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Miejscowości
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

Brzezie, Szerzawy, Świętomarz, Świślina, Tarczek Dolny, 

Tarczek  Górny

5 3 2 6 4 2 6 3 7 5 8 7

Bronkowice,  Radkowice, Radkowice Kolonia, Rzepin I,  

Rzepinek

13 10 9 13 11 9 13 10 14 12 9 14

Pawłów, Rzepin Kolonia, Rzepin II 12 9 16 12 10 16 12 9 13 11 16 13

Dabrowa, Godów, Kałków 
20 17 15 20 18 15 20 17 21 19 15 21

Bukówka, Jadowniki, Jawór Nowy, Jawór Stary, Szeligi,  

Warszówek, Zbrza

19 16 22 19 17 23 19 16 20 18 23 20

Ambrożów, Chybice, Nieczulice, Pokrzywnica, Trzeszków, 

Wawrzeńczyce, Wieloborowice

27 24 29 27 25 22 27 24 28 26 22 28

Bostów Nowy, Bostów Stary, Grabków, Krajków, Łomno, 

Modrzewie 

26 23 23 26 24 28 26 23 27 25 29 27

Miejscowości Rodzaj odpadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

Bronkowice, Radkowice, 

Radkowice Kolonia, Rzepin I, 

Rzepin II

Papier, tektura, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania  

wielomateriałowe

19 16 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20

Szkło – odbiór raz na kwartał 4
3

2
2

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony samochodowe  

31

Brzezie, Tarczek Górny, Tar-

czek Dolny, Rzepin Kolonia, 

Rzepinek, Szerzawy, Święto-

marz, Świślina, Wawrzeńczyce

Papier, tektura, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania  

wielomateriałowe

22 19 18 22 20 18 22 19 23 21 18 23

Szkło – odbiór raz na kwartał 8
7

6
6

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony samochodowe  

29

Dąbrowa, Godów, Kałków, 

Pawłów

Papier, tektura, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania  

wielomateriałowe

20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Szkło – odbiór raz na kwartał 11
10

9
9

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony samochodowe  

30

Ambrożów, Bukówka,  

Jadowniki, Jawór Nowy,  

Jawór Stary, Pokrzywnica, 

Szeligi, Trzeszków,  

Warszówek, Wieloborowice, 

Zbrza

Papier, tektura, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania  

wielomateriałowe

27 24 23 27 25 23 27 24 28 26 23 28

Szkło – odbiór raz na kwartał 25
24 16 16

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony samochodowe  

1

Chybice, Grabków, Krajków, 

Łomno, Modrzewie,  

Nieczulice, Bostów Nowy, 

Bostów Stary

Papier, tektura, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania  

wielomateriałowe

26 23 22 26 24 22 26 23 27 25 22 27

Szkło – odbiór raz na kwartał 31
30 30 30

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony samochodowe  

29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłów w 2016 roku

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych z terenu Gminy Pawłów 2016 roku

W dniu wywozu należy wystawiać pojemniki lub worki w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób nie zagrażający ruchowi publicz-

nemu pieszych i pojazdów. Zbiórka odpadów rozpoczyna się od godziny 7.00. Nieprawidłowości dotyczące wywozu można zgłaszać do Biura 

Obsługi Klienta w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel/fax. 041 274 12 08 lub do Urzędu Gminy w Pawłowie, Pawłów 56,  

27-225 Pawłów, tel. 41 272 16 14 wew. 114. 

REKLAMA

szczegóły na stronach 2-3

Zrównoważony budżet 
na 2016 rok

Sprawdź jakie inwestycje mają szansę na realizację w 2016 roku



2
KronikaPawłowska

Kronika Pawłowska • styczeń 2016

Plan dochodów i wydatków dla 
Gminy Pawłów na najbliższy 

rok uchwalony został na ostatniej 
sesji minionego roku, która odbyła 
się 29 grudnia. 

Miesięczne przygotowania

Jak podkreśla Halina Pocheć, 
skarbnik Gminy Pawłów - pro-
cedura przegotowania budżetu 
trwa kilka miesięcy. - Już w paź-
dzierniku przyjmowaliśmy od 
Radnych, Sołtysów i Kierowników 
Referatów Urzędu Gminy i gmin-
nych jednostek organizacyjnych 
wnioski zawierające potrzeby na 
przyszły rok. Wielogodzinne kon-
sultacje, rozmowy i narady po-
zwoliły wypracować optymalny 
projekt budżetu, który w terminie 
został przekazany do zaopiniowa-
nia przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Kielcach. Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Kielcach 
uchwałą Nr 2428/2015 II Składu 
Orzekającego z dnia 3 grudnia 
2015 roku pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały budżetowej 
Gminy Pawłów na 2016 rok. Pozy-
tywna opinia kieleckiego organu 
nadzoru potwierdza, iż projekt 
budżetu został przygotowany 
w sposób rzetelny, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa - 
podkreśla Pani skarbnik.

Sprawne głosowanie

Sama procedura uchwalania 
budżetu przebiegła bardzo spraw-

nie. Najpierw głos zabrała Halina 
Pocheć, która zebranym przed-
stawiła najważniejsze założenia 
budżetu. Radni nie mieli żadnych 
dodatkowych pytań. Henryk 
Więcłąw, Przewodniczący Rady 
Gminy w Pawłowie, poddał więc 
uchwałę budżetową pod głoso-
wanie. Zarówno Komisje Rady, jak 
i sami Radni jednogłośnie opowie-
dzieli się za uchwaleniem budżetu 
na 2016 rok. 

Podziękowania

Chwilę po uchwaleniu budżetu 
głos zabrał Marek Wojtas, Wójt 
Gminy Pawłów, który podzię-
kował Radnym za jednogłośnie 
przyjęcie planu dochodów i wy-
datków na 2016 rok. - Przyszło-
roczny budżet jest budżetem 
zrównoważonym, co oznacza że 
zarówno po stronie dochodów 
jak i wydatków zaplanowali-
śmy tą samą kwotę - 46 863 
003,24 zł. Serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie budżetu. 
Dziękuję Radnym oraz miesz-
kańcom gminy. Odbyło się wiele 
zebrań wiejskich, na których dys-
kutowano jakie inwestycje są naj-
ważniejsze do wykonania. Z tych 
spotkań przedstawione zostały 
uchwały, protokoły z wnioska-
mi do budżetu. Niestety więk-
szość z nich nie mogła zostać 
uwzględniona bowiem złożone 

wnioski znacząco przekraczały 
możliwości budżetu. Przy opra-
cowywaniu budżetu na 2016 rok 
bardzo mocno skupialiśmy się na 
inwestycjach, które mają realną 
szansę na współfinansowanie ze 
środków zewnętrznych. Myślę, że 
tego typu inwestycje będą prio-
rytetem w najbliższych latach. 
Rozpoczyna się kolejny, ostatni 
już, okres programowania. Po 
jego zakończeniu nie będzie już 
dodatkowych środków z Unii Eu-
ropejskiej. Dlatego też musimy 
teraz maksymalnie wykorzystać 
szansę i jak najwięcej realizo-
wać inwestycji z wykorzystaniem 
unijnego kapitału - podkreślał 
Marek Wojtas, Wójt Gminy 
Pawłów. 

