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Po zebraniu ostatnich kłosów zboża nadszedł 
czas na obrzędowe zakończenie zbioru płodów 
ziemi, uroczyste święto plonów. Dziękczynienie 
za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, 
szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej 
prastarej uroczystości. W niedzielę, 6 września 
2015 roku, w Pawłowie odbyły się dożynki 
powiatowo – gminne. Uroczystości dziękczynne 
połączone były ze świętem gminnym – XVII 
Dniami Pawłowa oraz piknikiem profi laktycznym 
„Trzeźwe popołudnie”. 

Dożynki powiatowo-gminne
XVII Dni Pawłowa

Uroczystości dożynkowe roz-
poczęły się tuż przed południem 
przemarszem barwnego korowodu 
dożynkowego z gminnego boiska do 
kościoła pw. Jana Chrzciciela w Paw-
łowie. Pochód otwierała orkiestra 
dęta z  Kunowa za którą dożynkowe 
wieńce nieśli przedstawiciele  wiej-
skich gmin powiatu starachowic-
kiego. Przed kościołem dożynkowy 
korowód powitali gospodarze uro-
czystości: Marek Wojtas – Wójt 
Gminy Pawłów oraz Dariusz Dą-
browski – Starosta Starachowicki. 
Następnie starostowie dożynek Jo-
lanta Bryła i Krzysztof Serwic-
ki poprosili proboszcza pawłowskiej 
parafi i ks. Jana Setę o  poświę-
cenie dożynkowych wieńców oraz 
odprawienie Mszy Świętej w intencji 
rolników. Po uroczystościach kościel-

nych korowód powrócił na płytę bo-
iska sportowego. 

Po wysłuchaniu hymnu pań-
stwowego ofi cjalnego otwarcia do-
żynek dokonali: Wójt Gminy Pawłów 
Marek Wojtas, Starosta Staracho-
wicki Dariusz Dąbrowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy w Pawłowie 
Henryk Więcław oraz Przewodni-
cząca Rady Powiatu Starachowickie-
go Bożena Wrona. 

Starostowie dożynek Jolanta 
Bryła i  Krzysztof Serwicki wręczyli 
poświęcony bochen chleba gospo-
darzom uroczystości: Markowi Woj-
tasowi – Wójtowi Gminy Pawłów 
i Dariuszowi Dąbrowskiemu – Staro-
ście Starachowickiemu.

- Zgodnie ze starodawnym zwycza-
jem dziś podsumowujemy tegoroczne 
żniwa. To był ciężki rok dla rolników. 

Susza sprawiła, ze plony będą niższe, 
ale polski rolnik jak zwykle dał sobie 
radę - mówił starosta Dariusz Dą-
browski. - Jan Paweł II powiedział, że 
praca rolnika jest powołaniem, a rolnik 
współpracuje ze Stwórcą i według jego 
słów czyni sobie ziemię poddaną. Rolnik 
to ten, który sieje i zbiera ale też ten, któ-
ry żywi i broni. Dzięki polskim chłopom 
zachowaliśmy ziemię, religię i  tradycję. 
Dziś dziękujemy za trud, za chleb dla 
całego narodu.

Głos zabrał również wójt Marek 
Wojtas. - Naszej gminie, najbardziej 
rolniczej w  powiecie starachowickim, 
przypadł zaszczyt organizacji dożynek 
powiatowych. Tegoroczne żniwa były 
ciężkie, plony zbóż, owoców i warzyw są 
niższe niż planowano. Dziś praca rolnika 

często nie przynosi spodziewanych efek-
tów. Składam wam wyrazy uznania i ży-
czenia dobrego zdrowia oraz szacunku 
ze strony społeczeństwa - powiedział.

W trakcie imprezy życzenia z oka-
zji dożynek złożyli mieszkańcom także 
posłowie Marzena Okła-Drew-
niowicz i Krzysztof Lipiec.

Wieńce dożynkowe ośpiewali 
członkowie pawłowskiego zespołu 
„Sołtyski”, którzy swoim wystę-
pem rozpoczęli blok ludowy im-
prezy. Na scenie zaprezentowali się 
także: Karol Radło ze SP Radkowi-
cach, zespół folklorystyczny „Mała 
Okrasa”, Marysia Kosiarska 
i Staś Kępiński ze SP w Bostowie, 
zespół „Echo Adamowa” z gminy 
Brody, zespół „Trębolanki” z gmi-

Relacja

Gospodarze dożynek: Dariusz Dąbrowski - Starosta Starachowicki 
i Marek Wojtas - Wójt Gminy Pawłów

Starostowie dożynek: 
Jolanta Bryła z Brzezia i Krzysztof Serwicki z Wawrzeńczyc

Na dożynkowych stoiskach regionalnego miodu próbowali 
Marek Materek - Prezydent Starachowic i Andrzej Duda - Radny Powiatu Starachowickiego
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ny Mirzec, pawłowski kabaret „Pro-
sto z Mostu”. Jak co roku na sce-
nie nie zabrakło również laureatów 
gminnego „Przeglądu Artystycznego 
Szkół”. W  tej części swoje umiejęt-
ności wokalno-taneczne zaprezen-
towali: Bernadeta Nowak (SP 
Dąbrowa), Natalia Kozłowska 
(SP Łomno), Bernadeta Lefek 
(SP Chybice), Marcelina Sikora 
i  Ania Dziarmaga (SP Radkowi-
ce), zespół taneczny „MAKAO” 
(ZS Chybice – fi lia Bostów), duet 
Zuzanna Bado i Kinga Pożoga 
(SP Jadowniki), duet: Kamil Graba 
i Patrycja Linek (ZS Chybice – fi lia 
Grabków), trio: Karolina Gałek, 
Weronika Skimina, Monika 
Dwojewska (ZS Chybice), duet: 
Klaudia Sławek, Weronika 
Styk (ZS Chybice), orkiestra Ze-
społu Szkół w Szerzawach. Nie 
lada atrakcją był występ reaktywo-
wanego po kilku latach przerwy ze-
społu „Stella Paulensis”. 

W  ramach pikniku profi laktycz-
nego „Trzeźwe popołudnie” 
pomiędzy występami artystycznymi 
prowadzone były liczne konkursy dla 
dzieci i młodzieży traktujące o nega-
tywnych skutkach spożywania alko-
holu i zażywania narkotyków. 

