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Wzorowa Gmina Pawłów
WYRÓŻNIENIE

W  gali uczestniczyło liczne gro-
no samorządowców, menadżerów 
i szefów fi rm z województwa świę-
tokrzyskiego. Podczas uroczystości 
przewodniczący Sejmiku, wicemi-
nister gospodarki Arkadiusz Bąk 
podkreślał, że siłą regionu świę-
tokrzyskiego są jego mieszkańcy. - 
Państwa obecność tutaj jest dowo-
dem na to, że nasze województwo 
się rozwija, dzięki samorządom 
pięknieją małe ojczyzny, rozbudo-
wywana jest infrastruktura. Nasze 
przedsiębiorstwa prężnie pracują, 
stwarzają miejsca pracy i są amba-
sadorami Świętokrzyskiego w kraju 
i zagranicą. Dzięki Waszej pracy mo-
żemy mówić pozytywnie o  naszym 
regionie. Dziękuję, że tworzycie 
optymistyczne Świętokrzyskie - mó-
wił Arkadiusz Bąk.

Kazimierz Kotowski, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego, długoletni samorządowiec 
zwracał uwagę na to, iż samorząd 
przez 25 lat istnienia pokazał, że 
z mieszkańcami będzie mocno zwią-
zany niezależnie od dziejowych burz. 
- Mam zaszczyt spotykać się z Państwem 
już od wielu lat, cieszę się, że razem 
możemy rozwijać nowy obraz naszego 
regionu na podstawach tworzonych 
przez minione 25 lat. Najważniejsze jest 
przekonanie, że chcemy pracować dla 
Świętokrzyskiego, dla jego mieszkańców 
i przyszłych pokoleń, niezależnie od opcji 
politycznych - powiedział Kazimierz 
Kotowski.

Organizator przedsięwzięcia, 
Wydawnictwo „Europa Press 
Media” nagrodziło miasta i  gmi-
ny za działania podnoszące po-
ziom życia mieszkańców, programy 
wspierające rozwój gospodarki, 
przedsiębiorczość, inwestycje popra-
wiające bezpieczeństwo oraz inno-
wacje w edukacji, kulturze, ochronie 
zdrowia i opiece społecznej. Wyróż-
niono również samorządy szukające 

nowatorskich rozwiązań w  różnych 
dziedzinach życia publicznego, m. in. 
ekologii czy sporcie.

Gmina Pawłów uhonoro-
wana została tytułem „Lider 
Przedsiębiorczości”. - Kapituła 
Konkursu uwzględniła przesłany do 
organizatora plan zrealizowanych wy-
datków inwestycyjnych, podnoszących 
poziom życia mieszkańców i  jednogło-
śnie przyznała tytuł Lidera Przedsiębior-
czości. Doceniono m. in bardzo duże 
nakłady w rozwój szkół, termomoderni-
zacje budynków oświatowych, poprawę 
jakości dróg, budowę infrastruktury 
sportowej czy placów zabaw dla dzieci. 
Istotne było także realizowanie ww. 
przedsięwzięć przy niewielkim stopniu 
zadłużenia gminy, co świadczy o wyso-
kim poziomie przedsiębiorczości władz 
samorządowych – informuje Artur 
Świtoń, dyrektor konkursu. Nagro-
dę z rąk Arkadiusza Bąka – wicemi-
nistra gospodarki oraz Kazimierza 
Kotowskiego – członka Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego odebrał 
Marek Wojtas – Wójt Gminy 
Pawłów. - To ogromne wyróżnienie dla 
gminy Pawłów. Cieszę się, że działalność 
gminy Pawłów została doceniona w tak 

prestiżowej kategorii jak „Przedsiębior-
czość”. Jest to dowód, że gmina Pawłów 
rozwija się w sposób dynamiczny, a ten 
rozwój jest dostrzegany nie tylko w na-
szej gminie ale także poza nią, chociażby 
przez niezależną Kapitułę ogólnopol-
skiego konkursu. Nagrodę dedykuję 
mieszkańcom naszej gminy, bo to dla 
nich pracujemy i rozwijamy się – mówił 
Marek Wojtas, zaraz po otrzyma-
niu nagrody.

Poza gminą Pawłów 
w gronie „Wzorowych Gmin” 
znalazły się m.in. w  katego-
rii „edukacja - Gmina Strawczyn, 
w  kategorii „ekologia” - Gmina So-
lec-Zdrój, w  kategorii „gospodarka” 
- Miasto i Gmina Ożarów, w katego-
rii „Infrastruktura” - Miasto i Gmina 
Wąchock, za działalność w dziedzinie 
oświaty i  kultury - Miasto i  Gmi-
na Sędziszów, za realizację wielu 
ważnych dla mieszkańców inwesty-
cji - Gmina Zagnańsk, w  kategorii 
„Służba zdrowia i opieka społeczna” 
- Gmina Rytwiany, w  kategorii „Tu-
rystyka” - Gmina i  Miasto Chęciny, 
a  za propagowanie sportu - Mia-
sto i  Gmina Stopnica. Wyróżnienie 
„Wzorowy Samorządowiec” otrzymał 
wójt gminy Morawica Marian Bu-
ras, natomiast za wkład w  rozwój 
województwa świętokrzyskiego wy-
różnienie przyznano Miastu Kielce.