Inwestycje roczne

Wśród inwestycji rocznych w bu-
dżecie na 2016 rok znalazły się na-
stępujące zadania inwestycyjne: 

• przebudowa układu komuni-
kacyjno-drogowego w miej-
scowości Radkowice pomię-
dzy drogami powiatowymi Nr 
0608T i 0612T - opracowanie 
projektowe (kwota założona 
w budżecie: 21 525 zł); 

• przebudowa drogi dojazdowej 
w msc. Grabków (20 000 zł); 

• przebudowa drogi dojazdowej 
w msc. Nowy Jawor (60 000 zł); 

• przebudowa drogi dojazdowej 
w msc. Świętomarz (30 000 zł); 

• przebudowa drogi dojazdowej 
w msc. Pokrzywnica (70 000 zł); 

• zakup wyposażenia do budyn-
ku rehabilitacji w Pawłowie 
(100 000 zł); 

• wykonanie chodnika do pla-
cu zabaw i 2 miejsc postojo-
wych przy Szkole Podstawowej 
w Radkowicach (8 000 zł);

• budowa parkingu przy przed-
szkolu w Rzepinie (70 000 zł);  

• budowa oświetlenia ulicznego 
w msc. Łomno (25 000 zł); 

• budowa oświetlenia ulicznego 
w msc. Tarczek (35 000 zł); 

• budowa oświetlenia ulicznego 
w msc. Krajków (6 000 zł); 

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Wielobo-
rowice (6 000 zł); 

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Warszó-
wek - Zbrza (7 000 zł);

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Rzepin 
Drugi (6 000 zł); 

• budowa oświetlenia ulicznego 
w msc. Jadowniki (4 917,40 zł); 

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Grabków 
- Tarczek (6 000 zł); 

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Grabków 
(6 000zł);

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Rzepin 
Drugi - Pisarka (6 000 zł);

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Brzezie  
(6 000 zł);  

• wykonanie projektu oświetle-
nia ulicznego w msc. Trzeszków 
(6 000 zł); 

• wykonanie oświetlenia boiska 
w Chybicach (35 000 zł).

Inwestycje wieloletnie

W uchwale budżetowej uwzględ-
niono również limity wydatków na 
wieloletnie przedsięwzięcia plano-
wane do poniesienia w 2016 roku. 
W tej grupie wydatków znalazły się 
następujące zadania majątkowe:  

• opracowanie dokumentacji 
technicznej kanalizacji sani-
tarnej południowej części gmi-
ny Pawłów oraz oczyszczalni 
ścieków w msc. Łomno (łączne 
koszty: 575 735 zł / limit wydat-
ków na 2016 rok: 189 618 zł); 

• budowa sieci wodociągowej 
w msc. Szeligi (100 392 zł /  
85 392 zł); 

• budowa sieci wodociągowej 
w msc. Dąbrowa (55 460 zł /  
40 460 zł); 

• budowa studni awaryjnej nr 3A 
w msc. Bronkowice (161 583 zł / 
50 000 zł); 

• przebudowa hydrofornii 
w msc. Ambrożów (250 000 zł / 
50 000 zł); 

• wykonanie gazociągu średnio-
prężnego w msc. Godów  
(650 000 zł / 349 994 zł); 

• opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. 
„Budowa chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 756 na tere-
nie Gminy Pawłów na odcinku 
Rzepin - Pawłów” (88 000 zł /  
88 000 zł); 

• przebudowa drogi powiato-
wej Nr 0603T Szerzawy-Chy-
bice-Wieloborowice-Szarotka 
- etap III, pomoc finansowa  
(820 369,42 zł / 820 369,42 zł); 

• ochrona obszarów NATURA 
2000 na terenie województwa 
świętokrzyskiego poprzez ukie-
runkowanie ruchu turystycz-
nego przyjaznego przyrodzie  
(4 500 000 zł / 500 000 zł); 

• przebudowa kondygnacji pię-
tra i części parteru budynku 
OSP w Brzeziu (576 043 zł /  
100 000 zł); 

• zakup samochodu strażackie-
go - dotacja celowa (360 000 zł 
/ 360 000 zł); 
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Zrównoważony budżet na 2016 rok
29 grudnia 2015 roku Rada Gminy w Paw-

łowie jednogłośnie przyjęła budżet dla 
Gminy Pawłów na rok 2016.
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• rozbudowa Zespołu Szkół w Chy-
bicach (899 119 zł / 100 000 zł); 

• rozbudowa Zespołu Szkół 
w Rzepinie (1 236 330 zł  
/ 100 000 zł); 

• rozbudowa Zespołu Szkół w Paw-
łowie (543 039 zł / 100 000 zł); 

• budowa szkolnej hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Pałowie  
(5 500 000 zł / 150 000 zł); 

• termomodernizacja z przebu-
dową budynku Szkoły Pod-

stawowej w Radkowicach  
(2 460 000 zł / 210 900 zł); 

• termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Łomnie 
(180 000 zł / 50 000 zł); 

• termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół w Pawłowie (300 
000 zł / 15 000 zł); 

• termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Godo-
wie (65 000 zł / 15 000 zł); 

• wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej 
kotłowni wraz z instalacją cen-
tralnego ogrzewania i zasila-
nia gazem ziemnym budynku 
przedszkola w Rzepinie oraz 
wykonanie instalacji gazowej 
i CO w  budynku przedszko-
la w Rzepinie (38 221,02  zł /  
34 531,02 zł); 

• wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej kotłow-
ni wraz z instalacją centralnego 
ogrzewania i zasilania gazem 
ziemnym budynku przychodni 
w Grabkowie oraz wykonanie 
instalacji gazowej z piecem CO 
w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Grabkowie (40 714,76 zł /  
14 072,76 zł); 

• termomodernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia w Radkowi-

cach (50 000 zł / 15 000 zł);
• budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych 
w msc. Brzezie (150 000 zł /  
30 000 zł); 

• wykonanie świetlicy środowi-
skowej w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Kałkowie (600 000 zł 
/ 100 000 zł); 

• przebudowa spichlerza w Po-
krzywnicy (1 722 000 zł / 50 000 zł); 

• budowa zespołu boisk spor-
towych wraz z miejscami po-
stojowymi w msc. Szerzawy  
(2 478 994 zł / 100 000 zł); 

• budowa zespołu boisk spor-
towych w msc. Rzepin Drugi  
(2 200 000 zł / 50 000 zł); 

• budowa kompleksu sportowe-
go w Pawłowie (2 100 000 zł /  
50 000 zł).

„Rozpoczyna się kolejny, ostatni już, okres 
programowania funduszy europejskich. Po 
jego zakończeniu nie będzie już dodatkowych 
środków z Unii Europejskiej. Dlatego też mu-
simy teraz maksymalnie wykorzystać szansę 
i jak najwięcej realizować inwestycji z wyko-
rzystaniem unijnego kapitału.”
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Budowa szkolnej hali sportowej w Pawłowie. W budżecie na 
2016 rok znalazły się środki pozwalające wykonać niezbędną doku-
mentację projektową. Gmina będzie starała się o unijne wsparcie 
dla tej inwestycji.

Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie. W budżecie na 
2016 rok zaplanowano 50 tys. złotych na opracowanie dokumenta-
cji projektowej kompleksu sportowego w Pawłowie. 

Rozbudowa gminnych zespołów szkół. Samorząd gminy Paw-
łów nadal inwestuje środki w gminne placówki oświatowe. W 2016 
roku wykonane zostaną dokumentacje projektowe na rozbudowę 
trzech Zespołów Szkół - w Pawłowie, Chybicach i Rzepinie.

Kwotą ponad 820 tys. zł Gmina Pawłów wesprze powiat staracho-
wicki w przebudowie drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy-
-Chybice-Wieloborowice-Szarotka. Będzie to trzeci i ostatni 
etap tej inwestycji.

50 tys. złotych gmina Pawłów w 2016 roku przeznaczy na wykona-
nie niezbędnej dokumentacji projektowej na przebudowę 
spichlerza w Pokrzywnicy. 