Mimo niesprzyjającej pogody 
z  godziny na godzinę boisko spor-
towe zapełniało się coraz bardziej. 
Najpierw wystąpił - Kabaret Mło-
dych Panów, czyli Robert Koról-
czyk, Mateusz Banaszkiewicz, 
Bartosz Demczuk i  Łukasz 
Kaczmarczyk, po nich zagrał znany 
zespół disco polo i  dance Week-
end. Publiczność rozgrzała gwiazda 
wieczoru zespół LemOn.

Imprezę zakończył efektowny 
pokaz sztucznych ogni. Ze względu 
na niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne nie odbył się ostatni z  zapla-
nowanych punktów – dyskoteka pod 
gwiazdami. Mimo wszystko tegorocz-
ne dożynki i  święto gminy Pawłów 
można zaliczyć do bardzo udanych.

Gospodarze dożynek oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Sportu i  Rekreacji 
w  Pawłowie serdecznie dziękują spon-
sorom za udzielone wsparcie fi nansowe. 
Słowa uznania należą się szczególnie: 

Zakład  Instalacji  i  Sieci  Elektro-
energetycznych  „ELEKTROBUD” 
Jan  Pasternak  i  Halina  Paster-
nak  z   Ostrowca  Świętokrzyskiego, 
Marcin Głowacki  – Gospodar-
stwo  Ogrodnicze  z   Warszówka, 
Firma  Fama-Bruk z Dąbrowy, Fir-
ma  Sanitex  z  Tryńczy, Bank  Spół-
dzielczy  ze  Starachowic, Albert  
Adamczyk Okręgowa  Stacja  
Kontroli  Pojazdów, Auto  Serwis 
z  Wieloborowic, Zakład  Usługowo 
Handlowy  „GAZ  SERWIS” Jacek  
Głowacki i    Dariusz  Głowacki  
z  Pawłowa, Piotr  Maj – redaktor  
naczelny miesięcznika Kronika 
Pawłowska, Anna  i  Mariusz  Żu-
rowscy  – sklep  ABC  z  Pawłowa, 
Sepioło  Szymon  i  Agnieszka – 
Piekarnia  i  Handel  Pieczywem z  
Radkowic  Kolonii, Zdzisław  Zapała – 
Przedsiębiorstwo Transportowe  z  
Kałkowa, Firma  Wytwórczo-Han-
dlowo-Usługowa „PROJEKT” Ka-
zimierz Pocheć  ze  Starachowic, Firmy  
„TRANS-FRIUT”  i   „ZACZ-POL” 
Małgorzata i  Sylwester Zaczkie-
wicz   z  Ambrożowa, Firma  „POLBU-
DROL-BIS” Andrzej  Pożoga  z  Rze-
pina  Pierwszego, Firma  Handlowa  
„BIL”  Jerzy  Bujnowski  ze  Starachowic, 
Gulba Irena  i  Mirosław – Stacja  
Kontroli  Pojazdów  ze  Starachowic, 
Zakład  Usługowo-Wodno-Ka-
nalizacyjny „HYDROBUD”  Wła-
dysław  Krzysiek   z  Kielc, Łukasz  
Hamera – Usługi Geodezyjne  ze  
Starachowic, Rafał i   Mariusz  Su-
rowiec  – Auto  Części  z  Pawłowa, 
Firma  „Balustrady.com.pl”  pro-
dukująca  balustrady  ze  stali  
nierdzewnej z  Godowa, MINI  MA-
SARNIA  – Waldemar  Grudzień  
z   Wieloborowic, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „DREWEX”  
Andrzej Perchel z  Radkowic, Zakład  
Produkcyjno-Usługowy  „TRAK-
-MET” Paweł  Saramak z  Rzepina  
Drugiego, Klikom.net – internet do  
300 Megabajtów  na  sekundę 
ze  Starachowic, Marek  Wiśniewski 
– Apteka  Pawłów, Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe  „BRUK-POL” Joanna  
Zawada, Rafał  Wrona  z  Nowego  
Bostowa.Publiczność rozgrzała gwiazda wieczoru zespół LemON

Energetyczny koncert dał zespół Weekend

Do łez rozmieszał widzów Kabaret Młodych Panów

W ramach pikniku „Trzeźwe popołudnie” rozegrane zostały profi laktyczne konkursy z nagrodami
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W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 30 września, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad na-
stępuje do dnia 30 listopada. 

Gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
dokumentami w okresie od 
dnia 1 października do dnia 
30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad następuje 
do dnia 31 grudnia.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o zasiłek 

rodzinny należy dołączyć: 
1.  kserokopię dowodu osobistego; 

2.  skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka; 3. orzeczenie o niepełno-
sprawności, w przypadku, gdy w 
rodzinie wychowuje się dziecko nie-
pełnosprawne; 4. aktualne zaświad-
czenie szkolne  na rok 2015/2016 
(dotyczy dzieci po ukończeniu 
16 roku życia); 5. zaświadczenia 
stwierdzające wysokość docho-
du rodziny (małżonków, rodziców 
dziecka, dzieci) w tym odpowiednio: 
•  zaświadczenia z urzędu skarbowe-
go określające wysokość dochodu 
uzyskanego przez członków rodziny w 
2014 roku; • zaświadczenia o wyso-
kości składek na ubezpieczenie zdro-
wotne za rok 2014; •    zaświadczenie 
o wielkości posiadanego gospodar-
stwa rolnego (ha przeliczeniowych) 
w 2014; • kopię odpisu wyroku 
sądu zasądzającego alimenty oraz za-
świadczenie komornika o dochodzie 
z tytułu otrzymanych alimentów w 

2014;  W przypadku utraty do-
chodu (osiągniętego w 2014 
roku): • dokument potwierdzający 
utratę dochodu oraz wysokość utra-
conego dochodu (świadectwo pra-
cy/umowa-zlecenie oraz PIT-11); W 
przypadku uzyskania dochodu 
po 1 stycznia 2015 roku: • do-
kument potwierdzający liczbę mie-
sięcy, w których dochód był osiągany 
(np. umowę o pracę,  umowę-zle-
cenie); • dokument potwierdzający 
wysokość uzyskanego dochodu netto  
z kolejnego miesiąca następującego 
po miesiącu w którym dochód został 
uzyskany;  6.  kopię wyroku zasądza-
jącego alimenty; 7. kopię prawo-
mocnego wyroku sądu orzekającego 
rozwód lub separację; 

Do dodatku z tytułu uro-
dzenia dziecka dołącza się:

• zaświadczenie lekarskie o po-
zostawaniu kobiety pod opieką le-
karską –  od 10 tygodnia ciąży.

