
 

Romuald Garczewski – Burmistrz MiG Staszów; tel. 15 864 83 30;  kom. 606 388 395                               www.staszow.pl 

Tomasz Fąfara – zastępca burmistrza MiG Staszów; tel. 15 864 83 62;  kom. 728 499 418                    Staszów z dobrej strony 

Biuro Promocji – tel. 15 864 83 88, 15 864 83 89; kom. 793 399 774 

17 – 23. 03. 2014 
Najnowsze wiadomości 
 
 Trwa modernizacja Placu Targowego w Staszowie. Zakończono rozbiórkę starych obiektów. Na 
placu powstaje nowy budynek, wykonano również sieć wodociągową. Inwestycja ma znacząco poprawić 
warunki handlu na placu targowym w Staszowie. Prace związane z wykonaniem nowych obiektów i 
zagospodarowaniem terenu realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Staszowie. Realizacja zadania jest możliwa dzięki 1 mln zł dotacji, którą Gmina Staszów pozyskała w 
ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całość inwestycji kosztować będzie ponad 3,1 mln złotych. 
 W ramach modernizacji na terenie placu powstaną dwie stalowe wiaty o łącznej powierzchni ponad 
2,7 tys. metrów kwadratowych. Kolejne 6,6 tys. metrów kwadratowych zajmie plac dla sprzedających pokryty 
kostką betonową. Prace obejmą też budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód 
deszczowych (wykonaną w podziemnych, szczelnych studniach żelbetowych) a także budowę drogi 
wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie ogrodzenia, furtek, bram wjazdowych od strony ul. 
Wojska Polskiego i zagospodarowanie terenu. 

 

 Krok bliżej do uruchomienia zakładu w Rzędowie. Coraz bliżej do uruchomienia ogromnej 
ekologicznej inwestycji w Rzędowie. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi pozytywnie przeszedł 
kontrolę Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego z Buska Zdroju i Staszowa, którzy wydali decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych zarówno dla zakładu przetwarzającego odpady a także 
kwatery składowania. Obecnie oczekuje na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (IPCC), dla instalacji do 
składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton 
odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, a także pozwolenia zintegrowanego dla 
instalacji: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. 
 Po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego Spółka uzyska wpis na listę Regionalnych Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i będzie mogła rozpoczął swoją działalność. Wniosek w tej 
sprawie został złożony 23 stycznia 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
W drugiej połowie marca odbędzie się zgromadzenie udziałowców Spółki, na którym zostanie przedstawiona 
bieżąca sytuacja Zakładu oraz dalsze działania, które zostaną podjęte w celu przygotowania Spółki do 
przyjęcia pierwszych odpadów. 
 

 
 Kolejne dotacje dla Gminy Staszów. Gmina Staszów pozyskała ponad 830 tysięcy złotych ze 
środków PROW. W piątek, 14 marca burmistrz Romuald Garczewski podpisał dwie umowy na 
dofinansowanie. Ponad 440 tysięcy złotych pozyskano na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Grzybowie. 
Kolejne, ponad 391 tysięcy złotych to pieniądze pozyskane na przebudowę budynku gospodarczego 
znajdującego się na terenie Pałacyku Kołłątajów w Wiśniowej. Dotacja pozwoli na wyremontowanie obiektu i 
stworzenie w nim bazy noclegowej z zapleczem. 
 

Kalendarz 
 
17 marca 

 W Staszowskim Ośrodku Kultury odbędzie się sesja naukowa pn. „72-lecie powstania armii 
Krajowej”. Początek od godz. 10. W programie m.in. wykład dr Tomasza Domańskiego (IPN 
Kielce) oraz otwarcie wystawy kolekcjonerskiej "Wyposażenie i uzbrojenie oddziałów Armii 
Krajowej" (wystawa potrwa do 28 marca 2014). 

 W auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie burmistrz Romuald Garczewski 
weźmie udział w konferencji poświęconej analizie i ocenie wyników egzaminów zewnętrznych 
szkół działających na terenie powiatu staszowskiego. Początek od godziny 11. 
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 W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się spotkanie z 
mieszkańcami gminy Staszów. Tematem będą kwestie związane z uruchomieniem Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Podczas spotkania omówiony zostanie 
sposób jego funkcjonowania oraz wpływ na gospodarkę komunalną gminy. Początek od 
godziny 12. 

18 marca 

 Warsztaty bębniarskie 50+ w sali muzycznej SOK. Początek od 16. 

19 marca 

 Burmistrz Romuald Garczewski w Centrum Konferencyjnym „Targi Kielce” weźmie udział w 

konferencji poświęconej energii odnawialnej. Początek od godziny 10.  

20 marca 

 Warsztaty teatralne w sali klubowej SOK. Początek od 17. 

22 marca 

 W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie przy ul. Mickiewicza 40 odbędą się  

Świętokrzyskie Konfrontacje w Tańcu Towarzyskim. Początek od 11. 

 W strażnicy OSP w Czernicy odbędzie się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki 

OSP. Początek od 17. 

23 marca 

 W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie przy ul. Mickiewicza 40 odbędzie się 

Jubileuszowa X edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar T. Wrześniaka, 

właściciela Hut Szkła. Na parkiecie zatańczą najlepsi adepci ze szkół tańca z całej Polski. Gala 

finałowa od godziny 17. 