Galę uświetnił występ młodych 
muzyków z powiatu staszowskiego - 
Orkiestry Huty Szkła Tadeusza 
Wrześniaka.

W Targach Kielce, 23 października br., odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród dla samorządów 
i fi rm w Konkursie „Wzorowa Gmina” i „Wzorowa 
Firma”. Przewodniczący Sejmiku, wiceminister 
gospodarki Arkadiusz Bąk i Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Województwa pamiątkowymi 
statuetkami i certyfi katami uhonorowali gospo-
darzy świętokrzyskich samorządów i  liderów 
wśród fi rm. W kategorii „Przedsiębiorczość” Ka-
pituła konkursu jednogłośnie wyróżniła gminę 
Pawłów. Patronami honorowymi przedsięwzię-
cia byli: marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas i Ministerstwo Gospodarki.

- To ogromne wyróżnienie dla gminy Pawłów. Cieszę się, że działalność gminy 
Pawłów została doceniona w tak prestiżowej kategorii jak „Przedsiębiorczość”. Jest 
to dowód, że gmina Pawłów rozwija się w sposób dynamiczny, a ten rozwój jest 
dostrzegany nie tylko w naszej gminie ale także poza nią, chociażby przez nieza-
leżną Kapitułę ogólnopolskiego konkursu. Nagrodę dedykuję mieszkańcom naszej 
gminy, bo to dla nich pracujemy i rozwijamy się – mówił Marek Wojtas, zaraz po 
otrzymaniu nagrody.

WYRÓŻNIENIEWYRÓŻNIENIE
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Nie płaćmy za pojemniki fi rmie EKOM
Po raz kolejny do mieszkańców naszej gminy 
rozsyłane są wezwania do zapłaty za użytkowa-
nie pojemników na odpady komunalne za okres 
w którym fi rmą wywożącą była fi rma EKOM. 
Wracamy do tematu, aby po raz kolejny prze-
strzec Państwa przed regulowaniem tego typu 
nieuzasadnionych roszczeń.

Od 1 lipca 2013 r. zmieniły się za-
sady wywozu śmieci na terenie całego 
kraju. Do tej daty mieszkańcy mieli za-
warte indywidualne umowy z  fi rma-
mi wywożącymi śmieci, po tej dacie 
wywóz śmieci odbywał się w oparciu 
o  ogłoszony przez gminę przetarg. 
Przetarg na okres od 1 lipca 2013 do 
31 grudnia 2014 został wygrany przez 
fi rmę EKOM. Firma EKOM domaga się 
zapłaty za użytkowanie pojemników 
w wyżej wymienionym okresie. Zda-
niem gminy Pawłów żądania 
fi rmy EKOM są bezpodstawne.

Zgodnie z  warunkami przetargu 
każda fi rma która wygrałaby przetarg, 
czy to byłaby fi rma EKOM czy inna, 
miała obowiązek dostarczyć miesz-
kańcom pojemniki na śmieci i  za-
wrzeć z  nimi stosowne umowy. Mo-
gły być to umowy dzierżawy, najmu, 
użyczenia odpłatne lub nieodpłatne. 

Obowiązek zawierania tych umów 
był wpisany do warunków przetar-
gowych. Firma EKOM pomimo 
ciążącego na niej obowiązku 
nie zawarła z  mieszkańcami 
żadnych umów dotyczących 
odpłatnego używania pojem-
nika na śmieci. Nie mogą więc tych 
swoich zaniedbań zrzucać na miesz-
kańców. Obecnie nie ma formal-
nych podstaw by żądać zapłaty 
za użytkowanie pojemników.

Zwracam także uwagę na stawki 
jakich żąda fi rma EKOM. W  Ambro-
żowie żądali ponad 40 zł, następnie 
w  Pawłowie i  innych miejscowo-
ściach 27 zł. Teraz żądają 54 zł. Skąd 
się biorą te kwoty? Jak fi rma 
EKOM je rozlicza? Nie wiado-
mo.

Problem się zaczął, gdy fi rma 
EKOM przegrała przetarg na wywóz 

śmieci na okres 2015-2017. Przetarg 
wygrała fi rma Tonsmeier. Jakość 
świadczonych usług przez fi rmę 
Tonsmeier jest znacznie wyższa niż 
przez EKOM. Ekom chyba nie mógł 
się pogodzić z porażką i stąd obecne 
problemy.

Niezwłocznie po rozpoczęciu 
zbiórki pieniędzy przez EKOM gmi-
na Pawłów zleciła wykonanie opinii 
prawnej na temat zasadności rosz-
czeń. Opinię wykonywała warszawska 
kancelaria adwokacka. Z opinii tej 
wynika, że roszczenia EKOMU 
są bezpodstawne. Cały tekst opi-
nii publikowany jest na stronach in-
ternetowych Urzędu.