Do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tyt. opieki nad 
dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego 
do wniosku dołącza się:

•    zaświadczenie od pracodawcy 
o udzieleniu urlopu wychowawczego 
oraz o okresie zatrudnienia i na jaki 
okres urlop został udzielony

• zaświadczenie organu emery-
talno-rentowego stwierdzające, że 
osoba ubiegająca się była zgłoszona 
do ubezpieczeń społecznych

Do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka:

• kopia skróconego aktu zgonu 
drugiego z rodziców;

• odpis zupełny aktu urodze-
nia dziecka w przypadku, gdy ojciec 
dziecka jest nieznany.

Do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego:

• aktualne zaświadczenie szkoły  
na rok 2015/16 w przypadku, gdy 
dziecko ukończyło 16 rok życia.

Do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania:

• zaświadczenie potwierdzające 
tymczasowe zameldowanie ucznia 
poza miejscem zamieszkania

UWAGA! W przypadku, gdy 
okoliczności sprawy mające wpływ 
na prawo do świadczeń rodzinnych 
wymagają potwierdzenia innym do-
kumentem niż wymienione powyżej, 
podmiot realizujący świadczenie 
może domagać się takiego doku-
mentu.

Sprawa urzędowa

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15

Można składać wnioski o zasiłki rodzinne
Od dnia 1 listopada 2015 r. rozpocznie się nowy 
okres zasiłkowy 2015/2016, który obejmuje mie-
siące od listopada 2015 r. do października 2016 r. 
Formularze wniosków oraz informacje o dokumen-
tach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są do-
stępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pawłowie. Wypełnione, kompletne wnioski wraz 
z niezbędnymi dokumentami można już składać. 

Wójt Gminy Pawłów informuje, iż zostanie przeprowadzo-
na bezpłatna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
takich jak:

• odpady z  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. 
posadzki betonowe,

• beton, gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement,
• odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaże-

nia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne,
• usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
• papa, wełna mineralna, styropian pobudowlany, karton-gips.

Zabrania się oddawania materiałów zawierających azbest 
(eternit)! Przy kontenerach odpady będą sprawdzane przez przeszkolo-
nych pracowników. 

Odpady takie jak: styropian, papa, wełna, karton-gips 
nie mogą być zmieszane z innymi odpadami budowlanymi! 
Przed oddaniem należy je posegregować.

HARMONOGRAM
Odpady odbierane będą od godz. 08:00 do godz. 17:00 z miejsc wska-

zanych poniżej. 
 06.10 - Remiza OSP w Ambrożowie (miejscowości: Ambro-
żów, Trzeszków, Wieloborowice, Pokrzywnica, Nowy Jawor, Stary Jawor); 
 06.10 - Plac obok boiska w Chybicach (Chybice, Nowy Bostów, 
Stary Bostów, Nieczulice);  06.10 - Remiza OSP w Brzeziu (Brzezie, 
Wawrzeńczyce);  16.10 - Plac GS w Grabkowie (Grabków, Łomno, 
Krajków, Modrzewie);  16.10 - Plac obok starego ośrodka zdro-
wia w Kałkowie (Kałków, Godów, Dąbrowa, Szeligi);  16.10 - Plac 
za remizą OSP w Pawłowie (Pawłów, Bukówka, Zbrza, Warszówek); 
 19.11 - Remiza OSP w Radkowicach (Radkowice, Radkowice Ko-
lonia, Bronkowice, Świślina);  19.11 - Plac przy cmentarzu w Rze-
pinie Drugim (Rzepin Drugi, Rzepin Kolonia, Rzepin Pierwszy);  26.11 
- Plac przy ośrodku zdrowia w Szerzawach (Szerzawy, Jadowniki, 
Rzepinek);  26.11 - Remiza OSP w Tarczku (Tarczek Górny, Tarczek 
Dolny, Świętomarz).

CAŁEJ GMINY

UWAGA WAŻNE DLA:

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych
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Regionalny Program Operacyjny 
szansą dla regionu świętokrzyskiego

Rozmowa z Panem Kazimierzem Kotowskim, Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Panie Marszałku, dobiega końca re-
alizacja siedmioletniego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Jak ocenia Pan jego 
realizację?  

Na samorządach województw, w  tym woje-
wództwa świętokrzyskiego, spoczywa ogromna 
odpowiedzialność za realizację polityki rozwoju re-
gionalnego, a szczególnie mądre wykorzystywanie 
środków uzyskiwanych przez Polskę z budżetu Unii 
Europejskiej. Mówiąc o  mądrym wykorzystaniu, 
mam na myśli dołożenie starań, by potraktować 
te środki jako jedyną w swoim rodzaju inwestycję 
w rozwój poszczególnych gmin, powiatów czy też 
całego województwa świętokrzyskiego. Pamię-
tajmy, że fundusze te od ponad 10 lat kierujemy 
zarówno do naszych świętokrzyskich fi rm, jak i sa-
morządów i organizacji pozarządowych. Przez ten 
czas nasz Region Świętokrzyski bardzo się zmie-
nił. Wyremontowane drogi, szpitale doposażone 
w najnowszy sprzęt medyczny, odnowione szkoły, 
obiekty sportowe czy świetlice wiejskie tylko wy-
brane przykłady licznych projektów unijnych, ale 
mam świadomość że potrzeby rozwojowe naszego 
województwa wciąż są ogromne. 

Gmina Pawłów aktywnie korzystała 
z rozdania Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2007-2013. Pamięta Pan jakie 
projekty zrealizowane zostały w  naszej 
gminie?

Oczywiście, że tak. Gmina Pawłów jest liderem 
w pozyskiwaniu środków unijnych, w tym środków 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Doskonale pamiętam 
charyzmatycznego Pana Wójta Ignacego Gie-
radę, który wielokrotnie prosił mnie o wsparcie 
w realizacji wielu gminnych inwestycji. Świetnie 
również układa mi się współpraca z obecnym Pa-
nem Wójtem Markiem Wojtasem. Pamiętam 
większość realizowanych w gminie Pawłów inwe-
stycji, jak chociażby rozbudowa szkół w  Rzepinie 
i  Chybicach. Ze środków RPO WŚ realizowane 
były również inwestycje budowy kanalizacji sani-
tarnej w  miejscowościach Brzezie, Wawrzeńczyce 
i Bukówka, czy przebudowy dróg: Siekierno – Rad-
kowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin,  
Zbrza – Iwniki – Pokrzywnica oraz Dąbrowa Dol-
na – Grabków - Bostów na odcinku Grabków-
Bostów. 

