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Kredyt Zer0 %
oprocentowanie kredytu 0 %

okres kredytowania do 18 miesięcy
prowizja od 6,5 %

RRSO kredytu gotówkowego dla przykładu reprezentatywnego wynosi 7, 68 % dla kredytu w kwocie 10 000, 00 zł, z okresem spłaty 60 miesięcy, spłacanego w ratach równych, 
oprocentowanie zmienne wg WIBOR 3M + marża Banku wynosi 6,48 %, prowizja 200,00 zł, opłata przygotowawcza 20,00 zł, odsetki  1 725,28 zł. Całkowity koszt kredytu 
wynosi 1 945,28 zł. Wysokość raty miesięcznej wynosi 195,00 zł.

RRSO kredytu gotówkowego dla przykładu reprezentatywnego wynosi 12,13 %, dla kredytu w kwocie 5 000,00 zł, z okresem spłaty 18 miesięcy, spłacanego w ratach równych, 
oprocentowanie 0 %, prowizja 400,00 zł, opłata przygotowawcza 0 zł, ubezpieczenie za życie Kredytobiorcy za cały okres kredytowania 25,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 
425,00 zł. Wysokość raty miesięcznej wynosi 278,00 zł.

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

ATRAKCYJNA OFERTA KREDYTÓW DLA KAŻDEGO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pawłów, 
Czytelnicy Kroniki Pawłowskiej,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia oraz nadziei i sił, 
z którymi bez problemu pokonacie wszystkie trudności.

Życzymy Państwu
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

spędzonych w gronie najbliższych. 
W nadchodzącym 2016 roku życzymy 

pomyślności, cierpliwości oraz wytrwałości 
w realizacji planów, pasma sukcesu oraz spełnienia wszystkich marzeń.

MAREK WOJTAS
Wójt Gminy Pawłów

HENRYK WIĘCŁAW 
Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowie

wraz z całą Radą Gminy w Pawłowie

PIOTR MAJ
Redaktor Naczelny 
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Był to okres wytężonej pracy ...
O pierwszym roku urzędowania rozmawiamy z Markiem Wojtasem, Wójtem Gminy Pawłów

- Minał rok czasu od kiedy 
składał pan ślubowanie. Jak pan 
ocenia ten okres?

Okres ostatnich dwunastu miesięcy 
oceniam jako bardzo dobry. Był to okres 
wytężonej pracy. Od pierwszych dni moje-
go urzędowania rozpoczęliśmy przygoto-
wania do sporządzania wniosków o dofi -
nansowanie inwestycji. Dzięki temu udało 
się  uzyskać dofi nansowanie do moder-
nizacji oczyszczalni ścieków w  Godowie. 
Gmina otrzymała dotację w  ramach 
programu Infrastruktura i  Środowisko 
na lata 2007-2013r. Dotacja ta była jedną 
z ostatnich jakie w ogóle zostały przyzna-
ne w całym kraju z tego programu. 

Zaraz na początku kadencji udało się 
usprawnić system gospodarki odpada-
mi. Zmniejszono opłaty dla jednej z grup 
mieszkańców. Wszystkie posesje zostały 
wyposażone w  darmowe pojemniki na 
odpady. Zostały one zakupione na koszt 
gminy, a  mieszkańcy  korzystają z  nich 
bezpłatnie na mocy umów użyczenia. 

Udało się także jeszcze bardziej 
ograniczyć wydatki na administrację po-
przez likwidację kilku etatów w Urzędzie 
Gminy. Chce zaznaczyć, że gmina Paw-
łów ma najniższe wskaźniki wydatków na 
administrację w  województwie i  jedne 
z najniższych w całym kraju. 

- Co jest największym sukce-
sem pierwszego roku rządów?

Przede wszystkim udało się przygo-
tować i  zrealizować największy projekt 
inwestycyjny w historii gminy, a miano-
wicie modernizację oczyszczalni ścieków 
w Godowie wraz z budową odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej w  Nowym Jawo-
rze. Dzięki temu wszystkie nasze oczysz-
czalnie spełniają wyśrubowane normy 
oczyszczania ścieków. Zamontowano 
tam system RTC, który w  sposób ciągły 
mierzy jakość ścieków i  dostosowuje 
parametry urządzeń do uzyskanych wy-
ników. Takich systemów w  całej Polsce 
działa tylko sześć, z  czego trzy w  naszej 
gminie.  Możemy śmiało stwierdzić, że 
obiekt oczyszczalni w Godowie należy do 
najnowocześniejszych tego typu obiek-
tów w Europie. 

Drugą taką sztandarową inwesty-
cją w  naszej gminie była realizowana 
wspólnie z  powiatem starachowickim 
modernizacja drogi powiatowej w miej-
scowości Wieloborowice. W  przyszłym 
roku zostanie zmodernizowany ostatni 
odcinek tej drogi, aż do granicy Gminy.   

Wykonano również wiele mniej-
szych inwestycji. Nie były może one tak 

spektakularne, ale dla miejscowej spo-
łeczności miały bardzo duże znaczenie. 
Wybudowano między innymi brakujące 
sieci wodociągowe w  Szeligach i  Dą-
browie Podlesiu oraz długo oczekiwany 
parking przy szkole w Dąbrowie. Wyre-
montowano część sali gimnastycznych 
w szkołach. Pracujemy także nad doku-
mentacjami technicznymi inwestycji na 
przyszłe lata. 

Ze spraw bieżących udało się prze-
prowadzić oznakowanie przysiółków 
gminnych miejscowości tablicami z  nu-
merami posesji. Brak odpowiedniego 
oznakowania był sporym utrudnie-
niem i osoby nie znające naszej gminy, 
a  nawet  kierowcy karetek pogotowia 
ratunkowego czy straży pożarnej, mieli 
problemy by trafi ć pod właściwy adres. 
Koszt całego przedsięwzięcia oznakowa-
nia wyniósł ok. 35 tys. zł, ale znacząco 
podniósł bezpieczeństwo mieszkańców. 

Udało się usprawnić system dystry-
bucji wody do miejscowości położonych 
w  części południowej gminy. Od wielu 
lat właściciele wyżej położonych posesji 
skarżyli się na niskie ciśnienie w  sieci 
wodociągowej. Dzięki zamontowaniu 
dodatkowej pompy, wprowadzeniu in-
nych parametrów ciśnienia oraz systemu 
monitoringu problemy te zanikły. Dzięki 
temu w  lecie tego roku, w  czasie naj-
większej od dziesięcioleci suszy, na na-
szym terenie wody nie zabrakło nikomu. 

- Wiele emocji budzi spra-
wa opłat za pojemniki dla fi rmy 
Ekom. Na jakim etapie jest ta 
sprawa?