Obecnie fi rma EKOM rozsyła do 
mieszkańców rożne informacje, stra-
sząc nas kosztami i odsetkami w wy-
sokości 5 zł dziennie. Stara się także 
wymusić na mieszkańcach podpisy-
wanie wstecznych aneksów do umów. 
To kompletny absurd. Działanie takie 
powinny być traktowane jako próba 
oszustwa lub wymuszenia i  sprawą 
chyba powinna się zająć prokuratu-
ra. Jako Gmina występowaliśmy do 
Urzędu Skarbowego i  Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych z prośbą o zbadanie tej sprawy. 

Niestety ze względu na fakt, iż gmina 
nie jest tutaj stroną nasze prośby po-
zostały bez rozpatrzenia.

Przestrzegam wszystkich 
mieszkańców przed podpisy-
waniem jakichkolwiek doku-
mentów z  fi rmy EKOM, we-
zwań lub aneksów. 

Gmina nasza opublikowała in-
formację dla mieszkańców we wszel-
ki możliwy sposób. Były publikacje 
w  gazetach, na tablicach sołtysów, 
kartkach puszczanych przez wsie, in-
ternecie i w rozmowach z mieszkań-
cami. Zdaję sobie jednak sprawę, że 
cześć mieszkańców, szczególnie osób 
starszych przestraszy się gróźb EKO-
MU i zapłaci za pojemniki. Nawet moi 
teściowe zapłacili 27 zł. Ja jednak 
w oparciu o wszelkie dostępne 
dokumenty uważam, że rosz-
czenia fi rmy EKOM są bezpod-
stawne.

Zwracam uwagę, że obecnie gmi-
na Pawłów zakupiła dla wszystkich 
mieszkańców pojemniki na śmieci. 
Pojemniki te mieszkańcy otrzymali 
bezpłatnie.

Z poważaniem,
Marek Wojtas

Wójt Gminy Pawłów
REKLAMA-128
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Przeżyli ze sobą 50 lat
W sobotę, 10 października 2015 r., w świetlicy 
środowiskowej w Pawłowie jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego świętowało 29 par 
z terenu gminy Pawłów.

Spotkanie rozpoczął występ ka-
baretu „Prosto z Mostu”, który 
zaprezentował swój popisowy skecz 
„Żona dla samotnika”.

Następnie głos zabrał Marek 
Wojtas – Wójt Gminy Pawłów, 
który serdecznie przywitał przybyłych 
Jubilatów oraz zaproszonych gości 
tj. Henryka Więcława – Prze-
wodniczącego Rady Gminy w  Paw-
łowie, Zdzisława Zapałę – Wi-
ceprzewodniczącego Rady Gminy 
w Pawłowie, Krzysztofa Jasztala 
– Radnego Rady Gminy w Pawłowie, 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu.

– Minęło 50 lat od chwili, gdy złą-
czeni węzłem małżeńskim wyruszyliście 
we wspólną drogę życia. Przyrzekaliście 
sobie wówczas dozgonną miłość, wiarę, 
szacunek i  przyjaźń. Przyrzekaliście, że 
będziecie dzielić razem to co dobre i złe, 
wspierać się w chwilach smutku i cieszyć 
w chwilach radosnych – mówił Marek 
Wojtas. – W dniu dzisiejszym wiemy, że 
przyrzeczeń tych dotrzymaliście, że Wa-
sze uczucia były prawdziwe. Przeżyliście 
wspólnie 50 lat, potwierdzając życiową 
mądrość, która mówi, iż „prawdziwą 
miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po 
czasie jej trwania”.

Po przemówieniu Wójta Jubilaci 
odnowili złożone 50 lat temu zobo-
wiązanie oraz wzajemnie podzięko-
wali sobie za 50 lat wspólnego życia. 
Wójt Marek Wojtas, Przewodniczący 
Henryk Więcław oraz Radni Zdzisław 
Zapała i Krzysztof Jasztal złożyli Jubila-
tom serdeczne życzenia wszystkiego 
co dobre i piękne, zdrowia, radości 
i ciepła ze strony bliskich na kolejne 
lata wspólnego życia, a  następnie 
wręczyli Jubilatom medale prezy-
denckie „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”.

Złoty Jubileusz w  tym roku ob-
chodzili: Krystyna i  Jan Bana-

sik z  Kałkowa, Teresa i  Henryk 
Baran z  Łomna, Anna i  Józef 
Bednarczyk z  Trzeszkowa, Ja-
dwiga i  Jan Bzymek z  Rzepina 
Pierwszego, Zofi a i  Józef Dąbek 
z Brzezia, Maria i Tadeusz Dziuł-
ka z  Kałkowa, Jadwiga i  Zenon 
Gała z  Trzeszkowa, Krystyna 
i  Stanisław Głowaccy z  Pawło-
wa, Maria i  Jan Jaros z Modrze-
wia, Marianna i Henryk Jasztal 
z Dąbrowy, Danuta i Jan Jasztal 
z Brzezia, Janina i Stanisław Jop 
z  Nieczulic, Stanisława i  Zdzi-
sław Kasperkiewicz z  Świśliny, 
Janina i  Marian Kita z  Łomna, 
Filomena i  Stanisław Kosiar-
scy z Nowego Bostowa, Marianna 
i Czesław Krupińscy z Wielobo-
rowic, Regina i  Stanisław Mi-
kos z  Kałkowa, Ewa i  Zygmunt 
Milanowscy z  Tarczku, Janina 
i  Bogusław Orzeł z  Trzeszkowa, 
Józefa i  Jan Pocheć z  Kałkowa, 
Elżbieta i  Józef Pocheć z  Po-
krzywnicy, Stanisława i  Ro-
man Rusin z  Świśliny, Henryka 
i  Mieczysław Sieniek z  Łomna, 
Danuta i  Mieczysław Sikora 
z Radkowic, Zofi a i  Jerzy Smyła 
z  Wieloborowic, Helena i  Julian 
Wolscy z Warszówka, Alicja i Ma-
rian Wójcik z  Trzeszkowa, Anna 
i  Stanisław Ziewiec z  Radkowic 
oraz Marianna i Kazimierz Żu-
rowscy z Pawłowa.