Unia Europejska przeznaczyła na lata 
2014-2020 ogromne środki dla Polski. 
Składają się na tę kwotę zarówno fun-
dusze inwestycyjne, jak i pieniądze kie-
rowane na rozwój kwalifi kacji zawodo-
wych i  edukacji. Jakie Pana zdaniem są 
najważniejsze efekty unijnego budżetu 
2007-2013 i  jakie są najważniejsze róż-
nice pomiędzy nim, a obecną pulą 2014-
2020?

W kończącej się unijnej „siedmiolatce” w sa-
mym tylko Regionalnym Programie Operacyjnym 
Woj. Świętokrzyskiego dofi nansowaliśmy około 
1300 projektów, z czego niespełna połowa realizo-
wana była przez świętokrzyskich przedsiębiorców. 
W regionie wdrażane były także projekty z innych 
programów operacyjnych, takich jak np. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Kapitał Ludzki, In-
nowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschod-
niej, czy Infrastruktura i Środowisko. Z pozytywny-
mi efektami fi nansowanych przedsięwzięć stykamy 
się zatem codziennie i właściwie na każdym kroku. 
Porównując świętokrzyskie miasta, miasteczka 
i wsie z roku 2007 z ich obecnym wyglądem, nale-
ży obiektywnie stwierdzić, że fundusze unijne przy-
czyniły się walnie do gruntownego przeobrażenia 
wizerunku naszego regionu, zarówno w  sferze 
infrastrukturalnej, gospodarczej jak i  społecznej. 
Z  pomocą środków unijnych udało się w  dużym 
stopniu, choć oczywiście nie całkowicie, nadrobić 
wieloletnie zapóźnienia w tych dziedzinach.

Natomiast dla nowej perspektywy fi nansowej 
2014-2020 Unia Europejska zdefi niowała całkiem 
nowe cele. Najważniejszą zasadą przyświecającą 
obecnej unijnej polityce spójności jest koncen-
tracja zasobów fi nansowych na najważniejszych 
sektorach gospodarki, tzw. inteligentnych specja-
lizacjach każdego z regionów. Ponadto, w każdym 
z  programów operacyjnych zidentyfi kowano ob-
szary strategicznej interwencji, czyli tereny posia-
dające specyfi czne potrzeby ale i cenny potencjał. 
W  RPOWŚ 2014-2020 są to przykładowo miasta 
północy naszego województwa, czyli Ostrowiec 
Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna oraz Staracho-
wice, które mają ważny potencjał przemysłowy 
ale i  trudne problemy do rozwiązania takie jak 
wysokie bezrobocie, czy też potrzeby większego 
wsparcia szkół zawodowych. Inny przykład to Ob-
szar funkcjonalny obejmujący Miasto Kielce i  11 
sąsiadujących z  nim gmin. Tutaj są specyfi czne 

potrzeby np. w  zakresie transportu zbiorowego, 
czy też zbiorników wodnych. Jak widać każda część 
naszego Świętokrzyskiego jest inna i  ma własne 
potrzeby rozwojowe. Dlatego dla takich obszarów 
w wielu unijnych działaniach planowane będą od-
rębne nabory wniosków. 

Jakie jest Pana zdaniem najważniejsze 
wyzwanie stojące przed Województwem 
Świętokrzyskim w najbliższych latach?

Mając świadomość, że po roku 2020 unijna 
polityka spójności nie będzie już tak obfi ta dla na-
szego kraju, musimy zapewnić, by pozytywne efek-
ty zainwestowania środków z  obecnej perspek-
tywy fi nansowej pozwoliły na dynamiczny rozwój 
naszej pięknej świętokrzyskiej ojczyzny w  długiej 
perspektywie. Musi tutaj zadziałać razem kilka 
elementów. Po pierwsze kluczowe jest dokończe-
nie dużych zadań infrastrukturalnych takich jak 
m.in. rozbudowa dróg krajowych i  kluczowych 
linii kolejowych biegnących przez nasz Region. Po 
drugie mądre projekty podnoszące nasz kapitał 
społeczny, rozumiany nie tylko jako zwiększenie 
poziomu wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych 
mieszkańców, ale także poziomu aktywności spo-
łecznej i współpracy w każdej dziedzinie nasze-
go życia. Jednocześnie potrzeba maksymalnego 
wsparcia naszych świętokrzyskich fi rm, zarówno 
w postaci unijnych dotacji ale i równie ważne są 
przyjazne przepisy krajowe np. w obszarach po-
datków, czy też zasad prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Kazimierz Kotowski to stały bywalec w naszej 
gminie. W ubiegłym roku uczestniczył w otwarciu 

remizy OSP w Kałkowie.
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STARACHOWICE, UL. OSTROWIECKA 163

www.kominkistylowe.pl

KOMINKI
KOMINY

SYSTEMY GRZEWCZE

 606 95 65 23

REKLAMA-111

PELLET
TRANSPORT NA TERENIE GMINY

KAŁKÓW 64, 27-225 PAWŁÓW 

 501 640 164

REKLAMA-110 

SUPER PROMOCJA!!! Z TĄ REKLAMĄ 10% RABATU*

PŁYTKI CERAMICZNE
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
DOCIEPLENIA

STARACHOWICE UL. JANA PAWŁA II 20 (OBOK BIEDRONKI)

OTWARTE: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:30 - 17:30, SOBOTA - 8:00 - 14:00
 41 272 52 11

* PROMOCJA NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI DOSTĘPNYMI W SKLEPIE

REKLAMA-108

Powalczą o mandaty poselskie
25 października br. wybierać będziemy naszych reprezentantów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród kandydatów nie zabrakło osób mocno związanych z naszą gminą.

Kandyduje do Senatu Kandyduje do Sejmu Kandyduje do Sejmu Kandyduje do Sejmu Kandyduje do Sejmu

Arkadiusz Bąk 
Wiceminister w Ministerstwie 
Gospodarki. Wcześniej Dyrektor 
Departamentu w Urzędzie 
Marszałkowskim w Kielcach. Wspomaga 
władze samorządowe w realizacji 
projektów finansowanych przez rząd.  
Z Gminą Pawłów związany również przez 
rodzinę. Kandyduje do Senatu z listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kazimierz Kotowski
Radny Sejmiku IV i V kadencji. 
Od 2010 r. członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego. 
Od lat aktywnie wspomaga władze 
samorządowe gminy Pawłów w 
pozyskiwaniu unijnych środków. 
Z Gminą Pawłów związany również 
przez rodzinę. Kandyduje do Sejmu 
z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bożena Wrona
Pełni rolę Przewodniczącej Rady 
Powiatu Starachowickiego. 
Z zawodu nauczyciel. Mieszka 
w gminie Wąchock. Z gminą Pawłów 
związana również poprzez rodzinę. 
Kandyduje do Sejmu z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Andrzej Duda
Radny Powiatu Starachowickiego. 
Z wykształcenia pedagog. 
Twórca biura bezpłatnych porad 
prawnych dla mieszkańców 
powiatu starachowickiego. 
Mieszkaniec Radkowic Kolonia. 
Kandyduje do Sejmu z listy Komitetu 
Wyborczego Wyborców „Kukiz’15”.