Za prawie 190 tys. złotych samorząd gminy Pawłów opracuje do-
kumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w południowej 
części gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków w Łomnie.
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REKLAMA

Dofinansowanie do działań termomodernizacyjnych 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
w Kielcach od 12 stycznia br. prowadzi na-

bór wniosków w ramach programu dla osób fi-
zycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez modernizację indywidualnych 
kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł 
energii, termomodernizację budynków”. 

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

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

Zeskanuj kod telefonem, aby wyświetlić.

Beneficjenci

Po raz pierwszy w historii Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska daje możliwość pozyskania 
dofinansowania bezpośrednio 
przez osoby fizyczne. Dofinanso-
wanie do działań termomoder-
nizacyjnych może więc pozy-
skać każdy mieszkaniec naszej 
gminy. W przypadku osób prowa-
dzących działalność gospodarczą 
w miejscu realizowanego zadania 
(tzn. zgodnie z Rejestrem ewiden-
cji działalności gospodarczej / KRS 
nie prowadzące działalności go-
spodarczej w rozumieniu ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, j.t.. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 672 w danym miej-
scu o określonym adresie) Woje-
wódzki Fundusz będzie udzielał 
pomocy zgodnie z przepisami 
o pomocy publicznej.

Co może być przedmiotem 
dofinansowania?

W ramach programu do dofinan-
sowania zgłaszane mogą być in-
westycje polegające na:

• modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła tj. wymiana ko-
tłów i/lub pieców na nowocze-
sne o wyższej sprawności, przy 
czym instalacja kotłów na pa-
liwa stałe (węgiel, biomasa) co 
najmniej klasy 4 i wyższej, moż-
liwe jest na terenach, gdzie nie 
występują przekroczenia norm 
jakości powietrza i gdzie nie ma 
dostępu do sieci ciepłowniczej 
i gazowej, wykonanie przy-
łącza oraz węzła cieplnego 
w przypadku podłączenia do 
sieci ciepłowniczej z jednocze-
sną likwidacją kotła;

• zakupie i montażu kolekto-
rów słonecznych posiadają-
cych certyfikat wydany przez 
akredytowaną jednostkę certy-
fikującą o zgodności z normą 
PN-EN 12975-1: „Słoneczne 
systemy grzewcze i ich elemen-
ty – kolektory słoneczne – Część 
1: Wymagania ogólne”, którego 
integralną częścią powinno być 
sprawozdanie z badań kolekto-
rów, przeprowadzonych zgod-
nie z normą PN-EN 12975-2, 
wykonane przez akredytowane 
laboratorium badawcze lub eu-
ropejski certyfikat na znak „SO-
LAR KEYMARK” nadany przez 
jednostkę certyfikującą – do-
kument ten będzie wymagany 
w trakcie kontroli na miejscu – 
jeżeli będzie przeprowadzona;

• zakupie i montażu instalacji 
fotowoltaicznej – wielkość za-
instalowanej mocy winna od-
powiadać zapotrzebowaniu na 
energię elektryczną w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, 
nie może być większa od mocy 
określonej w wydanych warun-
kach przyłączenia do sieci elek-
troenergetycznej;

• zakupie i montażu instalacji 
wykorzystującej energię wia-
tru – wielkość zainstalowanej 
mocy winna odpowiadać zapo-
trzebowaniu na energię elek-
tryczną w budynku mieszkal-
nym jednorodzinnym, wielkość 
zainstalowanej mocy nie może 
być większa od mocy określo-
nej w wydanych warunkach 
przyłączenia do sieci elektro-
energetycznej,

• zakupie i montażu pomp/y 
ciepła,

• termomodernizacji budyn-
ków:

1. ociepleniu ścian zewnętrz-
nych budynków,

2. ociepleniu dachów, stro-
podachów, stropów nad 
ostatnią kondygnacją,

3. ociepleniu stropów piw-
nic,

4. wymianie okien, drzwi ze-
wnętrznych,

5. wymianie instalacji c.o. 
i c.w.u.

Termomodernizacja budynków 
musi wynikać z opracowania za-
wierającego opis stanu istnieją-
cego termomodernizowanego 
obiektu, możliwych do wykonania 
działań mających na celu dosto-
sowanie obiektu do obowiązu-
jących lub przyszłych warunków 
technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki, wraz z wylicze-
niem oszczędności energii z ww. 
elementów termomodernizacji. 
Dofinansowaniem mogą być ob-
jęte ww. prace kompleksowo lub 
częściowo co najmniej w zakresie 
określonym w podpunktach 1, 2, 
3, 4. Do robót termomoderniza-
cyjnych mogą być zaliczone prace 
wykonane przed okresem kwali-
fikowania wydatków (tzn. że do-
finansowaniem mogą być objęte 
prace kończące zakresy z poszcze-
gólnych podpunktów 1-5).

Forma dofinansowania

Pomoc finansowa może zostać 
udzielona w formie preferencyj-
nej pożyczki częściowo umarzal-
nej. Pożyczka może obejmować 
maksymalnie 95% kosztów kwali-
fikowalnych inwestycji. Minimalna 
kwota pożyczki wynosi 3 000 zł. 

Pomoc finansowa Funduszu 
udzielana jest bez pobierania pro-
wizji i dodatkowych opłat. Opro-
centowanie pożyczki w stosunku 
rocznym wynosi 2,5%. Pożyczka 
może być udzielona na okres do 

8 lat (wliczając okres karencji), li-
czonych od daty pierwszej plano-
wanej wypłaty transzy pożyczki. 
W uzasadnionych przypadkach, 
na wniosek wnioskodawcy, Zarząd 
Funduszu może okres ten wydłu-
żyć do 12 lat. Pożyczka podlegać 
będzie umorzeniu w wysokości 
do 25 % w zależności od okresu 
spłaty i terminowości dokonywa-
nia spłaty:

• powyżej trzech lat spłaty (łącz-
nie z okresem karencji) – 25% 
umorzenia,

• w przypadku krótszego okresu 
spłaty - za każdy rok poniżej  
3 lat umorzenie jest zmniejsza-
ne o 5 punków procentowych,

• umorzenie części pożyczki 
nie przysługuje w przypadku, 
gdy okres spłaty wynosi do  
12 miesięcy włącznie z okre-
sem karencji,

• umorzenie ulega pomniejsze-
niu za nieterminowe spłaty rat 
kapitałowych oraz nietermino-
we spłaty należnych odsetek.

Alokacja

Na realizację programu dla osób 
fizycznych Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Kielcach 
przeznaczył kwotę 10 mln zł. Na-
bór prowadzony jest w trybie 
otwartym do wyczerpania środ-
ków finansowych lub do decyzji 
Zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu o zakończeniu naboru.

Tryb i termin  
składania wniosków

Zgłoszenia przedsięwzięcia na-
leży dokonać w formie pisemnego 
wniosku o dofinansowanie wraz 
z załącznikami. Wzory wniosku 
oraz załączników dostępne są na 
stronie internetowej www.wfos.
com.pl i w siedzibie WFOŚiGW przy  
Al. Ks. J. Popiełuszki 41. Wnioski 
można składać w terminie od 12 
stycznia do 12 lutego 2016 roku.
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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

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

REKLAMA

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

Ar
ch

iw
um

 sz
ko

ły

Ar
ch

iw
um

 sz
ko

ły

Ar
ch

iw
um

 sz
ko

ły

Ar
ch

iw
um

 sz
ko

ły
Ar

ch
iw

um
 sz

ko
ły

24
 F

in
ał

 W
OŚ

P 
w

 o
bi

ek
ty

w
ie

Zespół Szkół w Pawłowie

Zespół Szkół w Pawłowie

Zespół Szkół w Rzepinie

Zespół Szkół w Szerzawach

Zespół Szkół w Chybicach
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AUTOMATYKA 
DO BRAM

SZERZAWY 97
TEL. 663 509 841

WWW.OGRODZENIA-KUTE.NET.PL

REKLAMA

AUTOPROMOCJA
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 WNIOSKI O ZWROT 
PODATKU AKCYZOWEGO

 ZAPROSZENIE DLA ORGANI-
ZACJI POZARZĄDOWYCH

Wójt Gminy Pawłów przypomi-
na, iż od 1 do 29 lutego 2016 roku 
będzie można składać wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

Rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać faktury 
VAT stanowiące dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie  
od 1 sierpnia 2015 roku do  
31 stycznia 2016 roku, które na-
stępnie należy wraz z wnioskiem 
składać w terminie od 1 do 29 lute-
go 2016 roku.