Uroczystość zakończyła symbo-
liczna lampka szampana wypita za 
zdrowie Jubilatów. 

Oprawę muzyczną uroczystości 
zapewnił zespół Disco Formacja 
z Rzepina.

Na uroczystość przybyło 25 par małżeńskich

Oprawę artystyczną zapewnił Kabaret „Prosto z Mostu”

Medale jubilatom wręczał Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów

Jubilaci podziękowali sobie za wspólne 50 lat życia

Więcej zdjęć 
na stronie internetowej 

www.pawlow.pl



listopad 2015 • Kronika Pawłowskalistopad 2015 • Kronika Pawłowska

KronikaPawłowska 5

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15

Krystyna i Jan Banasik Teresa Baran Anna i Józef Bednarczyk Zofi a i Józef Dąbek

Maria i Tadeusz Dziułka Jadwiga i Zenon Gała Krystyna i Stanisław Głowaccy Maria i Jan Jaros

Marianna i Henryk Jasztal Danuta i Jan Jasztal Janina Jop Janina i Marian Kita

Marianna i Czesław Krupińscy Regina i Stanisław Mikos Ewa i Zygmunt Milanowscy Janina i Bogusław Orzeł

Józefa i Jan Pocheć Elżbieta i Józef Pocheć Stanisława i Roman Rusin Henryka i Mieczysław Sieniek

Zofi a i Jerzy Smyła

Anna i Stanisław Ziewiec Marianna i Kazimierz Żurowscy

Helena i Julian Wolscy Alicja i Marian Wójcik

DOSTOJNI JUBILACI
OBECNI NA UROCZYSTOŚCI

50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO



6
KronikaPawłowska

Kronika Pawłowska • listopad 2015 MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PAWŁÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 zmia-
ny Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pawłów

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 
54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku 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 XXXIX/391/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 zmia-
ny Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pawłów wraz z  prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 10 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowie w godzinach pracy urzędu. 
Projekt zmiany Studium dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Pawłowie www.pawlow.pl

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  zmiany Studium rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy 
w Pawłowie.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fi zyczne oraz jednostki orga-
nizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu 
zmiany Studium.

Uwagi do projektu zmiany Studium oraz uwagi do prognozy oddziaływania 
na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Wójta Gminy Paw-
łów w formie: 1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowie, 27-225 Paw-
łów, Pawłów 56; 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowie, 
27-225 Pawłów, Pawłów 56; 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na 
adres: urzad@pawlow.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elek-
tronicznej: 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 podmio-
tów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pawłów z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 
r. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pawłów.

Z up. Wójta
inż. Jerzy Kaczor
Sekretarz GminyGODOWA

UWAGA WAŻNE DLA:

Pod patronatem Marka Wojtasa, Wójta 
Gminy Pawłów, w Starachowicach odbędą się 
w  dniach 4-6 grudnia br. Mistrzostwa Polski 
w kickboxingu.

Wójt Marek Wojtas z organizatorami Mistrzostw Polski w kickboxingu

W dniu 9 listopada br. Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów spotkał się 
z organizatorami Mistrzostw Polski w kickboxingu i objął patronatem wyda-
rzenie. Wójt udzielił również organizatorom wsparcia fi nansowego. 

Mistrzostwa Polski rozegrane zostaną w Starachowicach w Miejskiej Hali 
Sportowej przy ul. Jana Pawła II. Uczestnicy zmagać się będą w trzech katego-
riach: w formule oriental rules juniorów i seniorów oraz w formule kick light 
weteranów. 

Wstęp na zawody jest bezpłatny. Zmagania zawodników będzie 
można śledzić również w telewizji Vectra na kanale 255 oraz za pośrednic-
twem internetu dzięki telewizji FightTV.