Ryszard Grudziecki
Radny Gminy Pawłów. 
Z wykształcenia inżynier mechanik. 
Mieszkaniec Pawłowa. Kandyduje 
do Sejmu z listy Komitetu 
Wyborczego Wyborców 
JOW Bezpartyjni.
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REKLAMA-092

Pawłów 106A, 27-225 Pawłów
tel. 508 331 250, 501 339 751

rafal.surowiec1@wp.pl

AUTO-CZĘŚCI
AUTO-HANDEL
CZĘŚCI UŻYWANE

IMPORT Z NIEMIEC I WIELKIEJ BRYTANII

www.autoczesci-pawlow.pl

REKLAMA-093

REKLAMA-114

ul. Armii Krajowej 5, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 275 28 38
tel. kom. 509 301 700

ARMET

www.armet-starchowice.eu

ul. Armii Krajowej 5, 27-200 Starachowice

www.armet-starchowice.eu

ul. Armii Krajowej 5, 27-200 Starachowice

www.armet-starchowice.euwww.armet-starchowice.eu

USŁUGI 
WODNO-KANALIZACYJNE
USŁUGI HYDRAULICZNE

REKLAMA-091
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REKLAMA-102

AUTOPROMOCJA

Polub nas na Facebooku:   https://facebook.com/kronikapawlowska

Pawłów (budynek obok piekarni) 
 512 435 167

Złota Róża
 bukiety ślubne

samochód, kościół,  
sala weselna

 wieńce i wiązanki 
 pogrzebowe

 kwiaty doniczkowe

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
W PAWŁOWIE 

WYDZIERŻAWI 
POMIESZCZENIA 30 M2  

W BIURZE 
KOŁO PIEKARNI W PAWŁOWIE

KONTAKT: 694 970 761
REKLAMA  -104

REKLAMA -106
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Wiceminister
ARKADIUSZ BĄK
z wizytą w gminie Pawłów
Dwukrotnie we wrześniu gościem w naszej gminie 
był Arkadiusz Bąk - wiceminister w Ministerstwie 
Gospodarki.

Pierwsza wizyta wiceministra związana była z  tegorocznym świętem 
gminy Pawłów Dniami Pawłowa oraz dożynkami powiatowo - gminnymi. 
Arkadiusz Bąk z Ministerstwa Gospodarki dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy przywiózł wiatraczki - symbol energii odnawialnej, zaś rolnikom 
życzył samych sukcesów w swojej ciężkiej i jakże potrzebnej pracy.

Kilka dni później, na zaproszenie Wójta Gminy Pawłów Marka Woj-
tasa, Arkadiusz Bąk ponownie odwiedził naszą gminę, aby przyjrzeć się do-
kładniej realizowanym w gminie Pawłów inwestycjom, szczególnie zwracając 
uwagę na te, które współfi nansowane są ze środków rządowych.

DROGA W WIELOBOROWICACH
Wiceminister Bąk w  pierwszej kolejności wizytował przebudowę drogi 

powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka. Prze-
budowa współfi nansowana jest ze środków pochodzących z  Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój (50%), ze środków Gminy Pawłów (30%) i Powiatu Staracho-
wickiego (20%). Koszt inwestycji to 2 291 185,54 zł.

Najmłodsi mieszkańcy gminy otrzymali od Arkadiusza Bąka wiatraczki symbolizujące energię odnawialną

Arkadiusz Bąk współtworzył dwa duże projekty 
informatyczne, które gmina Pawłów aktualnie realizuje.

Jest to wspólna inwestycja gminy Pawłów i  powiatu starachowickiego. 
Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie podbudowy i nawierzchni z mie-
szanki mineralno-asfaltowej, wykonanie odwodnienia, umocnienie poboczy 
ażurami i częściowo destruktem, umocnienie skarp i dna rowu, a także wy-
konanie chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji oraz oznako-
wania pionowego i poziomego, w tym ustawienie znaków aktywnych, zasila-
nych bateriami słonecznymi. Termin wykonania określony został na dzień 30 
września 2015r. Wykonawca inwestycji jest fi rma SKANSKA S.A z Warszawy. 

ODWIEDZIŁ RÓWNIEŻ
Wiceminister Arkadiusz Bąk w trakcie swojej wizyty odwiedził również in-

westycję realizowaną w latach ubiegłych w ramach „schetynówek” tj. drogę 
powiatową Pawłów - Dąbrowa - Kałków.

PROJEKTY IT
Szczególnie dużo uwagi Arkadiusz Bąk poświęcił realizacji przez gminę 

Pawłów dwóch dużych projektów informatycznych „e-świętokrzyskie - Roz-
budowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie - Budowa 
Systemu Informacji Przestrzennej”. Są to dwa projekty, w które podczas pracy 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego był bezpośred-
nio zaangażowany.

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15
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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

• projektowanie indywidualne 
budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych

• sprzedaż projektów gotowych
• adaptacje projektów powtarzalnych
• inwestycje powykonawcze budynków
• przyłącza i instalacje wod.-kan. i gaz
• nadzór budowlany
• charakterystyki energetyczne

ul. Harcerska 6/63, 
27-200 Starachowice

tel. 534 140 091, 502 513 058
e-mail: biuro@dommart.com.pl

www.dommart.com.pl

DOM-MART

REKLAMA-004

REKLAMA-022 

REKLAMA-071 REKLAMA-039

REKLAMA -010 REKLAMA-057

REKLAMA-096

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-079
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Pytanie do Wójta ◆ Wywiad

Pytanie do Wójta Bezpłatne 
porady prawneNa stronie internetowej www.pawlow.pl Internauci 

mogą zadawać pytania Wójtowi Gminy Pawłów 
Markowi Wojtasowi. Służy ku temu zakładka 
„Pytanie do Wójta”. Włodarz na większość pytań 
odpowiada w ciągu 7 dni.  Jedno z nich publikujemy 
poniżej.

Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych działa 
w Budynku Starachowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Starachowicach na ulicy Wojska Polskiego 9.  
Rozmawiamy z Andrzejem Dudą, twórcą innowa-
cyjnego na skalę województwa rozwiązania.