Uważam, że sprawa jest jasna. Jeżeli 
fi rma EKOM chciała pobierać pieniądze 
od mieszkańców za użytkowanie pojem-
ników to powinna dopilnować  zawarcia 
z mieszkańcami stosownych umów. Jeże-
li fi rma EKOM nie zawarła takich umów 
to moim zdaniem nie ma teraz podstaw 
do roszczeń. Warunek zawarcia stosow-
nych umów z mieszkańcami był wpisany 
do specyfi kacji przetargowej, która zo-
stała przez EKOM zaakceptowana. Zanie-
dbania fi rmy EKOM w tym zakresie nie 
mogą obciążać naszych mieszkańców. 

Gmina nigdy nie zawierała w imie-
niu mieszkańców żadnych umów z EKO-
MEM, których przedmiotem miałaby 
być dzierżawa pojemników. Jeżeli EKOM 
powołuje się na jakiekolwiek ustalenia 
z gminą to zapraszam, by EKOM wystą-
pił z  roszczeniami przeciwko Urzędowi 
Gminy, a  naszym mieszkańcom dał 
spokój. Stanowisko urzędu poparte jest 

stosownymi ekspertyzami prawnymi. 
O  naszym stanowisku wielokrotnie in-
formowaliśmy mieszkańców. Wydaje 
się, że w społeczności naszej gminy spra-
wa jest dostatecznie wyjaśniona i raczej 
nie budzi kontrowersji.  

- Plany na najbliższy rok?
W  najbliższym roku wreszcie roz-

pocznie się ogłaszanie konkursów na 
środki unijne w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego i  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina 
będzie przygotowana do składania 
wniosków. Planujemy złożyć wnioski 
o  dofi nansowanie termomodernizacji 
budynków publicznych oraz częściową 
wymianę oświetlenia ulicznego. Ter-
momodernizacji podlegać będą głow-
nie budynki szkół. Ponadto planujemy 
złożenie wniosków na budowę kolejnej 
oczyszczalni ścieków w Łomnie i kanali-
zacji w  tej wsi. Planowane jest również 
złożenie wniosków na urządzenie świe-
tlic wiejskich w Kałkowie, Brzeziu, Grab-
kowie, Tarczku oraz renowację spichle-
rza w Pokrzywnicy. Jedną z ważniejszych 
inwestycji będzie budowa hali sportowej 
w Pawłowie. 

Z  własnych środków planujemy 
wykonanie parkingu przy przedszkolu 
w Rzepinie i oświetlenia ulicznego w kil-
ku miejscowościach. 

- Plany do końca kadencji?
Przede  wszystkim inwestycje i  roz-

wój. Musimy jak najlepiej wykorzystać 
obecną perspektywę fi nansową ze środ-
ków Unii Europejskiej. Wszyscy musimy 
sobie zdawać sprawę, że jest to ostatni 
okres gdzie można skorzystać z pieniędzy 
unijnych na dużą skalę. Po  2021 roku 
tych pieniędzy po prostu nie będzie. Po-
trzeby zostaną, ale wtedy będziemy mu-
sieli je fi nansować ze środków własnego 
budżetu. Dlatego w pierwszej kolejności 

powinniśmy realizować te inwestycje, 
które mają szansę na uzyskanie wparcia 
unijnego. 

Bardzo bym chciał, by w  końcu 
udało się ożywić turystycznie zbiornik 
Wióry. Pierwsze kroki w tym celu zostały 
już zrobione. Planujemy budowę ścieżki 
rowerowej wzdłuż zbiornika Wióry, któ-
rej trasa prowadzić będzie od zapory 
w  Kałkowie do mostu w  Wieloborowi-
cach. Długość ścieżki  będzie wynosić 
ponad 20 km. Koszt inwestycji oceniam 
nawet na ok. 7 mln. zł., z czego aż 85% 
wartości ma pochodzić ze środków 
unijnych. Uzyskaliśmy także wstępną 
zgodę administratora gruntów, czyli Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej w  Warszawie, na lokalizację ścieżki 
w obrębie wywłaszczonych przez RZGW 
nieruchomości.  

Inwestycja ta powinna być trakto-
wana jako pierwszy etap turystycznego 
zagospodarowania zbiornika. W  kolej-
nych etapach planowane  jest wykona-
nie przystani dla sprzętu pływającego 
oraz kąpieliska. Wszystko jednak zależeć 
będzie od środków jakie uda się uzyskać 
do budżetu z zewnątrz. 

- Czy tak wyobrażał sobie 
pracę wójta?

Pracuję w Urzędzie Gminy w Pawło-
wie już od ponad 20 lat i przez tan czas 
sprawowałem funkcje sekretarza gminy 
i  zastępcy wójta. Pracę rozpocząłem 
w  tym samym roku, w  którym funkcję 
wójta gminy objął Pan Ignacy Gierada. 
Zadania jakie stoją przed samorządem 
są mi bardzo dobrze znane. Martwi 
mnie natomiast niestabilność prawa 
w  naszym kraju. Przy tak dużych zmia-
nach w  przepisach bardzo trudno jest 
planować rozwój samorządu na dłuższy 
okres. 

- Dziękuję za rozmowę.

Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów
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Nowoczesny sprzęt strażacki
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie
Ponad 32 tys. złotych przeznaczyła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Pawłowie na zakup nowego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

Większość środków pochodzi-
ła z dotacji Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej 
(17 130 zł). Dwa tysiące złotych 
przekazał Bank Spółdzielczy 
w Starachowicach. Resztę sfi -
nansowano ze środków własnych 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pawłowie.

Środki przeznaczono na zakup: 
sani lodowych do ratownictwa 
nawodnego, skafandrów do nur-

kowania, kamizelek, kasków ratow-
niczych, pasów ratowniczych, linek 
ratunkowych, hełmów strażackich, 
mundurów koszarowych, butów 
strażackich oraz ubrań ochrony 
osobistej. Zakupiono również mo-
topompę do wody zanieczyszczonej 
oraz sprzęt pomiarowy (wielogazo-
wy).

Zarząd OSP serdecznie dziękuje 
wszyskim, którzy przyczynili się do 
zakupu ww. sprzętu.

REKLAMA-129
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Duże zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych 
mają mieszkańcy gminy Pawłów. Na koniec listopada zadłużenie 
względem urzędu gminy wynosiło 65 tys. zł. Najwięcej bo, aż po 3800 
zł do oddania mają mieszkańcy Pawłowa i Rzepina Kolonii. Nie-
wiele lepiej sytuacja wygląda w Brzeziu i Szerzawach, gdzie dług wynosi po 
3200 zł. Najsumienniej płacącymi są mieszkańcy Szelig, Święto-
marzy, Bukówki oraz Rzepina Pierwszego.

Urząd Gminy już podjął kroki w celu ściągnięcia wierzytelności poprzez 
wystawienie tytułów wykonawczych, a tym samym rozpoczęcie procedury ko-
morniczej. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie może dojść do tego, że w syste-
mie zabraknie pieniędzy na zapłatę fi rmie za wywóz odpadów. Wówczas nie 
uniknione będą podwyżki opłat.

