemnej w siedzibie 
Urzędu Gminy w Pawłowie, 27-225 Pawłów, Pawłów 56; 2.  ustnie do pro-
tokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowie, 27-225 Pawłów, Pawłów 56, 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@
pawlow.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłów z  podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14 października  2015 r. 

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez roz-
patrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pawłów.
        

Z up. Wójta
 inż. Jerzy Kaczor

Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PAWŁÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa 
na terenie gminy Pawłów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Pawłowie Uchwały Nr V/32/15 z 
dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa 
na terenie gminy Pawłów.

Przedmiotem zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w 
ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności 
funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zmianą planu obejmuje się fragment sołectwa Dąbrowa granicach okrę-
conych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany pla-
nu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Paw-
łowie, 27-225 Pawłów w terminie do dnia 30 września 2015.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wnioski oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

     
Z up. Wójta

inż. Jerzy Kaczor
Sekretarz Gminy

GODOWA
UWAGA WAŻNE DLA:

DĄBROWY
UWAGA WAŻNE DLA:
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ogłoszenia / aktualności

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PAWŁÓW

o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko do zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy 
Pawłów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 
46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze 
zm.)

zawiadamiam
o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gmi-
ny Pawłów, do której Rada Gminy w Pawłowie przystąpiła 
Uchwałą Nr V/32/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na tere-
nie gminy Pawłów. 

Przedmiotem zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Pawłów będą zagadnie-
nia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w ust. 3 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących 
potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zmianą planu obejmuje się fragment sołectwa Dąbrowa zgodnie z za-
łącznikiem grafi cznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
planu. 

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko:

1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowie, 27-225 
Pawłów,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowie, 27-225 
Pawłów,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym na adres: budownictwo@gmina-pawlow.pl

w terminie do 30 września 2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Pawłów.

Z up. Wójta
inż. Jerzy Kaczor
Sekretarz GminyDĄBROWY

UWAGA WAŻNE DLA:

Udane wakacje 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie

Wakacje mijają szybko... niestety za szybko. 
Młodzież gminna dzięki ofercie Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie 
mogła spędzić je w ciekawy sposób. 

Młodzież i dzieci tańczące w zespołach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Pawłowie wakacje rozpoczęli na przełomie czerwca i lipca wy-
cieczką ufundowaną przez Marka Wojtasa - Wójta Gminy Pawłów. 
„Duża Okrasa” i kabaret „Prosto z mostu” wyjechali w 3-dniową podróż do 
Poznania i okolic - w nagrodę za pilną pracę i osiągnięcia zespołów. Wycieczka 
była bardzo kształcąca i integrująca młodzież. Zobaczyli zbiory biblioteki i mu-
zeum zamku w Kórniku, pałac w Rogalinie ze słynnymi „dębami rogalińskimi” 
oraz sam Poznań, którego zwiedzanie rozpoczęli od stadionu Lecha Poznań. 
Chłopcy (ale i dziewczęta) z zaciekawieniem obejrzeli stadion, zajęli miejsca w 
lożach VIP, posiedzieli na stanowiskach sprawozdawców sportowych, zrobili 
zdjęcia w szatniach zawodników. Następnego dnia obejrzeli Poznański Rynek i 
Stare Miasto. Młodzież usłyszała o początkach naszej państwowości, zobaczyli 
katedrę, kościół św. Dominika, farę, ratusz z koziołkami oraz słynną galerię 
„Stary Browar”. Trzeci dzień poświęcony był nowszym czasom Poznania - wiek 
XIX i XX czyli Poznań Cesarski i Poznań Polski. Tutaj podziwiali zamek cesarski-
-najnowszy i ostatni w Europie wybudowany od podstaw zamek dla cesarza 
Prus, przepiękne, monumentalne gmachy Teatru Wielkiego, fi lharmonii oraz 
zabytkowe budynki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Mała Okrasa” wraz z rodzicami w pierwszą niedzielę lipca pojechała na 
wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Najpierw obejrzeli zamek w 
Ojcowie, a potem odbyli długi spacer Doliną Prądnika, gdzie obejrzeli słynną 
„świątynię na wodzie”, urokliwe skałki w tym: „Maczugę Herkulesa”, „Prząd-
ki”, aż dotarli do Jaskini Ciemnej. W programie znalazł się też zamek w Piesko-
wej Skale, który z powodu remontu zwiedzili tylko z zewnątrz. Dzieci poznały 
wiele legend o zamkach, władcach i postaciach bajkowych zamieszkujących 
zamki na „Szlaku Orlich Gniazd”.

Zajęcia wakacyjne rozpoczęły się w sierpniu i odbywały się w poniedziałek 
i środę. Średnio uczestniczyło w nich 12 osób. Dzieci tańczyły tańce nowocze-
sne, grały w gry stolikowe i inne gry ogólnorozwojowe. 

Od czwartku 27 sierpnia rozpoczęły się zajęcia i próby zespołów Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie. Zapisy do zespo-
łów prowadzone będą po 10 września. Wszelkie informacje 
tel. 41 2721878.

Pamiątkowe zdjęcie w Poznaniu
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XVII DNI PAWŁOWA
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE

WEEKEND LEMON
KABARET MŁODYCH PANÓW

oraz

Starosta StarachowickiWójt Gminy Pawłów

serdecznie zapraszają na

11:45 PRZEMARSZ KOROWODU DOŻYNKOWEGO 
  Z BOISKA SPORTOWEGO W PAWŁOWIE 
  DO KOŚCIOŁA P.W. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWIE
12:00 MSZA ŚWIĘTA
13:00 POWRÓT KOROWODU NA BOISKO GMINNE 
13:30 POWITANIE GOŚCI
14:00 WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
14:00    ZESPÓŁ „SOŁTYSKI” Z GMINY PAWŁÓW
14:20    ZESPÓŁ „OKRASA” Z GMINY PAWŁÓW
14:40    ZESPOŁY Z GMINY BRODY
15:00    ZESPOŁY Z GMINY MIRZEC
15:20    ZESPOŁY Z GMINY WĄCHOCK
15:40    KABARET „PROSTO Z MOSTU” Z GMINY PAWŁÓW

16:10 KONKURSY I ZABAWY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI
16:20 WYSTĘPY ZESPOŁÓW SZKOLNYCH Z GMINY PAWŁÓW
17:50 KONKURSY PROFILAKTYCZNE DLA RODZIN
18:00 KONCERT SOLISTÓW I ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
18:30 KABARET MŁODYCH PANÓW
20:00 ZESPÓŁ WEEKEND
21:20 ZESPÓŁ LEMON
23:00  POKAZ LASEROWY I POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
23:15 DYSKOTEKA POD GWIAZDAMI
23:59 ZAKOŃCZENIE IMPREZY

W PROGRAMIE
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IMPREZA TOWARZYSZĄCA

„TRZEŹWE POPOŁUDNIE”

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15