Organizatorami wydarzenia są: Polski Związek Kickboxingu, Klub Spor-
towy Dragon Starachowice, Urząd Miejski w Starachowicach oraz Starostwo 
Powiatowe w Starachowicach. 
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STARACHOWICE, UL. OSTROWIECKA 163

www.kominkistylowe.pl

KOMINKI
KOMINY

SYSTEMY GRZEWCZE

 606 95 65 23

REKLAMA-112

SPAWANIE ALUMINIUM
I METALI KOLOROWYCH

WYKONUJEMY ORAZ REMONTUJEMY:
- ALUMINIOWE ZABUDOWY 

DO PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT
- SPAWANIE ALUMINIUM 
I METALI KOLOROWYCH

OFERUJEMY PONADTO TRANSPORT ŻYWYCH ZWIERZĄT

ZAPAŁA, TELEFON 509 14 12 13
STARACHOWICE, UL WIOSENNA 5 (HALE PO BYŁYM PKS)

REKLAMA-130

KALENDARZE
2016

PODKŁADY NA BIURKO
SPIRALOWANE
LISTWOWANE
TRÓJDZIELNE

LISTKOWE
BIURKOWE

JEDNODZIELNE
SZYTE

DARMOWA DOSTAWA

PROFESJONALNY PROJEKT
TYLKO 49 ZŁ

WYCENY I ZAMAWIANIE
biuro@itstar.pl

firmowe
AUTOPROMOCJA
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W znowelizowanej ustawie ko-
nieczność uzyskania zezwolenia na 
wycinkę uzależniona jest od wielko-
ści obwodu pnia drzewa, a nie jak 
dotychczas od jego wieku. Zgodnie 
z art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy 
przepisów nie stosuje się do 
drzew, których obwód pnia 
na wysokości 5 cm nie prze-
kracza:

• 35 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzy-
stego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

• 25 cm – w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew.

Nowe przepisy upraszczają 
też system ochrony zadrze-
wień. Zniesiono między innymi 
obowiązek uzyskiwania zezwolenia 
na usuwanie krzewów z ogrodów 
przydomowych/działkowych i po-
walonych lub złamanych przez wiatr 
drzew. Złomy i wywroty będą mogły 
być usunięte przez właściwe służby 
(Straż Pożarna, właściciele urzą-
dzeń, o których mowa w art. 49 §1 
Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, 
infrastruktury kolejowej, itp.) lub 
po oględzinach pracownika urzędu, 
przeprowadzonych po otrzymaniu 
zgłoszenia. Obumarłe drzewa i krze-
wy (których wiek przekracza 10 lat i 
rosną na terenach innych niż ogrody 
przydomowe) nadal wymagają zgody 
organu gminy  na ich usunięcie.

Nowe prawo zapewnia 
także ochronę zadrzewień 
przed niepotrzebną wycinką 
w sytuacji, gdy zaplanowana inwe-

stycja nie jest realizowana. Z tego 
powodu drzewa i krzewy będą mogły 
być usunięte tylko na dalszym etapie 
przedsięwzięcia, tj. pod warunkiem 
uzyskania przez inwestora prawo-
mocnego pozwolenia na rozbiórkę 
lub zgłoszenia/pozwolenia na bu-
dowę.

Ponadto nowe przepisy 
regulują sprawę niewłaściwie 
prowadzonej pielęgnacji ko-
ron drzew. Według art. 87a ust. 2 
ustawy prace w obrębie korony drze-
wa nie mogą prowadzić do usunięcia 
gałęzi w wymiarze przekraczającym 
30% korony, która rozwinęła się w 
całym okresie rozwoju drzewa, chyba 
że mają na celu:

• usunięcie gałęzi obumarłych 
lub nadłamanych;

• utrzymywanie uformowanego 
kształtu korony drzewa;

• wykonanie specjalistycznego 
zabiegu w celu przywrócenia statyki 
drzewa.

Zabieg, o którym mowa w ust. 2 
pkt 3 art. 87a, wykonuje się na pod-
stawie dokumentacji, w tym doku-
mentacji fotografi cznej, wskazującej 
na konieczność przeprowadzenia 
takiego zabiegu. Dokumentację prze-
chowuje się przez okres 5 lat od koń-
ca roku, w którym wykonano zabieg.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 
ustawy wójt wymierza admi-
nistracyjną karę pieniężną za:

• usunięcie drzewa lub krzewu 
bez wymaganego zezwolenia;

• usunięcie drzewa lub krzewu 
bez zgody posiadacza nieruchomo-
ści;

• zniszczenie drzewa lub krzewu;
• uszkodzenie drzewa spowodo-

wane wykonywaniem prac w obrę-
bie korony drzewa.

Kara, o której mowa w ust. 1 
art. 88, jest nakładana na posiada-
cza nieruchomości, albo właściciela 
urządzeń, o których mowa w art. 49 
§ 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny 
podmiot, jeżeli działał bez zgody po-
siadacza nieruchomości.

W myśl nowych przepisów usu-
nięcie powyżej 30% korony będzie 

podlegało karze za uszkodzenie 
drzewa w wysokości 60% opłaty za 
usunięcie drzewa, a powyżej 50% 
korony będzie uznawane jako znisz-
czenie drzewa, za co kara wyniesie 
2-krotność opłaty.