Zaległości w opłacie za śmieci!

Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas informuje, iż rolnicy po-
szkodowani tegoroczną klęską suszy mogą ubiegać się o kredy-
ty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnych. Kredytów udziela 
Bank Spółdzielczy w Starachowicach o. Pawłów.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można bezpośrednio w Banku Spół-
dzielczym w Starachowicach o. Pawłów.

Preferencyjne kredyty dla rolników 
poszkodowanych tegoroczną klęską suszy

Wójt Gminy Pawłów informuje, iż dzień 24 grudnia 2015r.  (czwar-
tek)   jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu 
Gminy w Pawłowie w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku tj. święto 
przypadające w sobotę.     

Podstawa prawna: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. D.U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 130 par. 2 Kodeksu 
Pracy.

24 grudnia Urząd Gminy w Pawłowie nieczynny

Dzięki środkom pozyskanym z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
samorząd gminy Pawłów odnowił zbiorową kwaterę żołnierzy pole-
głych w I wojnie światowej znajdującą się na cmentarzu parafi alnym 
w Chybicach.

Wykonano prace ziemne mające na celu niwelację terenu, ustawiono 
7 nowych tablic dębowych oraz nowy krzyż.

Odnowili wojenną kwaterę

Od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe har-
monogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej 
gminy. Mieszkańcom dostarczy je fi rma wywożąca odpady. Harmonogramy 
będzie można pobrać również ze strony internetowej urzędu. Mieszkańcy nie-
ruchomości, do których jest utrudniony dojazd otrzymają odrębny harmono-
gram odbioru odpadów.

Nie zmienią się zasady odbioru odpadów komunalnych. 
Nadal osobno jeden raz w miesiącu będą odbierane odpady zmieszane, 
które zbieramy do pojemników oraz odpady segregowane, które z kolei 
zbieramy do worków: żółty worek to plastik i metal, niebieski to papier, tektu-
ra i odpady wielomateriałowe. Szkło nadal będzie odbierane raz na kwartał w 
marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w workach zielonych. Raz w roku sprzed 
posesji będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz opony. Przeterminowane leki 
można oddać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na tere-
nie gminy Pawłów. Zużyte baterie możemy wrzucić do pojemników usta-
wionych w szkołach i ośrodkach zdrowia. Raz w roku w ustalonych miejscach 
będą odbierane odpady budowlane i remontowe.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 rok

Piłkarze Arki Pawłów zajęli na koniec rundy jesiennej trze-
cie miejsce w tabeli piłkarskich rozgrywek świętokrzyskiej kla-
sy B grupy III. Drużyna prowadzona przez trenera Kamila Koprowskie-
go zdobyła 27 punktów i traci do lidera Piasta Osiek 4 oczka. Nasi piłkarze 
w 12 spotkaniach rundy jesiennej zwyciężyli 8 razy, 3 razy padł remis i doznali 
1 porażki w wyjazdowym meczu z Marolem Jacentów.

Jak zapowiadają działacze klubu celem jest awans do klasy A. Promocję 
uzyskają dwie najlepsze drużyny. Ostatni raz na tym poziomie rozgrywkowym 
piłkarze z Pawłowa grali w sezonie 2009/2010. - Bardzo liczymy na awans do 
klasy A. W naszej drużynie są doświadczeni zawodnicy, którzy grywali w wyż-
szych klasach rozgrywkowych i to na nich opiera się trzon drużyny. Większość 
naszych zawodników to mieszkańcy gminy Pawłów, co bardzo nas cieszy, że 
mamy zdolną i  ambitną młodzież. Mamy nadzieję, że planowana budowa 
kompleksu sportowego podziała mobilizująco na zawodników i  uzyskamy 
upragniony awans – powiedział prezes GKS Arka Czesław Rybka.

Arka Pawłów trzecia po rundzie jesiennej

Urząd Gminy w Pawłowie przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowa-
nych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porząd-
kowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego nu-
meru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Wykonanie tego obowiązku jest niezwykle istotne, albowiem pozwala na odna-
lezienie poszukiwanego adresu nie tyko zainteresowanym osobom i organom admi-
nistracji, lecz także służbom ratunkowym.

Ponadto informujemy, że kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub 
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowied-
nim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. 

Tabliczki z numerem porządkowym

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15
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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

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz
Szczęśliwego Nowego Roku

życzą 

Właściciel oraz pracownicy
� rmy CERAMIK

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

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
przepełnionych życzliwością i pokojem 

oraz wszelkiej pomyślności 
w każdym dniu nadchodzącego 

Nowego 2016 Roku 
życzy

Andrzej Duda
Radny Powiatu Starachowickiego

ŻYCZENIA-150

PELLET
TRANSPORT NA TERENIE GMINY

KAŁKÓW 64, 27-225 PAWŁÓW 

 501 640 164

REKLAMA-148

Wyróżnia nas jakość

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PROMOCJA 
NAJLEPSZE CENY FARB

W REGIONIE

HMB DYNAMIC
Ambrożów 40B, 27-225 Pawłów
 500-626-653  516-874-709

Jedyny w regionie autoryzowany dystrybutor blachodachówek 
fi rmy Ruukki i dachówek ceramicznych Creaton.

TYNKI · FARBY · LAKIERY · KLEJE
 i dachówek ceramicznych Creaton i dachówek ceramicznych Creaton.

REKLAMA-149 AUTOPROMOCJA

REKLAMA-110
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Wieczornica z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości
10 listopada w świetlicy środowiskowej odbyła 
się uroczysta wieczornica z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości skierowana do mieszkań-
ców gminy Pawłów. Gościem specjalnym spo-
tkania była Pani dr hab. prof. Urszula Oettingen. 
Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy 
Pawłów – Marek Wojtas oraz Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie.

Wieczornicę rozpoczął występ 
młodzieżowej grupy teatralnej 
GOKSiR, przedstawieniem „W sa-
loniku hrabiny Omskiej”. Przedsta-
wienie, którego akcja toczy się w 
roku 1938 nawiązywało do czasów 
odbudowy II Rzeczpospolitej i pro-
blemów scalania ziem pozaboro-
wych. Następnie głos zabrała Pani 
prof. dr hab. Urszula Oet-
tingen, pracownik naukowy Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Pani Profesor opowiadała 
o kolejach walk narodowowyzwo-
leńczych ze szczególnym uwzględ-
nieniem historii regionalnej oraz o 
problemach z którymi spotkała się 

Polska po odzyskaniu niepodległo-
ści. Usłyszeliśmy również o historii 
miejsc pamięci narodowej w naszej 
gminie, o mogiłach powstańczych, 
żołnierskich i partyzanckich na cmen-
tarzach Pawłowa, Chybic oraz Tarcz-
ka.