PYTANIE
W ostatnim czasie zauważyłem, że do słupów elektrycznych 

znajdujących się w  miejscowości Warszówek są dołączone 
dodatkowe liny. Z  nieofi cjalnych informacji dowiedziałem się, 
że jest to podobno internet. Chciałbym zwrócić uwagę, że dla 
domów o numerach 77-80 te liny nie zostały dołączone ponieważ 

jest to droga zamknięta i na zakręcie znajdującym się obok nich liny zostały „pociągnięte” 
wzdłuż głównej drogi w kierunku miejscowości Rzepin Kol. Proszę o informację, czy mam 
rację że jest to internet? I czy w przyszłości nie będzie to problemem, aby się podłączyć 
do tejże sieci (dodatkowe koszty osób prywatnych)? Wydaje mi się, że powinno to zostać 
zrealizowane kompleksowo bez pomijania poszczególnych gospodarstw domowych. 
Zauważyłem że w tym tygodniu przedsięwzięcie to było realizowane w miejscowości Rzepin.

WÓJT ODPOWIADA
Rozprowadzenie kabli światłowodowych na terenach 

wiejskich jest realizowane przez Urząd Marszałkowski 
w  Kielcach w  ramach bardzo dużego projektu pod nazwą 
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Inwestycja w  zakresie internetu światłowodowego 
w  naszej gminie realizowana jest w  kilku etapach. W  pierwszym etapie sieć 
światłowodowa była instalowana w wykopach ziemnych przy drogach, a następnie 
do tak zwanych punktów dostępowych. Roboty ziemne były prowadzone zimą 
i  wiosną tego roku. Punkty dostępowe znajdują się w  stalowych szafach przy 
ważniejszych drogach. Przykładem takiego punktu dostępowego jest szafa, która 
znajduje się przed budynkiem Biblioteki w  Pawłowie. Do tego etapu inwestycja 
realizowana była przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Po doprowadzeniu kabli światłowodowych do punktów dostępowych nastąpi 
rozprowadzenie tych kabli z punktów do poszczególnych miejscowości i gospodarstw 
domowych. Tym rozprowadzeniem zajmują się prywatne fi rmy. Z tego co wiem na 
terenie gminy Pawłów działają dwie prywatne fi rmy wieszające kable na słupach 
tj. – INTB z  siedzibą w  Bodzentynie ul. Suchedniowska 3A, 26-010 Bodzentyn 
tel. 41 302 80 00, fax: 41 302 80 01, oraz UNINET Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku 
Kam. W Warszówku kable układane są właśnie przez fi rmę UNINET. Firma ta ma 
siedzibę w  Skarżysku Kam. ul Słowackiego 11, tel. 41 389 60 00. Chcę zaznaczyć, 
że każda prywatna fi rma jeżeli uzyska koncesję będzie mogła rozprowadzać własne 
kable i dostarczać mieszkańcom internet. Gmina nie jest informowana jakie fi rmy 
montują kabel ponieważ montaż odbywa się na słupach energetycznych. Gmina 
jest pytana o zgodę tylko wtedy, gdy instalacja internetowa przebiega przez gminne 
nieruchomości np. drogi gminne. Rozprowadzeniem kabli światłowodowych są 
także zainteresowane inne fi rmy w  tym fi rma KLIKOM – Klinika Komputerowa ze 
Starachowic. To właśnie te prywatne fi rmy rozprowadzające internet decydują 
o zakresie inwestycji. Firmy te będą pełniły funkcję operatorów telekomunikacyjnych. 
Zaznaczam, że fi rma INTB i Klikom już teraz świadczą na terenie gminy usługi dostępu 
do Internetu poprzez nadajniki radiowe. Z pytaniami o przepustowość sieci, rodzaje 
usług czy o zasięg kabli należy występować do operatorów. Dokładanie taka sama 
sytuacja jest w przypadku usług telefonicznych gdzie sprawy podłączenia telefonu 
stacjonarnego, czy internetu kablowego załatwia się w Orange lub Netii.

Kto może skorzystać z po-
mocy Biura Bezpłatnych Porad 
Prawnych? 

Odpowiedź brzmi - absolutnie 
wszystkie osoby które mają taką po-
trzebę, a  w  szczególności Ci którzy 
z  różnych, często losowych, powo-
dów i  sytuacji życiowej nie mogą 
skorzystać z pomocy kancelarii dzia-
łających odpłatnie. W biurze można 
skorzystać z  profesjonalnej pomocy 
jednego z trzech prawników, a także 
- w razie potrzeby z mojej interwencji 
lub mediacji jako Radnego Rady Po-
wiatu Starachowickiego. Ważne aby 
zaznaczyć że wszyscy potrzebujący 
otrzymają bezpłatną poradę i  kon-
sultację. 

Jak to się stało, że w Sta-
rachowicach powstało takie 
Biuro?

Nasze Biuro działa nieprzerwa-
nie 3 lata i  sądzę, że mogę uchylić 
rąbka tajemnicy dotyczącej jego 
historii i  działalności, a  także zasad 
funkcjonowania. Pomysł narodził się 
gdy jeden z  Posłów do Parlamentu 
Europejskiego oraz Senator zapro-
ponował mi prowadzenie biura. Wy-
raziłem wówczas zgodę, jednak pod 
jednym warunkiem – biuro musi 
pełnić służebną rolę wobec miesz-
kańców Powiatu Starachowickiego. 
Uznałem, że realizację tego zadania 
najlepiej zapewnią bezpłatne porady 
prawne dla mieszkańców. W swoim 
środowisku widziałem wiele osób 
nie wystarczająco zamożnych, aby 
samodzielnie sfi nansować opiekę 
prawną nad swoimi sprawami, co 
często osłabia realizację ich słusz-
nych praw, czy rozwiązywanie pro-
blemów. Nieraz bardzo dotkliwych. 
Mój pomysł spotkał się z  pełnym 
zrozumieniem. Obecnie - biuro usa-

modzielniło się, jest fi nansowane 
z moich środków. Warto tu podkre-
ślić, że nie czerpię żadnych docho-
dów z działalności biura, za to cieszę 
się, że na tak szczytny i  budzący za-
interesowanie cel mogę przeznaczać 
otrzymywaną przeze mnie jako Rad-
nego Rady Powiatu dietę. Oczywiście 
często te środki nie są wystarczające, 
bardzo więc liczę na współpracę z in-
nymi podmiotami i  organizacjami, 
którym leży na celu dobro miesz-
kańców i widzą pozytywne efekty już 
wykonanej pracy. Pragnę wskazać, że 
działanie biura nie było by możliwe 
bez zaangażowania wielu osób, któ-
rym bardzo serdecznie w  imieniu 
własnym i  mieszkańców Powiatu 
dziękuję. W  sposób szczególny 
pragnę tu wymienić wsparcie otrzy-
mywane od Wójta Gminy Paw-
łów Pana Marka Wojtasa, oraz 
wspierającej naszą działalność, coraz 
liczniejszej grupy zaangażowanych 
wolontariuszy. Sądzę, że współpraca 
i zrozumienie ze strony coraz szersze-
go grona osób prywatnych i instytu-
cji, współpraca z lokalnymi mediami, 
rozszerzana działalność edukacyjna 
i podejmowane interwencje – będą 
wydawać owoce przez kolejne lata. 
Aby skorzystać z pomocy Biura 
wystarczy umówić się na wizytę 
pod nr telefonu: 884 212 337.