Więcej informacji uzyskać moż-
na w Referacie Budżetu i Finansów, 
pok. 12, tel. 41 272 16 14 wew. 122.

Wójt Gminy Pawłów zaprasza 
organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 
3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 
234 poz. 1536 z późniejszymi zmia-
nami) do zgłaszania kandydatów 
do udziału w pracach komisji 
konkursowej oceniającej oferty 
zgłoszone w otwartym konkur-
sie ofert na zlecenie i wsparcie 
realizacji zadań publicznych 
Gminy Pawłów w 2016 r.

W skład komisji konkursowej nie 
mogą wchodzić osoby reprezen-
tujące podmioty, które będą brały 
udział w konkursie.

Zgłoszenia należy składać w ter-
minie do 27  stycznia 2016 r. do 
godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Pawłowie.

 FERIE  
W GMINIE PAWŁÓW

Od 16 stycznia trwają w wo-
jewództwie świętokrzyskim 
ferie. Dla dzieci pozostających 
w naszej gminie jednostki orga-
nizacyjne przygotowały szeroką 
ofertę zajęć. 

Dzieci i młodzież mogą skorzy-
stać z oferty, którą przygotowały 
dla nich szkoły. Zajęcia nie będą 
odbywać się jedynie w Zespo-
le Szkół w Szerzawach, gdzie na 
okres ferii zaplanowano remont. 
Bogatą ofertę przygotował rów-
nież Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Pawłowie. 

Szczegółowy harmonogram 
dostępny jest na stronie  

www.pawlow.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku gmina Pawłów przejęła odpowiedzialność za od-
bieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W celu uregu-

lowania zasad funkcjonowania nowego systemu Rada Gminy w Pawłowie 
przyjęła szereg uchwał.

Jedną z podstawowych uchwał 
jest uchwała w sprawie opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Została w nich 
określona stawka opłaty, a także 
sposób jej obliczenia. Podstawą 
do wyliczenia opłaty jest deklara-
cja, którą obowiązany jest złożyć 
każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej. Deklaracja jest pod-
stawą do wyliczenia, uiszczenia 
oraz egzekwowania opłaty. Opła-
ty są naliczane w zależności od 
liczby osób faktycznie zamiesz-
kujących (nie zameldowanych) na 
danej nieruchomości. Na terenie 
naszej gminy przyjęto następują-
ce stawki opłat:

Stawka za odpady segregowane:

• Gospodarstwo zamieszkałe 
przez 1 mieszkańca – opłata 
miesięczna wynosi – 6,00 zł,

• Gospodarstwo zamieszkałe 
przez 2 mieszkańców – opłata 
miesięczna wynosi – 9,80 zł,

• Gospodarstwo zamieszka-
łe przez 3-4 mieszkańców 
– opłata miesięczna wynosi – 
16,00 zł,

• Gospodarstwo zamieszkałe 
przez 5 i więcej mieszkańców 
– opłata miesięczna wynosi – 
22,50 zł.

Stawki za odpady niesegre-
gowane wynoszą odpowiednio 
dwukrotną wysokość stawek jak 
za odpady segregowane.

Opłaty za odbiór odpadów na-
leży dokonywać bez uprzedniego 
wezwania w następujących ter-
minach: do 15 marca za miesią-
ce: styczeń, luty i marzec, do 15 
maja za miesiące: kwiecień, maj 
i czerwiec, do 15 września za mie-
siące: lipiec, sierpień i wrzesień 
oraz do 15 grudnia za miesiące: 
październik, listopad i grudzień. 
Powyższe opłaty można wnosić: 
gotówką, w kasie Urzędu, u soł-
tysów, na poczcie, w banku lub 
przelewem na rachunek banko-
wy Urzędu Gminy ze wskazaniem 
w tytule przelewu adresu nieru-
chomości.

Podkreślić należy, że staw-
ki opłat za odbiór odpadów 
w gminie Pawłów nie były pod-
noszone i należą do najniższych 
w powiecie starachowickim. 
Niestety niepokojący jest procen-
towy wzrost zaległości we wspo-
mnianej opłacie w stosunku do 
roku ubiegłego. Według stanu na 
31 grudnia 2015 roku zaległości 
mieszkańców względem gmi-

ny wynosiły 51 tysięcy złotych. 
Najwięcej zaległości mają miesz-
kańcy wsi: Rzepin-Kolonia, Brze-
zie i Pawłów. Natomiast opłatę 
najlepiej regulują mieszkańcy 
wsi: Bukówka, Świętomarz i Sze-
ligi.

Zgodnie z obowiązującą ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z wpływów za gospo-
darowanie odpadami gmina po-
krywa koszty odbioru, transpor-
tu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów przez firmę prowadzącą 
działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i posiada-
jącą wpis do rejestru działalności 
regulowanej, wybraną w drodze 

przetargu – aktualnie – Tonsmeier 
Wschód oraz tworzenie i utrzyma-
nie punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych i ob-
sługi administracyjnej systemu. 
W ostatnich miesiącach tutejszy 
urząd wobec wszystkich miesz-
kańców zalegających z opłatami 
rozesłał upomnienia. Następnym 
krokiem w przypadku dalszego 
nie uregulowania należności bę-
dzie wystawianie tytułów wyko-
nawczych i rozpoczęcie procedury 
windykacyjnej. Możliwe jest także, 
że coraz większe zaległości spowo-
dują, iż gmina zmuszona będzie 
do podniesienia stawek za odpady 
komunalne.

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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Miejscowości sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

Brzezie, Szerzawy, Świętomarz, Świślina, Tarczek Dolny, 
Tarczek  Górny 5 3 2 6 4 2 6 3 7 5 8 7

Bronkowice,  Radkowice, Radkowice Kolonia, Rzepin I,  
Rzepinek 13 10 9 13 11 9 13 10 14 12 9 14

Pawłów, Rzepin Kolonia, Rzepin II 12 9 16 12 10 16 12 9 13 11 16 13

Dabrowa, Godów, Kałków 20 17 15 20 18 15 20 17 21 19 15 21

Bukówka, Jadowniki, Jawór Nowy, Jawór Stary, Szeligi,  
Warszówek, Zbrza 19 16 22 19 17 23 19 16 20 18 23 20

Ambrożów, Chybice, Nieczulice, Pokrzywnica, Trzeszków, 
Wawrzeńczyce, Wieloborowice 27 24 29 27 25 22 27 24 28 26 22 28

Bostów Nowy, Bostów Stary, Grabków, Krajków, Łomno, 
Modrzewie 26 23 23 26 24 28 26 23 27 25 29 27

Miejscowości Rodzaj odpadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

Bronkowice, Radkowice, 
Radkowice Kolonia, Rzepin I, 
Rzepin II

Papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania  
wielomateriałowe

19 16 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20

Szkło – odbiór raz na kwartał 4 3 2 2

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony samochodowe  

31

Brzezie, Tarczek Górny, Tar-
czek Dolny, Rzepin Kolonia, 
Rzepinek, Szerzawy, Święto-
marz, Świślina, Wawrzeńczyce

Papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania  
wielomateriałowe

22 19 18 22 20 18 22 19 23 21 18 23

Szkło – odbiór raz na kwartał 8 7 6 6

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony samochodowe  

29

Dąbrowa, Godów, Kałków, 
Pawłów

Papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania  
wielomateriałowe

20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Szkło – odbiór raz na kwartał 11 10 9 9

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony samochodowe  

30

Ambrożów, Bukówka,  
Jadowniki, Jawór Nowy,  
Jawór Stary, Pokrzywnica, 
Szeligi, Trzeszków,  
Warszówek, Wieloborowice, 
Zbrza

Papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania  
wielomateriałowe

27 24 23 27 25 23 27 24 28 26 23 28

Szkło – odbiór raz na kwartał 25 24 16 16

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony samochodowe  

1

Chybice, Grabków, Krajków, 
Łomno, Modrzewie,  
Nieczulice, Bostów Nowy, 
Bostów Stary

Papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania  
wielomateriałowe

26 23 22 26 24 22 26 23 27 25 22 27

Szkło – odbiór raz na kwartał 31 30 30 30

Odp. wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony samochodowe  

29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłów w 2016 roku

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych z terenu Gminy Pawłów 2016 roku

W dniu wywozu należy wystawiać pojemniki lub worki w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób nie zagrażający ruchowi publicz-
nemu pieszych i pojazdów. Zbiórka odpadów rozpoczyna się od godziny 7.00. Nieprawidłowości dotyczące wywozu można zgłaszać do Biura 
Obsługi Klienta w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel/fax. 041 274 12 08 lub do Urzędu Gminy w Pawłowie, Pawłów 56,  
27-225 Pawłów, tel. 41 272 16 14 wew. 113. 



8
KronikaPawłowska

Kronika Pawłowska • styczeń 2016 MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15 • 20/20

Jak ocenia Pani sytuację ma-
terialną mieszkańców gminy 
Pawłów? Czy zmienia się ona na 
przestrzeni ostatnich lat? W ja-
kim kierunku?

Samodzielną jednostką organi-
zacyjną Gminy Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pawło-
wie jest od 1 kwietnia 2003 roku. 
Funkcję kierownika objęłam  
15 września 2008 roku i tylko do 
tego okresu mogę się odnieść.  
Generalizując sytuacja naszych 
mieszkańców jest trudna. Spo-
wodowane jest to tym, że gmina 
Pawłów jest typowo rolniczą gmi-
ną, z przewagą niewielkich gospo-
darstw (do 5 ha), z których trudno 
jest uzyskać dochód pozwalający 
na zapewnienie rodzinie odpo-
wiednich warunków. Powoli  jed-
nak sytuacja ta ulega poprawie. 
Wielu naszych podopiecznych  
znalazło pracę,  szczególnie w roku 
ubiegłym, w rozwijającej się  w po-
wiecie firmie MAN, ale nie tylko. 
Niestety nadal wielu ludzi mło-
dych opuszcza gminę, a szeregi 
naszych podopiecznych zwiększa-
ją się o starsze, samotne osoby wy-
magające wsparcia i opieki. 

Na czym głównie polega pomoc 
dla mieszkańców gminy Paw-
łów?

W naszej pracy opieramy się 
przede wszystkim na pracy socjal-
nej, czyli poradnictwie, doradz-
twie, wsparciu. Dla wielu osób są 
to slogany, ale jest to najskutecz-
niejsza forma naszej pomocy. Po 
analizie sytuacji rodzinnej podpo-
wiadamy gdzie i o co rodzina może 
się ubiegać, do jakich specjalistów 
udać się i jakie świadczenia może 
uzyskać z ośrodka.  Organizuje-
my spotkania z terapeutą, który 
współpracuje z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej. Podstawową zasa-
dą pomocy społecznej jest wspie-
ranie, a nie wyręczanie. 

Proszę powiedzieć na jakie 
wsparcie mogą aktualnie liczyć 
mieszkańcy gminy Pawłów znaj-
dujący się w ciężkiej sytuacji ma-
terialnej?

Wszystko zależy od indywidu-
alnej sytuacji rodziny. Pozornie 
identycznie funkcjonujące rodziny 
mogą mieć zupełnie inne proble-
my, trudności. Sytuacja materialna 
nie jest jedynym wyznacznikiem 
otrzymania pomocy, aczkolwiek 
bardzo ważnym, szczególnie przy 
udzielaniu pomocy finansowej.  
Uogólniając pomoc finansowa 
udzielana jest w formie zasiłków 
celowych, celowych specjalnych, 
pomoc na likwidację skutków 
zdarzenia losowego, okresowych 

czy stałych. Pozafinansowe for-
my wsparcia to:  posiłek w szkole, 
opał, paczki żywnościowe, po-
twierdzenia praw do  świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, kierowa-
nie do domu pomocy społecznej, 
schronisk, noclegowni czy orga-
nizowanie usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania.

Z jakich świadczeń, w jakiej 
ilości i na jaką kwotę korzysta-
li mieszkańcy gminy Pawłów 
w 2015 roku? 

Ze wszystkich wymienionych 
wyżej.  Jesteśmy obecnie w trak-
cie sporządzania sprawozdań, 
zawierających dokładne dane sta-
tystyczne, więc te podane obecnie 
mogą troszkę różnić się od osta-
tecznego zestawienia. Wg stanu na 
dziś w 2015 roku Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pawłowie 
udzielił następujące ilości świad-
czeń: 

• zasiłek stały - 114 na kwotę  
481 638,25 zł;

•  zasiłki okresowe - 179 na kwotę  
127 284,39 zł; 

• zasiłki celowe - 233 na kwotę  
9 685,71 zł;

• zasiłki celowe specjalne - 49  na 
kwotę 14 390 zł;

• zdarzenie losowe - 3 na kwotę  
3 800 zł;

• sfinansowanie posiłku - 576 na 
kwotę 288 000 zł;

• zakup opału dla 302 osób na 
kwotę 117 799,75 (151 ton);

• usługi opiekuńcze dla 21 osób 
na kwotę 81 341,78;

• opłacenie pobytu w domach 
pomocy społecznej 18 osób – 
390 165,03;

• pobyt w schronisku dla 4 osób  
na kwotę 9 466,18;

• świąteczne paczki żywnościo-
we dla 34 rodzin na kwotę 
9 401,57;

• decyzje potwierdzające prawo 
do  świadczeń opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych – 58 decyzji.

W codziennej pracy spotyka 
się Pani z wieloma problemami. 
Który z nich w Pani karierze za-
wodowej był najtrudniejszy?

Żeby nie wiem jak sytuacja była 
trudna,  da się ją jakoś rozwiązać. 
Może nie od razu, ale metodą ma-
łych kroczków udaje się osiągnąć 
cel lub zminimalizować wagę 
problemu. Najgorsza jednak jest 
niemoc. Dotyczy to szczególnie 
sytuacji gdzie jest poważna i dłu-
gotrwała choroba, szczególnie 
u dzieci. Udokumentowane do-
chody nie uprawniają rodziny do 
uzyskania pomocy szczególnie 
finansowej, a wydatki związane 

z leczeniem znacznie przewyższa-
ją dochody. W takich sytuacjach 
czuję się po prostu źle. Nie zosta-
wiamy takiej rodziny bez pomocy. 
Pośredniczymy  wtedy w znale-
zieniu wsparcia z innych źródeł, 
choć uważam, że w sytuacjach 
naprawdę szczególnych powinna 
być większa możliwość udzielania 
wsparcia finansowego z naszych 
środków. Dyskomfort odczuwam 
też przy realizowaniu procedury 
NK.