Na zakończenie wieczornicy głos 
zabrał Pan Marek Wojtas, Wójt 
Gminy Pawłów. W swoim wystą-
pieniu podkreślił wagę wychowania 
patriotycznego dzieci i młodzieży, 
ponieważ, jak mówił: „Wolność nie 
jest nam dana raz na zawsze, wol-
ność jest darem, o który należy dbać 
każdego dnia. Powinniśmy wiedzieć 
kim jesteśmy i skąd nasze korzenie, 

a niestety łatwiej nam pobawić się w 
„Halloween” niż kultywować rodzi-
me tradycje”. Pan Wójt podziękował 
Pani prof. Urszuli Oettingen za przy-
bliżenie historii regionu, a młodzieży 
za patriotyczne przedstawienie.

Zarówno Pan Wójt, jak i dyrektor 
GOKSiR Pani Alicja Imiołek wyra-
zili wdzięczność radnym Rady Gminy 
w Pawłowie na czele z przewodniczą-
cym Panem Henrykiem Więcławem 
za uświetnienie uroczystości oraz po-

dziękowali wszystkim przybyłym na 
Wieczornicę: nauczycielom, nauczy-
cielom emerytom, rodzicom i wszyst-
kim, którzy wybrali się by wspólnie 
świętować Narodowe Święto Odzy-
skania Niepodległości.

Program artystyczny przygoto-
wała młodzież pod kierunkiem Pani 
Bożeny Sławek, teksty przed-
stawienia Pani Alicja Imiołek, 
charakteryzacja i stroje Pani Nina 
Kusiak. 

Młodzież z GOKSiR podczas przedstawienia 
„W saloniku hrabiny Omskiej”

Gościem specjalnym była prof. dr hab. Urszula Oettingen Publiczność dopisała

Zaadoptuj pieska!
Urząd Gminy w Pawłowie szuka nowych do-
mów dla piesków odłowionych na terenie gmi-
ny. Obok kilka psów, które obecnie można za-
adoptować. Pełna lista dostępna jest na stronie 
www.pawlow.pl. Adopcja jest w pełni bezpłatna. 

Gucio Kendy Paco
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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-095

na każdą okazjęKWIATY 

Oferujemy:
wiązanki ślubne i okolicznościowe  
kompozycje kwiatowe stroiki kwiaty doniczkowe
wieńce i wiązanki pogrzebowe
dekoracje samochodówwystrój kościoła 
upominki dewocjonalia

Pawłów 50 (obok sklepu spożywczego "Nasz Sklep")  692 743 723

REKLAMA-146

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

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz

Szczęśliwego Nowego Roku 2016
życzy

Apteka Pawłów
mgr far. Marek Wiśniewski

ŻYCZENIA-147

STARACHOWICE, UL. OSTROWIECKA 163

www.kominkistylowe.pl

KOMINKI
KOMINY

SYSTEMY GRZEWCZE

 606 95 65 23

REKLAMA-113

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)

UBEZPIECZENIA

BUDYNEK "GS" (OBOK PIEKARNI) PAWŁÓW 45A

ANNA BIL-PAWŁOWSKA

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

TANIE UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW
UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

GOSPODARSTWA ROLNEGO I OC ROLNIKA
NISKIE CENY - SZEROKI ZAKRES

AUTOMATYKA 
DO BRAM

SZERZAWY 97
TEL. 663 509 841

WWW.OGRODZENIA-KUTE.NET.PL

REKLAMA-151

REKLAMA-144REKLAMA-152
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Jest szansa na 20 km odcinek
ścieżki rowerowej wokół zbiornika Wióry

Gmina Pawłów przystąpiła do programu budowy 
ścieżek rowerowych na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Program pilotuje Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
a partnerami są Gminy, Nadleśnictwa i Święto-
krzyski Park Narodowy – łącznie 88 podmiotów.

- Wspólnie z 87 innymi podmio-
tami staramy się o  dofi nansowanie 
budowy ścieżek rowerowych ze środ-
ków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i  Środowisko w  ramach 
Osi Priorytetowej II: Ochrona środo-
wiska, w tym adaptacja do zmian kli-
matu. W gminie Pawłów planujemy 
budowę ścieżki rowerowej o długo-
ści ok. 20 km, szerokości 2,5 metra 
z  kostki betonowej niefrezowanej 
z obrzeżami trawnikowymi i wyposa-
żeniem jej w  elementy małej archi-
tektury w 5 punktach edukacyjnych. 
Zaplanowana trasa przebiega wokół 
zbiornika wodnego „Wióry”. Ważną 
informacją jest, iż posiadamy już 
wstępną zgodę Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w  War-

szawie – Zarząd Zlewni w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na przebieg ścieżki 
na działkach przez nich administro-
wanych. Przez wiele lat spotykaliśmy 
się z  oporem zarządu RZGW. Nasze 
wielokrotne propozycje zagospoda-
rowania zbiornika spotykały się z cią-
głymi odmowami. Zgoda na realiza-
cję tej inwestycji to przełom, który 
pozwoli na wykorzystanie potencjału 
turystycznego naszego zbiornika. 
W  dalszej perspektywie myślimy 
o  przystani, miejscach kąpielowych 
czy wypożyczalni kajaków – informu-
je Marek Wojtas, Wójt Gminy 
Pawłów.

Wstępny koszt inwestycji to ok. 4,5 
mln złotych z czego zaledwie 15% pocho-
dzić będzie z budżetu gminy Pawłów. 

Podsumowali sezon lotowy
14 listopada, w Domu Weselnym MARAVILLA 
w Bronkowicach, sekcja Bodzentyn oddziału su-
chedniowskiego Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych zakończyła sezon. W podsu-
mowaniu udział wziął Marek Wojtas, Wójt Gminy 
Pawłów. W sekcji Bodzentyn aktywnymi członka-
mi są również mieszkańcy naszej gminy i zdoby-
wają oni wiele wyróżnień w konkursach lotowych.
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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

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-024 REKLAMA-098

REKLAMA-041AUTOPROMOCJA

REKLAMA-059

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-081

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

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

KronikaPawłowska

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

REKLAMA-006 REKLAMA-012
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Gminne oczyszczalnie ścieków
na światowym poziomie
Zakończyły się prace związane z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Godowie oraz moderni-
zacją dwóch pozostałych oczyszczalni w Paw-
łowie i Tarczku. Zastosowane supernowocze-
sne rozwiązania stawiają gminne oczyszczalnie 
w europejskiej czołówce.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów” 
współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W połowie bieżącego roku Gmina Pawłów pozyskała środki unij-
ne w kwocie 3 540 669,05 złotych na modernizację wszystkich 
trzech gminnych oczyszczalni ścieków. Dofi nansowanie pochodziło 
z  Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-
ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach po-
wyżej 15 tys. RLM. Koszt całkowity projektu to kwota 7 481 644,24 
złotych.