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15
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SZACOWANIE STRAT
Przez cały wrzesień Gminna Ko-

misja powołana przez Wójta Gmi-
ny Pawłów na wniosek Wojewody 
Świętokrzyskiego szacowała straty, 
które wystąpiły w  wyniku suszy. 
Pracownicy Urzędu Gminy w  Paw-
łowie przyjęli i  opracowali ponad 
220 wniosków o  oszacowanie 
strat. Rolnicy, u których stwierdzono 
w  wyniku przeprowadzonego osza-
cowania straty, mogli do 30 wrze-
śnia ubiegać się o  pomoc w  Agen-
cji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa. Straty szacowane były na 
podstawie specjalnego kalkulatora 
przygotowanego przez Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki.

SPOTKANIE Z RZGW
Na początku września Wójt Ma-

rek Wojtas spotkał się z  przedsta-
wicielami ostrowieckiego oddziału 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Celem spotkania było 
uzgodnienia z  RZGW inwestycji pla-
nowanych przez gminę wokół zbior-
nika „Wióry”. Gmina Pawłów od 

kilku lat próbuje uzyskać od RZGW 
zgodę na realizację kilku kluczowych 
dla naszej gminy inwestycji. Jak po-
informował Wójt spotkanie nie dało 
żadnych efektów. Ze strony RZGW 
ciągle występuje silna blokada na 
wszelkie inwestycje wokół zbiornika. 
Wójt zapowiedział dalsze rozmowy 
i próby wypracowania porozumienia 
z władzami RZGW w Warszawie.

PRZYGOTOWANIA DO RPO
Urząd Gminy w  Pawłowie przy-

gotowuje się do nowego rozdania 
środków unijnych w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego. Pla-
nowane jest złożenie kilku wniosków 
z  zakresu oświaty i  dziedzictwa kultu-
rowego. Po wstępnych rozmowach 
w Urzędzie Marszałkowskim ustalono, 

iż planowana inwestycja polegająca 
na modernizacji Szkoły Podstawowej 
w Radkowicach nie będzie mogła być 
sfi nansowana z  działania dotyczącego 
ochrony dziedzictwa kulturowego. Jak 
zapewnił Wójt mimo wszystko zadanie 
to będzie przedmiotem wniosku z fun-
duszy dostępnych na termomoderniza-
cję budynków użyteczności publicznej. 
Ponadto opracowane zostaną wnioski 
na modernizację Zespołu Szkół w Sze-
rzawach, Rzepinie i Chybicach. Plano-
wane są również centra sportowe przy 
Zespole Szkół w Szerzawach i Zespole 
Szkół w  Rzepinie. Przygotowywane są 
również dokumenty do rozpoczęcia 
inwestycji polegającej na budowie hali 
sportowej, a  tym samym rozpoczęcia 
budowy nowoczesnego kompleksu 
sportowego w centrum Pawłowa. 

KANALIZACJA
Zakończyły się prace budowla-

ne kanalizacji sanitarnej w  Nowym 
Jaworze. Prace nad rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Godowie oraz 
modernizacją oczyszczalni ścieków 
w  Tarczku i  Pawłowie idą zgodnie 
z harmonogramem i zakończą się do 
końca bieżącego roku. (przyp. red. 
więcej o tej inwestycji na stronie 12).

USUWANIE AZBESTU
Gmina Pawłów od 7 lat realizuje 

program usuwania azbestu. Program 
rozpisany jest do roku 2030. Co roku 
ok. 300-400 ton azbestu jest usuwa-
ne z terenu gminy. W tym roku po-
zytywnie rozpatrzono 138 wniosków. 
Kolejny nabór wniosków planowany 
jest na początek roku przyszłego. 

SZKOŁA W POKRZYWNICY
Ciągle brak jest pomysłu na za-

gospodarowanie budynku po Szkole 
Podstawowej w  Pokrzywnicy. Wójt 
spotka się z mieszkańcami Pokrzyw-
nicy w  celu ponownego przedysku-
towania tego tematu. 

SPÓŁKI WODNE
Od października Wójt zapowie-

dział organizację spotkań w  celu 
organizacji i powołania spółek wod-
nych. 

WODOCIĄGI NA FINISZU
Wodociągowanie gminy dobiega 

końca. Ostatnie odcinki wodociągo-
we, w  miejscowości Szeligi i  Dąbro-
wa, są na ukończeniu. Po zakończeniu 
prac 100% mieszkańców gminy będzie 
miało dostęp do sieci wodociągowej.  

Na ostatniej sesji Wójt Gminy Pawłów Marek 
Wojtas przedstawił Radzie Gminy w Pawłowie 
sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 
ostatniej sesji oraz stan realizacji ważniejszych 
gminnych inwestycji.

Prace wodociągowe w Szeligach są już na ukończeniu

W sierpniu minęła 95 rocznica 
jednego z najważniejszych wyda-
rzeń w histori Polski i Europy – 
zwycięstwa Wojska Polskiego nad 
armią bolszewicką w 1920 roku. 