Szczegółowe informacje 
zainteresowani mogą uzy-
skać w Referacie Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Pawłowie, pok. nr 
13 tel. 41 272 16 14 wew. 123.
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Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

WYPŁATY
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wy-
płaty świadczeń rodzinnych w listopadzie 2015 roku odbywać się będą 
według poniższego harmonogramu:

18 LISTOPAD   ABCĆDEF
19 LISTOPAD   GHIJ
20 LISTOPAD   K
23 LISTOPAD   LŁM 
24 LISTOPAD NOP
25 LISTOPAD RSŚ
26 LISTOPAD TUWZŹŻ
27 LISTOPAD DZIEŃ DODATKOWY   

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
BANK SPÓŁDZIELCZY W PAWŁOWIE W GODZ. 8.30-14.00

Niepobrane w wyznaczonych dniach świadczenia rodzinne będą do ode-
brania w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie późniejszym 
(po 10-tym następnego miesiąca) w godz. 8.00-14.00 

Z  dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w  życie 
ustawa z  dnia 25 czerwca 2015 r. o  zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadza 
zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013r. poz. 627 z późn. zm.), w szczególności 
w  kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie 
drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej 
i  wysokości kar za uszkodzenie/zniszczenie 
drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.
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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

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

USŁUGI 
PROJEKTOWO
BUDOWLANE

• projektowanie indywidualne 
budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych

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

REKLAMA-005

REKLAMA-023 REKLAMA-097

REKLAMA-040AUTOPROMOCJA

REKLAMA-011 REKLAMA-058

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-080

ZAREKLAMUJ SIĘ! TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE!
RABATY DO 25% DLA NOWYCH KLIENTÓW!

ZADZWOŃ! TEL. 505 678 692 · NAPISZ! biuro@itstar.pl

KronikaPawłowska
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Godni miana uczniów
Wraz z początkiem października, w poczet 
szkolnych społeczności, uroczyście przyjęci 
zostali pierwszoklasiści. Dla pierwszaków to 
początek prawdziwej, edukacyjnej kariery ucznia, 
dla rodziców świadomość, że  ich dzieci nabyły 
pełnię praw i obowiązków szkolnych. Uroczyste 
ślubowania na uczniów klas pierwszych odbyły 
się we wszystkich szkołach  na terenie gminy 
Pawłów. 

Ślubowanie pierwszoklasistów

W  tych szczególnych dniach uczniowie, rodzice, wychowawcy, dyrekcja 
szkół oraz społeczność szkolna, obserwowali pierwsze szkolne wystąpienia 
najmłodszych wśród nich. Pierwszoklasiści uroczyście składali słowa przysięgi 
udowadniając, że są gotowi do podjęcia obowiązków szkolnych. Przyrzekali 
być dobrymi Polakami, pilnymi i godnie zachowującymi się uczniami swojej 
szkoły.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w  nauce i  jak najlep-
szych wyników na pierwszym szkolnym świadectwie. Wierzymy, że będziecie 
z zapałem i entuzjazmem poznawać świat i realizować swoje marzenia. 

A przed Państwem listy nowicjuszy, którzy w roku szkolnym 2015/2016 
stali się pełnoprawnymi uczniami klas pierwszych:

Szkoła Podstawowa w Łomnie: Bzymek Patryk, Gałek Mikołaj, Ja-
ros Adrian, Kabała Laura, Kępiński Bartosz, Linek Jakub, Łuczkiewicz Angelika, 
Mazur Maciej, Mergalski Dominik, Michalczak Nadia, Mikulko Paweł, Rut-
kowska Amelia, Świstak Amelia. Wychowawca: mgr Barbara Bryła. 

Szkoła Podstawowa w Szerzawach: [klasa I a] Badziński Albert, 
Bielecki Kacper, Głuszek Amelia, Hernik Zuzanna, Kwiecińska Patrycja, Miś-
kiewicz Kinga, Niedziela Weronika, Nowak Kamil, Pacek Piotr, Pocheć Doro-
ta, Pocheć Krzysztof, Rachtan Igor, Redlica Julia, Sokalska Anna, Staszewska 
Maja, Szwugier Wiktor, Wilczyńska Amelia, Zimnicki Adam, Żłobecka Aleksan-
dra - wychowawca: mgr Dorota Mergalska; [klasa I b] Dudzic Zuzanna, Dyk 

Roksana, Jagiełło Luiza, Jasztal Michał, Kalisz Magdalena, Kalisz Róża, Klam-
czyńska Dominika, Libuda Magdalena, Matysek Filip, Mazur Bartosz, Nieckula 
Izabela, Orczyk Marcin, Przygoda Filip, Topolska Patrycja, Walkiewicz Patryk, 
Witkowska Amelia - wychowawca: mgr Urszula Nowak.

Szkoła Podstawowa w  Szerzawach - fi lia w  Rzepinku: Jarosz 
Maja, Kita Kacper, Rachtan Krzysztof, Rusin Irmina. Wychowawca: mgr Agata Kępa. 

Szkoła Podstawowa w Pawłowie: [klasa I a] Adamczyk Aleks, 
Bonia Antoni, Jeśko Izabela, Kowalczyk Patryk, Lipa Sylwia, Pocheć Diana, Po-
cheć Piotr, Pocheć Weronika, Przygoda Jakub, Samiec Nowak Mikołaj, Sikora 
Bartosz, Tokarski Kacper, Wojtan Adrian, Wrona Wojciech - wychowawca: 
mgr Anna Maciąg; [klasa I b] Hamera Zuzanna, Jankowicz Natalia, Kończak 
Milena, Koprowska Martyna, Kulik Adrian, Kusiak Gabriel, Miśkiewicz Anita, 
Orczyk Wiktor, Piwowarczyk Barbara, Pożoga Grzegorz, Stanecki Wojciech, 
Strabanik Oliwia, Zdyb Kamila - wychowawca: mgr Joanna Jóźwik.