Jako, że środki unijne pochodziły z  okresu programowania 2007-2013, 
warunkiem ich otrzymania było wykonanie wszystkich zaplanowanych działań 
do końca bieżącego roku. Jak się okazało Gmina Pawłów przygotowana  była 
znakomicie do wykonania projektu w tak krótkim czasie.

– Prace przygotowawcze do realizacji tej inwestycji 
rozpoczęły się w 2014 roku. Wybudowana w  2000 
roku oczyszczalnia ścieków w  Godowie sprawiała 
nam wiele kłopotów. Oczyszczone ścieki nie spełniały 
unijnych norm, a także otrzymywaliśmy wiele skarg od 
mieszkańców Dołów Biskupich, miejscowości położo-

nej w sąsiedniej gminie, gdzie przepływa ciek wodny, który jest odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków. Dlatego już wtedy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu 
prac przygotowawczych do modernizacji tej oczyszczalni. Przygotowana została 
pełna dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostały stosowne, niezbędne 
pozwolenia. – mówi Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów. – Gdy poja-
wiła się możliwość uzyskania dofi nansowania bardzo szybko przygotowaliśmy 
projekt i pozyskaliśmy środki fi nansowe, z kończącego się okresu programo-
wania 2007-2013 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gdy 
dopinaliśmy kwestie fi nansowe, w międzyczasie ogłosiliśmy przetargi, aby jak 
najszybciej rozpocząć prace. Terminy były bowiem bardzo napięte. 

Całość projektu podzielona została na dwa postępowania przetargo-
we. Pierwszy przetarg obejmował budowę 2,8 kilometrowego odcin-
ka nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor. 
Realizatorem tego zadania zostało Przedsiębiorstwo SANITEX Sp. z o.o. 

z siedzibą w Tryńczy. Drugi przetarg dotyczył przebudowy i moder-
nizacji oczyszczalni ścieków w Godowie oraz modernizacji tech-
nologii oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w  Pawłowie 
i  Tarczku. Drugie postępowanie wygrała fi rma SCHWANDER POLSKA 
Sp. z o.o.

Przebudowana w Godowie oczyszczalnia pracuje w technologii MBR 
(membranowa biologiczno-mechaniczna). System złożony jest ze 
stopnia mechanicznego oczyszczania, komory biologicznego oczyszczania 
i  modułu ultrafi ltracji. Membrany fi ltracyjne zatrzymują wszystkie cząstki 
stałe, bakterie, częściowo wirusy i  wszystkie molekuły większe niż 38 nm 
i gwarantują najwyższą jakość oczyszczania. Oczyszczone ścieki spełnia-
ją wszystkie wymagane prawem normy i mogą być wykorzy-
stane, jako woda technologiczno-użytkowa. Wykonanie moduło-
we pozwala uzyskać zróżnicowane przepustowości. Duże stężenie biomasy 
w  reaktorze i  brak wtórnego osadnika powodują, że objętości reaktorów 
i przestrzeń zajmowana przez oczyszczalnię ścieków jest mniejsza niż w roz-
wiązaniach tradycyjnych.

Dodatkowo we wszystkich gminnych oczyszczalniach ścieków wdrożono 
rozwiązania optymalizujące oczyszczanie ścieków (RTC) fi rmy 
HACH LANGE. Jest to technologia supernowoczesna. Jak zapewnia fi rma 
SCHWANDER POLSKA zastosowane w Pawłowie, Godowie i Tarcz-
ku rozwiązanie RTC jest pionierskie na skalę europejską. Moduł 
RTC zapewnia stabilny odpływ, nawet w  warunkach obciążeń szczytowych. 
Przepływ ścieków, stężenie fosforanów i związków azotu są stale mierzone.  
Dozowanie odczynnika PAX jest regulowane zgodnie z  faktycznym obciąże-
niem obiektu, co zapewnia zgodność z  limitami przy jednoczesnej redukcji 
kosztów związanych z użyciem odczynnika strącającego.

- Zakłady oczyszczania ścieków muszą nie tylko oczyszczać, ale również 
pracować w sposób oszczędny. Przy gwałtownie rosnących kosztach energii 
i chemikaliów oraz coraz wyższym nacisku na poszukiwanie ekologicznych roz-
wiązań, ograniczanie kosztów przy jednoczesnym spełnianiu wymagań norm 
staje się coraz trudniejsze. System RTC umożliwia spełnienie tych potrzeb przy 
użyciu rozwiązań niskokosztowych i  zapewnia prostą integrację, zapewnia-
jąc redukcję kosztów od samego początku. Kompleksowe strategie kontroli 
zapewniają długoterminowe oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu 
zgodności z normami i stabilności pracy obiektu - podkreśla Marek Woj-
tas, Wójt Gminy Pawłów. - Dzięki unijnemu dofi nansowaniu mamy w 
gminie Pawłow trzy nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Spełniają one wszel-
kie unijne normy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się 
na miejscu realizacji Projektu z możliwościami efektywnego usuwania bioge-
nów ze ścieków w aglomeracjach powyżej 10.000 RLM.

– Prace przygotowawcze do realizacji tej inwestycji 
rozpoczęły się w 2014 roku. Wybudowana w  2000 
roku oczyszczalnia ścieków w  Godowie sprawiała 
nam wiele kłopotów. Oczyszczone ścieki nie spełniały 
unijnych norm, a także otrzymywaliśmy wiele skarg od 
mieszkańców Dołów Biskupich, miejscowości położo-

nej w sąsiedniej gminie, gdzie przepływa ciek wodny, który jest odbiornikiem 
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INWESTYCJA W LICZBACH

7 481 644,24 zł
wartość całego projektu

3 540 669,05 zł
dofi nansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

2 762,5 m
długość sieci kanalizacynej wybudowanej w Nowym Jaworze

1
liczba kompleksowo przebudowanych oczyszczalni

3
liczba oczyszczalni wyposażonych w nowoczesny system RTC

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Godowie. Z lewej nowy budynek, z prawej odnowiony stary budynek.

Pionierski na skalę europejską system RTC pozwala uzyskać ze ścieków wodę techniczno-użytkową

W system RTC wyposażone zostały również 
oczyszczalnie ścieków w Pawłowie i Tarczku.

Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów 
i Czesław Wojteczek, Kierownik Gminnego 

Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Brzeziu
na oczyszczalni ścieków w Godowie



12
KronikaPawłowska

Kronika Pawłowska • grudzień 2015

 grudzień 2014 / styczeń 2015

Początkiem grudnia nowe władze sa-
morządowe rozpoczynają kadencję. Nowym 
Wójtem zostaje wieloletni sekretarz Urzędu Gminy w 
Pawłowie Marek Wojtas. Rada Gminy w Pawło-
wie od początku współpracuje dobrze. Jednogłośnie, 
30 stycznia, podejmuje uchwałę budżetową. 
Plan zakłada wpływy do budżetu w kwocie 
46,9 mln zł, zaś wydatki ustalono na poziomie nieco 
ponad 48 mln zł.

 styczeń 2015

Od 1 stycznia Gmina Pawłów przej-
muje prowadzenie od Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łago-
wie Klub Dziecięcy w Jadownikach. Klub 
przeznaczony jest dla dzieci od 1 roku do 3 lat. 

 marzec 2015

18 marca zakończyły się pra-
ce remontowo-budowlane budyn-
ku przeznaczonego na rehabilitację 
w Pawłowie.  Gmina rozpoczęła negocjacje 
z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie 
kontraktu na zabiegi. Termin uruchomienia 
rehabilitacji dla mieszkańców na razie nie jest 
znany.

 maj 2015

Ofi cjalna strona internetowa Gmi-
ny Pawłów dostępna pod adresem 
www.pawlow.pl zdobyła w ogólno-
polskim rankingu Gazety Prawnej tytuł 
Samorządowej Perły Internetu. 

 luty/marzec 2015

Jerzy Kaczor został zwycięzcą nabo-
ru przeprowadzonego na przełomie lu-
tego i marca na stanowisko sekretarza 
gminy Pawłów. Był jedynym kandydatem. 
Zastąpił na stanowisku Marka Wojtasa, który od 
1 grudnia 2014 roku pełni funkcję Wójta Gminy 
Pawłów.

 kwiecień / maj 2015

Pojawia się nowa wizja komplek-
su sportowego w centrum Pawłowa. 
Gmina Pawłów rozpoczyna prace projektowe 
mające na celu budowę pierwszego obiektu 
kompleksu - hali sportowej. 

Gmina Pawłów w 2015 roku

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15



13
KronikaPawłowska

grudzień 2015 • Kronika Pawłowska

 lipiec 2015

W dniu 7 lipca br. podpisana zosta-
ła umowa o dofi nansowanie projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki ście-
kowej w aglomeracji Pawłów”. W ra-
mach projektu kompleksowo zmodernizowana 
została oczyszczalnia w Godowie oraz zmoder-
nizowane zostały dwie pozostałe oczyszczalnie 
w Pawłowie i Tarczku.

 październik 2015

Gmina Pawłów uhonorowana 
została tytułem „Wzorowa Gmina” 
w  kategorii „Przedsiębiorczość”. Do-
ceniono między innymi bardzo duże nakłady 
w rozwój szkół, termomodernizacje budynków 
oświatowych, poprawę jakości dróg, budowę 
infrastruktury sportowej, czy placów zabaw dla 
dzieci. 

 grudzień 2015

Mieszkańcy, po raz kolejny w  tym 
roku, otrzymali bezpłatnie jabłka. 
Jabłka wydawane były z  dwóch źródeł: Świę-
tokrzyskiego Banku Żywności i  Krajowej Fede-
racji Edukacji Zawodowej i  Kultury Fizycznej 
„Budowlani”. Łącznie do mieszkańców, 
tylko w grudniu, trafi ło ponad 219 ton 
jabłek. 

 czerwiec 2015

Przedstawiciele hiszpańskiej fi rmy 
Gestamp Wind 18 czerwca odwiedzili 
Zespół Szkół w Szerzawach. Firma Ge-
stamp Wind dofi nansowała rozbudowę bu-
dynku Zespołu Szkół w Szerzawach kwotą 600 
tys. złotych. Wkrótce po wizycie ruszyła budowa 
farmy wiatrowej w Szerzawach. 

 sierpień / wrzesień 2015

Klęska suszy dotknęła gminę Paw-
łów. Pracownicy Urzędu przyjęli i opracowali 
ponad 220 wniosków o oszacowanie strat. 
Rolnicy, u których stwierdzono w wyniku prze-
prowadzonego oszacowania straty, mogli do 
30 września ubiegać się o pomoc w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 listopad 2015

Zakończyły się odbiory projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Pawłów”. W miejscowości Nowy Jawor 
wybudowany został odcinek kanaliza-
cji sanitarnej o długości 2,8 km. Zmo-
dernizowane zostały wszystkie trzy 
gminne oczyszczalnie ścieków.

Najważniejsze wydarzenia 2015 roku

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15
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Codzienność w Kałkowie
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafi i Rzym-
sko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie działa od 
ponad 15 lat. Powstał z inicjatywy Księdza Infu-
łata Czesława Wali. Dla osób niepełnosprawnych 
to drugi dom, w którym zdobywają praktycz-
ne umiejętności potrzebne w życiu codziennym, 
a także miejsce gdzie mogą rozwijać swoje pasje.

Misją Warsztatu w Kałkowie-Godo-
wie jest przygotowanie uczestników do 
opanowania umiejętności potrzebnych 
do podjęcia zatrudnienia w warunkach 
pracy chronionej lub na przystosowa-
nym stanowisku pracy, do prowadzenia 
życia niezależnego, samodzielnego i ak-
tywnego na miarę swoich możliwości.  
Pozostaje to w zgodzie z realizacją naj-
ważniejszego zadania WTZ – przygoto-
wania poprzez rehabilitację społeczną 
i zawodową. 

Dużym osiągnięciem Warsztatu 
w  sferze zawodowej jest podjęcie za-
trudnienia przez kilku podopiecznych 
w  Powiatowym Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Stykowie oraz na wolnym 
rynku pracy.

Aktualnie z  pracy instrukto-
rów w  Kałkowie-Godowie korzysta 
45 osób z  różnym stopniem niepełno-
sprawności fi zycznej i  intelektualnej. 
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są 
przez 5 dni w  tygodniu, po 7 godzin 
dziennie zgodnie z  indywidualnym 
programem rehabilitacji  i terapii (WTZ 
zapewnia dowóz na zajęcia). Realizacja 
programu odbywa się poprzez ogólne 
usprawnianie, rozwijanie umiejętności 

wykonywania czynności życia codzienne-
go i zaradności osobistej, przygotowanie 
do życia w środowisku społecznym, roz-
wijanie umiejętności przy zastosowaniu 
różnych technik terapii zajęciowej, po-
budzanie psychofi zycznych sprawności 
niezbędnych w  pracy, a  także podsta-
wowych, specjalistycznych umiejętno-
ści zawodowych. Uczestnicy mają do 
dyspozycji 9 pracowni terapeutycznych: 
kulinarna, środowiskowa, plastyczna, 
stolarska, krawiecka, rękodzielnictwa, 
sztuki użytkowej i marketingu, zdobnic-
twa, czynności dnia codziennego. Pod-
czas zajęć uczestnicy rozwijają sprawność 
manualną, odkrywają swoje talenty i za-
interesowania artystyczne, kształtują wy-
obraźnię tworząc niezwykłe, oryginalne 
prace, wśród których są stroiki i ozdoby 
świąteczne, obrazy, gobeliny oraz przed-
mioty codziennego użytku. Podopieczni 
warsztatu korzystają z  rehabilitacji lecz-
niczej i  wsparcia psychologiczno-pe-
dagogicznego. Pomoc psychologiczna 
w warsztacie realizowana jest zarówno 
w  formie spotkań indywidualnych jak 
i  zajęć grupowych o  charakterze zajęć 
warsztatowo-treningowo-psychoeduka-
cyjnych. W  ramach działalności peda-