Brzmi tajemniczo. Czym jest 
procedura NK?

NK to Niebieska Karta zakładana 
jest najczęściej przez policję i do-
tyczy przemocy domowej, nie tyl-
ko fizycznej, ale także psychicznej, 
ekonomicznej czy seksualnej. 

Procedura NK jest aż tak trud-
na?

Często osoba doznająca przemo-
cy jest tak silnie uzależniona od 
osoby podejrzanej o stosowanie 
przemocy, albo tak bardzo się jej 
boi, że wycofuje się z podjętych 
działań. Dodatkowo w trakcie 
trwania postępowania wyjaśniają-
cego, w domu ma „piekło”. Rzadko 
sprawca otrzymuje nakaz opusz-
czenia lokalu po interwencji poli-
cji.  Najgorzej jest gdy świadkami 
sytuacji trudnej są dzieci. Wtedy 
zazwyczaj zwracamy się do sądu 
z informacją o wszczętej w rodzi-
nie procedurze NK.  Ok. 90% osób 
stosujących przemoc jest uzależ-
nionych od alkoholu, współpraca 
z taką osobą nie przynosi efek-
tów. Nasza praca ogranicza się do 
wspierania i współpracy z rodziną 
dotkniętą problemem uzależnie-
nia i przemocy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Pawłowie skutecznie 
aktywizuje swoich podopiecz-
nych. Mam tutaj na myśli re-
alizację projektu „Aktywność-
=Przyszłość”. Proszę przybliżyć 
naszym czytelnikom ten pro-
jekt. 

Projekt „Aktywność=Przyszłość” 
realizowany był w latach 2008-
2015 ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
działania Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki . Jego adresatami 
były osoby objęte systemem po-
mocy społecznej. Wsparciem ob-
jęto łącznie 180 osób. Uczestnicy 
projektu skorzystali ze wsparcia 
psychologa, terapeuty, doradcy 
zawodowego oraz finansowego. 
Każdy uczestnik ukończył szko-
lenie lub kurs zawodowy zgodny 
z potrzebami rynku pracy i jego 
predyspozycjami. Były to m.in. 
kursy: sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej, kucharz, opiekun osób 
starszych,  florystyka, spawacz, 
mała księgowość, prawo jazdy kat 
B, C, D. Łącznie na realizację  pro-
jektów pozyskaliśmy kwotę prawie  
2,3 mln złotych.  Efekty projektu są 
wymierne. Ponad 51 % uczestni-
ków podjęło pracę i „wyszło” z sys-
temu pomocy społecznej - prze-
stali być naszymi klientami. 

Zmotywowało nas to do sięgania 
po środki unijne na aktywizację 
podopiecznych. Obecnie jesteśmy 
na etapie sporządzania wniosku 
konkursowego w ramach Osi Prio-
rytetowej 9 – Włączenie społeczne 
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 
Aktywna integracja zwiększająca 
szanse na zatrudnienie Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, ogłoszonego przez 
Departament Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

W ostatnim czasie dużo mówi 
się o projekcie rządowym 500 zł 
na drugie dziecko. Czy znane są 
już szczegóły realizacji tego pro-
jektu?

Zaczął Pan kolejny wątek jakim 
zajmuje się nasz ośrodek tzn. 
świadczenia rodzinne.  Miesięczne 
świadczenie w kwocie 500 zł, na-
dal jest w fazie projektu. Nie chcia-
łabym mówić o założeniach, bo co 
się zakłada, a co ukaże się w usta-

Rozmowa z Moniką Skrzeczyną, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie

Wspierać, nie wyręczać...
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REKLAMA

wie może się różnić. Ale 500+ przy-
ćmiło inne rodzaje świadczeń, któ-
re obowiązują od stycznia br.

Jakie świadczenia ma Pani na 
myśli?

„Złotówka za złotówkę”, czyli 
świadczenia rodzinne dla rodzin, 
które ich nie pobierały ze wzglę-
du na przekroczone kryterium 
dochodowe (674 zł na osobę lub 
w przypadku niepełnosprawności 
dziecka  764 zł). Od stycznia bie-
żącego roku przysługujące świad-
czenia pomniejszane są o kwotę, 
o jaką przekroczone jest kryterium 
dochodowe. Na przykład jeżeli ro-
dzinie przysługiwałyby świadcze-
nia rodzinne w łącznej kwocie 350 
zł, a dochód przekroczony byłby 
o 100 zł. rodzina otrzymywałaby 
miesięcznie 250 zł.  Należy zazna-
czyć że minimalna wysokość zasił-
ku rodzinnego wynosi 20 zł. 

„Kosiniakowe” - przysługują-
ce rodzinom, którym urodziło się 
dziecko, a które do tej pory nie sko-
rzystały z zasiłku macierzyńskiego, 
bądź rodzicielskiego będą mogły 
otrzymać świadczenie w wysokości 
1000,00 zł. Kwota ta wypłacana jest 
miesięcznie przez 52 tygodnie od 
urodzenia dziecka. Rodzice dzie-
ci urodzonych przed 2016 r. także 
mogą liczyć na ten rodzaj świad-
czenia. Jest ono wypłacane od  
1 stycznia 2016 do ukończenia 
przez dziecko 1 roku życia. Rodzi-
ce opłacający składki KRUS po 
świadczenie rodzicielskie powinny 
zgłaszać się do KRUS, osoby bez-
robotne lub studiujące do GOPS. 
Warunkiem otrzymania go jest nie-
pobieranie przez rodziny zasiłku 
macierzyńskiego lub uposażenia za 
okres urlopu macierzyńskiego.

Dużo mówi się również w ostat-
nim czasie o Karcie Dużej Rodzi-
ny? Co to za program?

W naszym ośrodku wydawana 
jest również Karta Dużej Rodziny. 
W roku 2015 wydano 544 karty. 
Jest to karta przysługująca rodzi-
nom, w których wychowywane 
jest troje i więcej dzieci. Na podsta-
wie karty można korzystać z ulg.  
Na przykład posiadacz karty mniej 
zapłaci za paliwo w wybranych sta-
cjach benzynowych, otrzyma zniż-
kę w kinie HELIOS czy zrobi zakupy 
ze zniżką w wybranych sklepach - 
w Pawłowie jest to sklep ”Od i Do”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej współpracuje również 
ze Świętokrzyskim Bankiem 
Żywności. Na czym polega ta 
współpraca?

Tak, od wielu lat współpracuje-
my ze stowarzyszeniem „Żyj god-
nie” i Świętokrzyskim Bankiem  
Żywności. Wydajemy skierowania 
uprawniające do odbioru żywno-
ści i pomagamy przy jej wydawa-
niu. Obecnie z tej pomocy korzysta 
600 osób. Potrzebujący otrzymują  
asortyment m.in.  mleko, makaron, 
kawa inka, ser żółty, olej rzepakowy,  
dżem, płatki, sok, konserwa mielon-
ka, pulpety, cukier,  itp. 

Bezpłatne jabłka wydawane 
dla mieszkańców gminy Pawłów 
to również Wasza zasługa? 

Zasługa to za mocne słowo. 
Gmina Pawłów przystąpiła do 
programu pomocy sadownikom, 
w związku z embargiem nałożo-
nym przez Federację Rosyjską na 
polskie owoce i warzywa, a koor-

dynacją tego przedsięwzięcia za-
jął się nasz ośrodek. Wydawano 
jabłka z dwóch organizacji.  Dzięki 
współpracy z Świętokrzyskim Ban-
kiem Żywności o/Ostrowiec jabłka 
wydawane były dla osób zakwalifi-
kowanych do Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa. Wyda-
liśmy ok. 20 ton owoców. Z kolei 
wszyscy mieszkańcy gminy mogli 
skorzystać z jabłek dostarczonych 

przez Krajową Federację Eduka-
cji Zawodowej i Kultury Fizycznej 
„Budowlani”. Dystrybucją tych 
owoców zajęli się sołtysi, którzy 
wydali ponad  219 ton jabłek.  