Do tego zwycięstwa przyczynili się rów-
nież żołnierze - odrodzonego po niewoli 
zaborów Wojska Polskiego - pochodzący 
z Gminy Pawłów. Broniąc Ojczyzny  przed 
najeźdźcą 26 żołnierzy, obywateli naszej 
gminy oddało życie abyśmy mogli żyć 
w wolnej i niepodległej Polsce.  Dla ich 

upamiętnienia i uhonorowania społe-
czeństwo naszej gminy wystawiło w latach 
międzywojennych w Ambrożowie pomnik, 
który szczęśliwie przetrwał do naszych 
czasów i stał się świadkiem naszej chwały. 
Upływ czasu powoduje zatarcie słów wyry-
tych w kamieniu, dlatego odczytajmy je  na 
nowo, aby zaistniały w naszej pamięci i sta-
ły się apelem poległych: „PADLI NA POLU 
CHWAŁY ODPIERAJĄC OD GRANIC PAŃ-
STWA POLSKIEGO POD WODZĄ JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO NAWAŁĘ BOLSZEWICKĄ W 

1920 R.: BRACIK JÓZEF  z  ŚWIŚLINY, 
BYK WŁADYSŁAW  z  GĘBIC, FIUT 
MIKOŁAJ  z  ŚWIŚLINY, FIUT WA-
LENTY z RADKOWIC, GRONOSTAJ 
WŁADYSŁAW z ŚWIŚLINY, GŁO-
WACKI JAN z CHYBIC, GAWLIK JAN 
z ŚWIŚLINY, JOP JAN z GODOWA, 
KOPYŚ JÓZEF z NIECZULIC, KO-
ZIEŁ ANTONI z RZEPINKA, KOZIEŁ 
PIOTR z DĄBROWY PAWŁOWSKIEJ, 
MACIĄG JAN z WARSZÓWKA,  MA-
CIĄG ANTONI z PAWŁOWA, MA-
ZUR JÓZEF z RZEPINA I, NOWAK 
WŁADYSŁAW z KAŁKOWA, PALACZ  

WOJCIECH z ŚWIŚLINY, PUCHAŁA  
JAN z PAWŁOWA, STYK JAN z RZE-
PINA I, STĘPIEŃ MICHAŁ z ŚWIŚLI-
NY, STĘPIEŃ JAN z ŚWIŚLINY, HA-
MERA WŁADYSŁAW z PAWŁOWA, 
WRZESIEŃ IGNACY z RADKOWIC, 
WÓJCIK STANISŁAW z RADKOWIC, 
ZBROŻYNA JÓZEF z NIECZULIC, ŻU-
ROWSKI JÓZEF z PAWŁOWA, BO-
ROWIEC JÓZEF z RZEPINKA”.

Dziękujemy za dar życia poświęcony 
Ojczyźnie, odczytujemy nowe zagrożenia i 
nie zawahamy się bronić Wolności. CZEŚĆ 
WASZEJ PAMIĘCI! 

Chwała bohaterom
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Inwestujemy w ochronę środowiska

PRZYGOTOWANIA
Prace przygotowawcze do realizacji projektu gmina Pawłów rozpoczęła 

z końcem 2013 roku. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz 
uzyskane zostały niezbędne zezwolenia. Finał prac przygotowawczych nastąpił 
w kwietniu bieżącego roku wraz z ogłoszeniem postępowania przetargowe-
go. W jego wyniku realizatorem zadania została fi rma Schwander Polska 
z  siedzibą w Nowym Sączu. Umowa z wykonawcą podpisana została 
w czerwcu i od tego momentu rozpoczęły się prace budowlane. 

STARANIA O DOFINANSOWANIE
W  międzyczasie gmina Pawłów starała się pozyskać dofi nansowanie 

unijne. Niecały miesiąc po rozpoczęciu prac budowalnych, 7 lipca, w sie-
dzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach podpisana została umowa o dofi nansowa-
nie projektu  ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 
I  – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-
ściekowa w  aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Akt umowy podpisali: 
z  ramienia Gminy Pawłów – Pan Marek Wojtas – Wójt Gminy Paw-
łów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawłów – Pani Haliny Pocheć 
i przedstawiciele Instytucji Wdrażającej – Pan Andrzej Zoch – Zastępca 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach oraz Pani Grażyna Janik – Główna 
Księgowa WFOŚiGW w Kielcach.

Dofi nansowanie projektu z  Funduszu Spójności wyniesie 
3 540 669,05 zł, przy planowanym koszcie całkowitym projektu rzędu 
7 481 644,24 zł i  planowanej wysokości kosztów kwalifi kowalnych – 
4 165 493,01 zł. Planowany termin zakończenia projektu wyznaczony został na 
koniec grudnia 2015r.

ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę ok. 2,8 km nowej sieci ka-

nalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor, przebudowę i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w  Godowie, modernizację technologii oczyszczania 
ścieków na oczyszczalni ścieków w Pawłowie oraz modernizację technologii 
oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tarczku.

- Realizacja tego projektu to kolejny krok dla uporządkowania gospodarki wod-
no - ściekowej na terenie gminy Pawłów. Przyczyni się on do podniesienia atrakcyj-
ności inwestycyjnej Polski i  jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej 
przy równoczesnej ochronie i  poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Poziom kanalizacji gmi-
ny Pawłów wynosi aktualnie ok. 60%. Jest to doskonały wynik biorąc pod uwagę, 
iż nasza gmina pod względem ludności to największa gmina wiejska województwa 
świętokrzyskiego. Na terenie gminy są aktualnie eksploatowane trzy oczyszczalnie, 
zgrupowane we wspólnej aglomeracji Pawłów. Wymogi w stosunku do aglomeracji 
są wysokie. W tej chwili oczyszczalnia ścieków w Godowie jest modernizowana, zaś 
w Tarczku i Pawłowie poprzez zmianę procesu technologicznego przystosowywane 
zostaną pod wymogi prawa unijnego. Oczyszczalnia ścieków w  Pawłowie pracuje 
w najnowocześniejszej technologii membramowej. W tej samej technologii praco-
wała będzie oczyszczalnia w  Godowie. Wyniki oczyszczania znacznie przewyższają 
wymogi unijne. W  ramach projektu wszystkie oczyszczalnie wyposażone zostaną 
w program wizualizacji i zdalnego sterowania przebiegiem procesu technologiczne-
go. W przyszłości planowana jest budowa kolejnej oczyszczalni w południowej części 
gminy, która zapewni możliwość odbioru z pozostałych, jeszcze nieskanalizowanych 
terenów – informuje Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

Od czerwca br. trwa realizacja projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Paw-
łów”. Jest to największy w historii gminy Pawłów 
jednorazowy projekt inwestycyjny mający na celu 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Nowy Jawor, rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Godowie oraz modernizację dwóch pozostałych 
oczyszczalni w Pawłowie i Tarczku.

Największe zmiany widać w Godowie, gdzie w zawrotnym tempie 
budowany jest nowy budynek oczyszczalni ścieków

Prace budowlane sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Jaworze zostały już zakończone Tak ogromna inwestycja nie byłaby możliwa bez unijnego wsparcia