goga organizowane są różnego rodzaju 
spotkania integracyjne, spotkania o cha-
rakterze profi laktycznym, jak również 
wyjazdy zawodowe do Zakładów Pracy. 
Ponadto pedagog prowadzi zajęcia in-
dywidualne i grupowe z uczestnikami. 
Podopieczni WTZ objęci  są również 
opieką duchową. W każdy piątek biorą 
udział we Mszy Świętej, rekolekcjach 
Bożonarodzeniowych i  Wielkanocnych. 
Co roku pracownicy WTZ starają się 
uatrakcyjnić program rehabilitacji i  te-
rapii poprzez organizowanie wyjazdów 
do kina, teatru, fi lharmonii. Organizują 
także wycieczki do ciekawych miejsc, 
zwiedziliśmy między innymi Warszawę, 
Kraków, Sopot, Gdynię, Wrocław, Pra-
gę, Sandomierz, Wieliczkę, Łańcut, Za-
kopane, Krynicę Górską czy Jarosławiec. 

W  warsztacie działa grupa arty-
styczna pod nazwą ,,Altanka Świę-
tokrzyska”. Uczestnicząc w  zajęciach 
opartych na teatrze ruchu i sztuce panto-
mimy niepełnosprawni artyści kształtują 
swoją osobowość, rozwijają pamięć, 

uczą sie samodyscypliny, wytrwałości 
i  przełamują barierę nieśmiałości. Ze-
spół zdobył wiele wyróżnień i  nagród 
biorąc udział w  przeglądach artystycz-
nych i konkursach organizowanych dla 
osób niepełnosprawnych. 

Ponadto przy WTZ działa Klub 
Olimpiad Specjalnych SPRINTER, 
w ramach którego uczestnicy warsztatu 
biorą udział w  treningach i  zawodach 
dyscyplin sportowych tj.: piłka nożna, 
pływanie, tenis stołowy, lekkoatletyka, 
biegi przełajowe, bocce, bowling, pro-
gram MATP. Poprzez zajęcia sportowe, 
zawodnicy mają możliwość rozwijania 
sprawności fi zycznej, demonstrowania 
odwagi, doświadczania radości i  dzie-
lenia się zdobytymi nagrodami oraz 
nawiązywania przyjaźni pomiędzy rodzi-
nami, innymi zawodnikami i społeczno-
ścią lokalną. Zawodnicy Klubu SPRINTER 
mają na koncie wiele sukcesów zarów-
no w  zakresie zawodów regionalnych, 
jak i ogólnopolskich.

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Kałkowie-Godowie zaprasza 
do uczestnictwa w terapii oso-
by niepełnosprawne, które posiadają 
orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności ze wskazaniem do terapii zaję-
ciowej. Bliższych informacji na temat 
możliwości udziału w terapii zajęciowej 
udzielane są pod numerem telefonu 
41 272 19 63 lub 600033975. Strona 
www: www.wtzkalkow-godow.pl. Adres 
e-mail: wtz.kalkow_godow@poczta.fm. 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie

Podpopieczni WTZ z wizytą u ks. Czesława Wali - Rudnik nad Sanem

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15



15
KronikaPawłowska

grudzień 2015 • Kronika Pawłowska

Od 1 grudnia ARiMR wypłaca 
płatności bezpośrednie za 2015 rok

Tak jak co roku Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, rozpoczęła od 1 grudnia wy-
płatę płatności bezpośrednich. Wiosną tego roku 
wnioski o przyznanie takich płatności złożyło do 
ARiMR 1,35 mln rolników. Koperta fi nansowa 
przeznaczona na realizację płatności bezpośred-
nich za 2015 r. wynosi ponad 14,49 mld zł. Pienią-
dze te będą trafi ały na konta bankowe rolników 
najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. 

W tym roku, w związku ze stratami poniesionymi przez rolników z powodu 
suszy, ARiMR po raz pierwszy wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośred-
nich. Przekazywanie pieniędzy na konta rolników rozpoczęło się 16 października 
i zakończyło się 30 listopada 2015 r. W tym czasie ok. 80% rolników ubiegają-
cych się o płatności bezpośrednie w 2015 r. otrzymało blisko 2,7 mld zł.

Od 1 grudnia 2015 r. realizowane są płatności bezpośrednie dla rolni-
ków, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:

•     jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha),
•     płatności redystrybucyjnej,
•     płatności na zazielenianie,
•     płatności do krów,
•     płatności do bydła
•     płatność do kóz.
Jednocześnie rolnicy ci nie mogą podlegać dyscyplinie finansowej, 

czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 

2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowa-
ni do kontroli na miejscu oraz nie mogą mieć pomniejszonych płatności 
np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, 
przedeklarowania powierzchni. Szacuje się, że ok. 30–35% rolników (ok. 
450 tys. osób) spełnia powyższe warunki. Na razie od 1 do 10 grud-
nia ARiMR przekazała na konta bankowe 3 tys. rolników 
4,86 mln zł. 

W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych w lutym 2016 r., 
zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwia-
jąca pełną kontrolę administracyjną i  naliczanie pozostałych płatności. 
Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla 
kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, którzy złożyli wnioski 
o ich przyznanie wiosną 2015 r.

Na początki kwietnia 2016 r. wdrożony zostanie ostatni element sys-
temu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bez-
pośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy 
są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r., ARiMR ma czas, 
zgodnie z  prawem unijnym, do 30 czerwca 2016 r. i  z  całą pewnością 
wywiąże się z tego zadania w tym terminie.

Od 16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła realizację tegorocz-
nych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie do-
płaty ONW w wysokości 209,5 mln zł otrzymało 212 tys. rolników, a 140 
mln zł w  ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 22 tys. 
rolników.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

Więcej pieniędzy dostaną rolnicy, 
którzy ponieśli straty z powodu suszy
Nie 648 zł, a 688 zł do hektara otrzymają rolnicy, 
którzy z powodu suszy ponieśli starty w upra-
wach drzew i krzewów owocowych i byli ubezpie-
czeni od wystąpienia klęsk żywiołowych.  Więcej 
pieniędzy otrzymają także rolnicy, którym susza 
zniszczyła inne uprawy. Dostaną oni  344 zł na 
hektar, a nie jak wyliczono wcześniej 324 zł/ha.