Serdecznie dziękuję za rozmo-
wę. 

Dziękuję.

Podobnie jak w latach ubiegłych Urząd Gminy w Pawłowie w roku 
2016 na terenie Gminy realizowany będzie program usuwania wy-
robów zawierających azbest.

Aby wesprzeć działania mieszkańców związane z usuwaniem azbe-
stu władze Gminy zaplanowały w budżecie gminy środki na dofi-
nansowanie tego przedsięwzięcia. Przedmiotowe działanie w dużej 
mierze będzie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
Zasady korzystania z pomocy określa Regulamin udzielania pomocy 
w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów za-
wierających azbest w ramach „Programu Usuwania Wyrobów Zawie-
rających Azbest dla Gminy Pawłow na lata 2013-2032”.

Mieszkańcy zainteresowani tym programem powinni składać wnio-
ski do Wójta Gminy Pawłów, które są dostępne na stronie interneto-
wej pawlow.biuletyn.net,  u sołtysów oraz Urzędzie Gminy w Pawło-
wie pok. nr 13.

Wnioski należy składać w terminie  do  31 marca 2016 roku. 

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem 
i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Usuń bezpłatnie azbest
Do 31 marca br. można składać w Urzędzie 

Gminy w Pawłowie wnioski dotyczące 
usuwania wyrobów zawierających azbest.
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Drogiemu Koledze
Mieczysławowi Saramakowi 

i Jego Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach 

po śmieci Córki

Ś.P. AGNIESZKI WIECHA
składają 

Marek Wojtas 
Wójt Gminy Pawłów

Rada Gminy w Pawłowie
Pracownicy Urzędu Gminy w Pawłowie 

oraz jednostek organizacyjnych 
Gminy Pawłów

Zimowe utrzymanie dróg

Obowiązki dotyczące zimowe-
go utrzymania dróg na terenie 
Gminy Pawłów należą do:

• dla dróg wojewódzkich – 
Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Obwód Dróg 
Wojewódzkich w Nowej Słupi  
tel. 41 317 74 63,

• dla dróg powiatowych – Za-
rząd Dróg Powiatowych w Sta-
rachowicach tel. 41 273 02 27,

• dla dróg gminnych – Gminny 
Zakład Usługowo – Inwestycyj-
ny w Brzeziu tel. 41 272 27 70.

Pod powyższymi numerami te-
lefonów można zgłaszać prośby  
o interwencję.

Drogi wojewódzkie: 

• 751 - Nowa Słupia –  Bodzentyn; 
• 752 - Starachowice – Nowa Słu-

pia – Raków; 
• 756 - Górno – Bodzentyn – Rze-

pin. 

Drogi powiatowe:

• 0598T – Dąbrowa – Grabków – 
Bostów

• 0600T – Rzepin – Rzepinek – 
Szerzawy – Brzezie – Łomno

• 0601T – Łomno – Łomno Zarze-
cze

• 0602T – Tarczek – Grabków
• 0603T – Szerzawy – Chybice – 

Wieloborowice – Szarotka
• 0604T – Jadowniki – Ambrożów
• 0605T – Warszawek – Pawłów – 

Bukówka – Szeligi
• 0606T – Rzepinek – Szerzawy
• 0607T – Radkowice – Szerzawy
• 0608T – Siekierno – Bronkowice 

– Rzepin
• 0611T – Śniadka – Tarczek
• 0612T – Rzepin – Dąbrowa
• 0613T – Styków – Dąbrowa – 

Pawłów
• 0627T – Styków –  Kałków
• 0628T – Dąbrowa – Kałków
• 0629T – Pawłów – Bukówka – 

Broniewice
• 0630T – Trzeszków – Pokrzyw-

nica
• 0631T – Chybice przez wieś
• 0632T – Włochy – Wieloborowi-

ce
• 0649T – Nietulisko – Szeligi – 

Kotarszyn
• 0650T– Kałków – Godów – Doły 

Biskupie

Drogi gminne

Pozostałe wyżej nie wymienione 
drogi.

Początek stycznia przyniósł pierwsze, większe 
opady śniegu tej zimy. Sprawdzamy, jakie in-

stytucje odpowiedzialne są za zimowe utrzyma-
nie dróg.

Ułatwienia w blibliotece  
dla niewidzących i niedowidzących

Gminna  Biblioteka Publiczna w Pawłowie  
przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia od-

twarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 
niewidomych i słabowidzących - Edycja 2015” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka 
Ruszczyca. 

Projekt jest dofinansowany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Biblioteka w ramach 
projektu otrzymała nieodpłatnie 
- na podstawie umowy użyczenia - 
urządzenie Czytak Plus, które jest 
przystosowane do obsługi przez 
osoby niewidome i słabowidzą-
ce. GBP w Pawłowie  wypożycza 
Czytaka wraz z książkami audio 
czytelnikom z wadą wzroku. Dzięki 
uprzejmości Stowarzyszenia „La-
rix” Biblioteka otrzymała bezpłat-
nie także pakiet ponad 1000 cyfro-
wych książek mówionych, których 
można posłuchać na urządzeniu 
Czytak.

Bardzo serdecznie zapraszamy 
do korzystania z Czytaka Plus. Bi-
blioteka umożliwia bezpłatne wy-
pożyczenie urządzenia na okres 
30 dni z możliwością prolongaty 
na kolejne 30 dni. Czytelnik może 
wypożyczyć jednorazowo do  
20 tytułów. Aktualnie Biblioteka 
posiada w swojej ofercie 1023 tytu-
ły książek w wersji cyfrowej. Wykaz 
tytułów książek w wersji cyfrowej 
na stronie Biblioteki  www.gbp-

pawlow.pl lub na stronie http://
telenpn.home.pl/katalog_larix/

Do korzystania ze zbiorów książ-
ki cyfrowej zapraszamy również 
osoby posiadające własne urzą-
dzenia Czytak.

REKLAMA

PREZENTER MUZYCZNY

MUZYKA NA KAŻDĄ OKAZJĘ!
GRAMY W CAŁEJ POLSCE!

www.djgass.pl

 663-836-085 •  730 668 191

DJ GASS
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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)

JAR-GAZ

JAR-GAZ
ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU

6 dni w tygodniu
od poniedziałku do soboty

od 7:00 do 22:00

GMINA PAWŁÓW

    
    

 CO PIĄTA BUTLA 

         C O  P I Ą TA  B U TL A 
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DOWÓZ DO KLIENTA!!

508-124-806
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Sukces pawłowskich „Herodów”

W święto Trzech Króli, 6 stycznia 2016 r. 
odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów 

kolędniczych organizowany przez Wojewódzki 
Dom Kultury w Kielcach. 

Tym razem przegląd odbywał się 
w Centrum Edukacyjnym „Szkla-
ny Dom” w Ciekotach. Rada Arty-
styczna obejrzała 8 przedstawień 
zespołów kolędniczych z woje-
wództwa. Występowały zespoły 
dziecięce, młodzieżowe i doro-
słych. „Herody z Pawłowa” czyli ze-
spół z Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Pawłowie za-
jął II miejsce w przeglądzie i został 
nominowany do Ogólnopolskich 
Spotkań Dziecięcych i Młodzie-
żowych Grup Kolędniczych  „Pa-
stuszkowe kolędowanie” w Pode-
grodziu koło Nowego Sącza.  