Szkoła Podstawowa w  Godowie: Paweł Bidziński, Julia Ciepie-
lewska, Adrian Gulba, Karolina Kusiak, Bernadetta Kwiecień, Adam Mierni-
kiewicz, Wiktoria Pocheć, Aleksandra Racka, Weronika Rycombel, Antonina 
Sidwa, Mieszko Sidwa. Wychowawca: mgr Jolanta Zapała. 

Szkoła Podstawowa w Chybicach: [klasa I a] Bracka Paulina, 
Dyk Adam, Gąsior Paulina, Głowacki Norbert, Kalista Grzegorz, Kosiarska 
Nina, Latała Amelia, Łojek Zofi a, Madejska Malwina, Matysek Oliwier, Mazur 

Szkoła Podstawowa w Łomnie

Szkoła Podstawowa w Szerzawach

Szkoła Podstawowa w Szerzawach - fi lia w Rzepinku

Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Szkoła Podstawowa w Godowie
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Nikola , Pytel Wiktoria, Serwicka Maja, Sieniek Laura, Stępień Karolina, Stę-
pień Krzysztof, Wiśniewski Bartosz , Zieliński Dawid - wychowawca: mgr Beata 
Stańczak; [klasa I b] Cieśla Hawier, Danielczyk Kamil, Fudala Klaudia, Gała 
Anna, Jeziorski Kacper, Kiełek Kamil, Koszarska Klaudia, Lipiec Natalia, Orzeł 
Aleksandra, Wzorek Klaudia - wychowawca: mgr Wiesława Głowacka.

Szkoła Podstawowa w Chybicach fi lia w Bostowie: Bzymek Wik-
toria, Głowacka Magdalena, Kraska Roksana. Wychowawca: mgr Beata Czaja. 

Szkoła Podstawowa w Chybicach fi lia w Grabkowie: Biskup 
Krystian, Kalisz Michał, Kłak Zuzanna, Olesiński Igor, Pożoga Bartosz, Wojtan 
Julia. Wychowawca: mgr Anna Kalisz. 

Szkoła Podstawowa w Radkowicach: Bajor Bartosz, Glina Krystian, 
Jankowski Kacper, Kunert Natalia, Migus Oliwia, Dyk Jakub, Nowak Paweł, Paster-
nak Kacper, Pocheć Gabriela, Sobczyk Kacper. Wychowawca: mgr Urszula Rokita.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie: Gawlik Bartosz, Jędrzejczyk Wik-
tor, Miernikiewicz Krystian, Orczyk Rafał, Sepiół Natalia, Stępień Julia, Suro-
wiec Gabriela, Tokarski Filip. Wychowawca: mgr Alicja Kosmala. 

Szkoła Podstawowa w Jadownikach: Bado Michał, Borkowski Ja-
kub, Dudzic Jakub, Góźdź Kinga, Grudziecki Bartosz, Jasztal Wiktor, Kuchniak 
Krzysztof, Lis Karolina, Maciąg Mateusz, Markiewicz Kacper, Matysek Zuzanna, 
Mergalska Karolina, Słowiński Wojciech, Sobczak Alan, Szwugier Piotr, Wójcik 
Oliwia, Wrzesień Kinga, Wrzesień Nikola. Wychowawca: mgr Barbara Dudzic.

Szkoła Podstawowa w  Rzepinie: Bajor Krzysztof, Bonia Jakub, 
Czarnowski Marcel, Czerwiec Filip, Dyk Jakub, Gajewski Filip, Kaczmarczyk 
Oliwier, Kalista Patryk, Maciąg Adrian, Majewski Krzysztof, Matysek Michał, 
Mokrzańska Gabriela, Nowak Jakub, Ożdżyński Patryk, Pożoga Gabriela, Po-
żoga Julia, Pożoga Zuzanna, Rusin Lena, Sawicki Bartosz, Sierpień Wiktoria, 
Sławek Emilia, Turek Wiktoria, Turek Zuzanna, Uliński Karol, Walkiewicz Julia.  
Wychowawca: mgr Małgorzata Kisiel.

Wszystkich pierwszoklasistów serdecz-
nie witam w  progach naszych szkół. 
Domyślam się, że dzień ślubowania 
był dla Was dniem szczególnym, od tej 
chwil i  jesteście oficjalnie włączeni do 
szkolnej społeczności.  Dlatego życzę, by-
ście z każdym rokiem tu spędzonym byli 
coraz mądrzejsi,  a  wiedza dała Wam 

dobry start w niedalekiej przyszłości.  Rodzicom składam ogromne po-
dziękowania za wychowanie swoich dzieci,  które teraz zasługują na 
godne miano Pierwszoklasisty.  To Wy jesteście ich siłą, ich przyszłość 
zależy od Was. Powodzenia!

Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów
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Szkoła Podstawowa w Chybicach

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Szkoła Podstawowa w Jadownikach

Szkoła Podstawowa w Rzepinie

Szkoła Podstawowa w Chybicach - fi lia w Bostowie

Szkoła Podstawowa w Chybicach - fi lia w Grabkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowicach
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Zmodernizowana droga w Wieloborowicach Zmodernizowana droga w Warszówku

Zakończyła się realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 
0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka. Przebu-
dowa współfi nansowana jest ze środków pochodzących z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój (50%), ze środków Gminy Pawłów (30%) i Powiatu Starachowickiego 
(20%). Koszt inwestycji to 2 291 185,54 zł.

Była to wspólna inwestycja gminy Pawłów i powiatu starachowickiego. 
Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, wykonanie odwodnienia, umocnienie poboczy ażura-
mi i częściowo destruktem, umocnienie skarp i dna rowu, a także wykonanie 
chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji oraz oznakowania pio-
nowego i poziomego, w tym ustawienie znaków aktywnych, zasilanych bate-
riami słonecznymi.Wykonawcą inwestycji była fi rma SKANSKA S.A z Warszawy.

Kolejny etap inwestycji tj. od Pana Adamczyka do końca wsi planowany 
jest na rok przyszły. 

Na drodze w Warszówku zakończyły się prace mające na 
celu poprawę jej bezpieczeństwa. Na odcinku 200 metrów płytami 
ażurowymi umocniona została skarpa bezpośrednio przylegająca do drogi. 
Pobocze zaś zostało utwardzone krawężnikami.

Zakończył się proces znako-
wania gminnych miejscowości. 
Na gminnych skrzyżowaniach pojawiły 
się aż 144 nowe tabliczki informacyj-
ne. - Dzięki tabliczkom poprawi się 
znacząco bezpieczeństwo w  naszej 
gminie. Służby porządkowe i  ratun-
kowe będą mogły szybciej dotrzeć we 
właściwe miejsce. Łatwiej w  terenie 
odnajdą się również kurierzy czy osoby 
przyjeżdzające do naszej gminy. Warto 
dodać, iż oznakowanie jest tak skon-
struowane, iż bez większych kosztów 
można dokonać aktualizacji informacji 
na nich zawartych. Dlatego też w przy-
padku potrzeby konieczności aktuali-
zacji prosimy o  kontakt z  Urzędem 
Gminy - podkreśla Marek Wojtas, 
Wójt Gminy Pawłów.

W 1997 roku zakazano wprowa-
dzania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej azbestu i  wyrobów zawie-
rających azbest, produkcji wyrobów 
zawierających azbest oraz obrotu 
azbestem i  wyrobami zawierającymi 
azbest. Rezultatem wprowadzenia 
regulacji zakazujących stosowania 
azbestu było opracowanie w  2002 
roku ogólnopolskiego „Programu 
usuwania azbestu i  wyrobów za-
wierających azbest stosowanych na 
terytorium Polski”, który zakładał 
oczyszczenie kraju z azbestu do roku 
2032. W  roku 2009  ww. dokument 
został uaktualniony w  postaci „Pro-
gramu Oczyszczania Kraju z  Azbestu 
na lata 2009-2032” (zwanym dalej 
POKzA). Zgodnie z  rozporządzeniem 
Rady Ministrów Rzeczpospolitej Pol-
skiej z  dnia 14 lipca 2009 (uchwała 
Nr 122/2009 z  dnia 14 lipca 2009 

w  sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego „Program Oczysz-
czania Kraju z  Azbestu 2009-2032” 
zmieniona uchwałą nr 39/2010 z 15 
marca 2010 r.) jednostki samorządu 
terytorialnego zostały zobligowane do 
opracowania programów usuwania 
wyrobów zawierających azbest. „Pro-
gram usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest dla gminy Pawłów na lata 
2013-2032” stanowi element realiza-
cji harmonogramu stopniowego usu-
wania wyrobów zawierających azbest 
z terenu kraju zapisanego w POKzA na 
szczeblu lokalnym – terytorium Gmi-
ny Pawłów. 

Gmina Pawłów corocznie 
od 2009 roku organizuje zbiórkę 
wyrobów zawierających azbest. 
W tym roku była to już siódma akcja odbio-
ru azbestu i wyrobów zawierających azbest 
organizowana przez Urząd Gminy w Paw-

Akcja usuwania azbestu

łowie. Łącznie z terenu gminy Paw-
łów odebrano od roku 2009  - 
1 430,01 ton wyrobów zawiera-
jących azbest.

W  tym roku prace zrealizowała  
fi rma Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Budowlano-Handlo-
we EKO z Buska-Zdroju, wyłoniona 
w trybie przetargu nieograniczonego.  
Usunięto 25 544 m2 (280,98 
ton) wyrobów zawierających azbest 
w postaci pokryć dachów budynków. 
Zadanie usuwania wyrobów zawiera-

jących azbest zostało dofi nansowanie 
z  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie (NFOŚiGW) 
w  wysokości 50% kosztów kwalifi ko-
wanych oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w  Kielcach (WFOŚiGW) 
w  wysokości 35% kosztów kwalifi ko-
wanych.

Kolejny nabór wniosków na 
usuwanie azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest planowany jest na 
początek przyszłego roku.

Od 2009 roku Gmina Pawłów prowadzi akcję 
usuwania azbestu. 