Także rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw dostaną większe wspar-
cie: o 20 zł na hektar w przypadku strat w uprawie drzew i krzewów owocowych 
- kwota wsparcia wyniesie wówczas  344 zł /ha; o 10 zł na hektar w przypadku 
zniszczenia innych upraw - wsparcie wyniesie 172 zł/ha. Tym rolnikom, którzy 
otrzymali już pomocy, ARiMR wypłaci do końca roku wyrównanie.

Przyznanie wyższej niż wcześniej wyliczono, pomocy rolnikom poszkodowa-
nym przez suszę, wynika z kliku powodów. Jednym z nich było to, że okazało się 
iż w niektórych przypadkach powstały rozbieżności w powierzchniach zniszczo-
nych upraw w sporządzonych przez komisje protokołach strat, a powierzchniami 

określonymi przez rolników we wniosku. W takich przypadkach Agencja prosiła 
o wyjaśnienia rozbieżności i okazywało się, że właściwe dane są w protokołach 
komisji. Trzeba podkreślić, że aby umożliwić dostęp do pomocy jak największej 
liczbie rolników ARiMR dopuściła, aby protokoły strat można było dostarczyć do 
Agencji po zakończeniu naboru. Wynikało to z tego, że komisje miały tak dużo 
pracy, że w niektórych przypadkach mogłyby nie zdążyć sporządzić protokołu do 
30 września, a wówczas rolnik musiałby zostać wykluczony z przyznania wspar-
cia. Jednocześnie zdarzały się przypadki wycofywania protokołów przez same 
komisje szacujące straty, a bywało i  tak, że rolnicy wycofywali swoje wnioski 
o przyznanie wsparcia. Pracownicy ARiMR spotkali się też z sytuacjami, w któ-
rych rolnicy deklarowali, że zniszczone uprawy były ubezpieczone, po czym oka-
zywało się że nie byli oni w stanie dołączyć polisy ubezpieczeniowej. Te wszystkie 
zdarzenia wpłynęły na to, że można było podnieść wysokość wsparcia rolnikom, 
którzy ponieśli starty z powodu suszy.

Wnioski o taką pomoc można było składać w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa do 30 września 2015. Rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc 
w związku z suszą złożyli w tym czasie w ARiMR ok. 174 tys. wniosków.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl
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PEŁEN ZAKRES PRZEGLĄDÓW

AUTO SERWIS

ZAPRASZAMY CODZIENNIE • PN-PT 08:00 - 20:00 • SOB 08:00 - 18:00 • ND 14:00 - 18:00

AMBROŻÓW 46A, tel. 609 166 145

  uprzywilejowane
  ciągniki rolnicze
  samochody osobowe, ciężarowe
  specjalne, ADR
  sprowadzane z zagranicy
  po zmianach konstrukcyjnych
  powypadkowe, pokolizyjne
  nauka jazdy

  skierowane przez policję, 
z zabranym dowodem rejestracyjnym

  zabytkowe
  z gazem
  autobusy
  motocykle, motorowery
  przyczepy, lawety
  dźwigi

  wymiana płynów eksploatacyjnych
  części, oleje, fi ltry
  diagnostyka komputerowa
  geometria kół

  klimatyzacja
  wulkanizacja
  sklep

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

WULKANIZACJA KLIMATYZACJA GEOMETRIA KÓŁ

W Kałkowie-Godowie nadchodzące Święta Bo-
żego Narodzenia, to czas kiedy Amatorski Te-
atr Dramatyczny im. ks. infułata Czesława Wali 
przedstawia swoją spektakularną sztukę – „Opo-
wieść wigilijna”. Przedstawienie gości na scenach 
dopiero od zeszłego roku, a już zdobyło grono 
sympatyków wśród mieszkańców gminy Pawłów 
i okolic. 

Amatorski Teatr Dramatyczny im. ks. infułata Czesława Wali 

„Opowieść wigilijna” to wzru-
szająca historia przemiany skąpca w czło-
wieka hojnego i dobrego dla innych, na 
podstawie znanego opowiadania Karola 
Dickensa, nawiązującego do Wigilii Bo-
żego Narodzenia. Mieszkańcy Kałkowa 
i  okolic są aktorami Amatorskiego Te-
atru Dramatycznego, to Oni gwarantują 
fascynujące widowisko z głębokim prze-
słaniem, opowiadające o tym co w życiu 
jest najważniejsze. 

Pomysłodawcą świątecznego przed-
stawienia jest Maciej Bidziński – od 
początku związany z Teatrem – wraz sy-
nem absolwentem łódzkiej fi lmówki, od-
powiedzialni za scenariusz, oraz reżyserię. 
W  najważniejsze role spektaklu wcielili 
się miejscowi aktorzy: Maciej Bidziń-
ski – zagra rolę Scrooga, Wojciech 
Bidziński –  wcieli się w Jakuba Mar-
leya, Crachita, pracownika Scrooga zagra 
–  Jerzy Mikos, Marię narzeczoną 
Scrooga z lat młodości – Dorota Jop. 

„Opowieść wigilijna” w  wykonaniu 
kałkowskiego teatru, to także scenki z kul-
tury polskiej, śpiew kolęd i  pastorałek. 
Magia tego wydarzenia przenosi widza 
w  świąteczny nastrój. W  zeszłym roku 
przedstawienie odbyło się po raz pierw-
szy, obejrzało go ponad 200 osób, echo 
o nim objęło zasięgiem całą gminę Paw-
łów ale i nie tylko, aktorzy odbyli świątecz-
ne turnee również poza granicami gminy 
m.in. w Rudkach. 

Tegoroczna premiera od-
będzie się 27 grudnia 2015 r. 
o  godz. 16:30 w  sali teatralnej 
auli Jana Pawła II w Kałkowie-
Godowie. Zainteresowanych uprzejmie 
prosimy o wcześniejszą rezerwację w in-
formacji Sanktuarium  tel.  41 272 18 88.

Amatorski Teatr Dramatyczny im. 
ks. infułata Czesława Wali w Kałkowie 
istnieje już od ponad 42 lat. Obecnie 
wiernym kontynuatorem tego, jak 
i innych dzieł zapoczątkowanych przez 
ks. Czesława Walę jest obecny 
kustosz sanktuarium ks. Zbigniew 
Stanios, który z  wielkim zrozumie-
niem i  zaangażowaniem podejmuje 
spuściznę swego poprzednika. Teatr 
najbardziej znany jest z  wydarzenia, 
które na stałe wpisało się w  wielko-
postną tradycję - Misterium Męki Pań-
skiej. Co roku na wydarzenie przybywa 
wiele nowych grup pielgrzymkowych 
i osób indywidualnych z całej Polski,  
aula Jana Pawła II, gdzie wystawiane 
jest Misterium wypełnia się po brzegi.

Spektakl dla całej rodziny 
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