Widowisko „Herody” oparte zo-
stało na oryginalnych tekstach, 

które zostały zebrane z okolicz-
nych wiosek gminy Pawłów. Ju-
rorzy podkreślali bardzo dobrą 
dykcję chłopców grających w wi-
dowisku, doskonałą dynamikę 
sceniczną i czysto zaśpiewane 
pastorałki. W widowisku brały 
udział dziewczęta, które grały „pa-
nienki na wydaniu”, a swoją urodą 
i barwą strojów dodawały uroku 
całemu przedstawieniu. Oprócz 
nagrody, młodzież zebrała ogrom-
ne brawa publiczności, a instruk-
torzy wiele ciepłych słów uznania.

Widowisko „Herody” miało swo-
ją premierę na sesji Rady Gminy 
w Pawłowie, gdzie  artyści również 
zebrali miłe słowa pochwały ze 

strony Pana Wójta i Radnych. No-
woroczne kolędowanie zakończyły 
występy w Zespole Szkół w Rzepi-
nie oraz w Szkole Podstawowej 
w Dąbrowie. W obydwu szkołach 
młodzież zaprezentowała się naj-
bardziej „znającej się” publiczno-
ści - Seniorom, którzy pamiętają 
czas chodzenia Herodów po na-
szych wsiach. 

Tegoroczną grupę artystyczną 
tworzyli: Aniołek - Wojtek Ma-
zurek, Diabeł - Jakub Sikora, 
Król Herod - Maciek Hamera, 
Marszałek - Karol Kwietniewski, 
Królowie Wschodni - Jakub Lipa, 
Łukasz Kwiecień, Turek - Kamil 
Kwiecień, Ułan - Jakub Wrona, 
Żyd - Przemek Hamera, Śmierć 
- Karol Kwietniewski. W rolę Go-
spodarzy domu  wcielili się - Kasia 
Bogucka i Kamil Zieliński, córki 
domowe zagrały - Marysia Skrze-
czyna, Julia Kozieł, Weronika 
Ryś, syn - Krzysztof Dolega, mu-
zykanci - Igor Puchała, Kamil Pu-
chała, natomiast „panienki na wy-
daniu”, którym kolędnicy śpiewają 
kolędy panieńskie to: Dominika 

Lipa, Sandra Pocheć, Julia Ku-
siak, Angelika Pocheć, Patrycja 
Lipa, Paulina Bogucka, Aleksan-
dra Lefek, Martyna Bidzińska, 
Patrycja Przygoda.

Opracowaniem tekstów orygi-
nalnych i uzupełnieniem tekstów 
brakujących zajęła się p. Alicja 
Imiołek, opracowaniem scenicz-
nym i muzycznym p. Bożena Sła-
wek, o kostiumy i rekwizyty za-
dbała p. Nina Kusiak.
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Wspólota Zakonna Braci Chrystusa Cierpiącego
Większość mieszkańców naszej gminy zna 

sanktuarium Bolesnej Królowej Polski 
w Kałkowie Godowie. Jednak tylko nieliczni wie-
dzą, że począwszy od lat dziewięćdziesiątych ze-
szłego stulecia Sanktuarium stało się domem dla 
Wspólnoty Zakonnej Braci Chrystusa Cierpiącego. 

Zakonnicy przybyli do Kałko-
wa na zaproszenie ówczesnego 
kustosza ks. Inf. Czesława Wali. 
Chciał On by służyli Oni pomocą 
w licznych dziełach miłosierdzia 
powstałych przy sanktuarium oraz 
przy obsłudze pielgrzymów. Na 
początku swojego pobytu bracia 
zamieszkali w pomieszczeniach 
sanktuaryjnych, a następnie w 
2008 roku przenieśli się do wybu-
dowanego przez siebie klasztoru 

znajdującego się we wsi Godów. 

Bracia tego zgromadzenia zasad-
niczo nie przyjmują święceń ka-
płańskich, lecz całą swoją uwagę 
starają się skupić na niesieniu rze-
telnej pomocy ludziom; starszym, 
chorym oraz dotkniętym różnego 
rodzaju niepełnosprawnością. 
Czynią to w myśl świętego Ojca 
Pio, który kiedyś opowiedział swo-
im duchowym synom i córkom o 

wielkim pragnieniu nurtującym 
Jego serce. Owe marzenie wyraził 
w słowach: „Pragnę by cały świat 
był domem ulgi w cierpieniu”. Myśl 
ta wypowiedziana niegdyś przez 
św. Ojca Pio stała się mottem prze-
wodnim zgromadzenia Braci Chry-
stusa Cierpiącego. Spełnianiu tego 
pragnienia bracia poświęcają swe 
siły i zdolności. Dokładając wszel-
kich starań by coraz pełniej stawać 
się domem ulgi dla cierpiącego 
człowieka. W praktyce oznacza 
to chęć zapewnienia swoim pod-
opiecznym poczucia bezpieczeń-
stwa, które pojawia się wówczas, 
gdy człowiek dotknięty niemocą 
czuje się otoczony miłością oraz 
fachową i skuteczną pomocą.  

Założycielem Zgromadzenia Bra-
ci Chrystusa Cierpiącego jest Fran-
ciszkanin, Ojciec Albina Sroka. 
To On wskazał braciom jak mają 
żyć, służąc Chrystusowi w drugim 
człowieku, dając im za wzór dwa 
świetlane przykłady chrześcijań-
skiego życia, jakimi są św. O. Pio 
z Pietrelciny oraz św. Franciszka z 
Asyżu. Wypełniając zadanie wska-
zane przez swego założyciela Bra-
cia posługują w Domach dla ludzi 
starszych i Warsztacie Terapii Za-
jęciowej, gdzie przez świadectwo 
życia i fizyczną pracę wypełniają 
misję zgromadzenia. Jednak św. 
O. Pio chciał by cały świat, a nie 
tylko niewielka grupa, stawał się 
domem ulgi w cierpieniu. Dlatego 
Bracia podejmują pracę, również 

na wyższych uczelniach, aby prze-
kazując fachową wiedzę jedno-
cześnie formować powierzonych 
sobie studentów w duchu św. 
Franciszka i św. O Pio. Tak, aby 
przyszli pedagodzy, terapeuci czy 
pracownicy socjalni, traktowali 
swoją pracę, jako „misję miłości”, 
powierzoną im przez Boga. 

Wysiłki braci nie skupiają się je-
dynie na poprawieniu kondycji 
psychofizycznej, gdyż nie zapomi-
nają oni również o tym, że dusza 
i serce człowieka również bywają 
dotknięte różnorakim cierpie-
nie i chorobą. Aby przynieść ulgę 
chorym duszom, Bracia podjęli 
się prowadzenia należącego do 
Sanktuarium, ośrodka Rekolekcyj-
no-Wypoczynkowego, znajdują-
cego się na Wzgórzu Miłosierdzia. 
Pragną Oni, aby dzięki ich pracy i 
modlitwom stał się on miejscem 
duchowej odnowy dla odwiedza-
jących go osób. 

Każdy klasztor, również ten 
znajdujący się we wsi Godów, jest 
miejscem gdzie dzięki modlitwie, 
pracy i codziennym ofiarom za-
konników, niebo łączy się z ziemią. 
Dlatego warto wiedzieć, że także 
na terenie naszej gminy znajduje 
miejsce, gdzie dusze poświęcone 
Bogu, kochają Go i modlą się także 
za tych, którzy zagubili się w walce 
o swoją codzienną egzystencję.

Br. Grzegorz Baczyński
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Praca w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Ojciec założyciel i bp S. Siczek ze Wspólnotą

Bracia na modlitwie podczas nawiedzenia Obrazu

Procesja fatimska Próba generalna do przedstawienia „Kopciuszek”
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