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24 – 30. 03. 2014 
Najnowsze wiadomości 
 

  
 Rewitalizacja rynku w Staszowie – przetarg rozstrzygnięty. 
 
 Znane są wyniki przetargu na wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji Rynku 
w Staszowie. Swoje oferty złożyło 20 firm z Gliwic, Opola, Nowej Iwicznej, Czosnowa, Wrocławia, 
Chełma, Lublina, Białegostoku i Kielc. Najwięcej ofert wpłynęło z Warszawy (6) i Krakowa (5). Przedział 
cen zawartych w ofertach wahał się od 79 do nieco ponad 412 tysięcy złotych. W toku procedury 
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Złożyła ją firma „Czegeko” z Krakowa, która realizację zadania 
wyceniła na 79 tysięcy złotych. (Wynik przetargu  znajduje się w osobnym załączniku) 
 Przyszli wykonawcy oprócz podpisanej umowy otrzymają dziesiątki cennych wskazówek, 
których autorami są mieszkańcy Staszowa. Szczególnie żywa dyskusja wywiązała się na 
facebookowym profilu burmistrza Romualda Garczewskiego (ponad 190 komentarzy na profilu 

https://www.facebook.com/romuald.garczewski). 
 Przypomnijmy: Zadaniem projektantów będzie wykonanie kilku koncepcji i wybranie spośród 
nich najlepszego wariantu dla opracowania dokumentacji technicznej  wraz z pozwoleniem na budowę.  
Opracowanie ma objąć rynek, stanowiący centrum zabytkowego układu miasta wraz z terenami 
przyległymi o pow. ok. 1,50 ha. Wizje powinny uwzględnić urządzenie terenów zielonych, umieszczenie 
fontanny, ławek, koszy na śmieci czy stojaków rowerowych. Projektanci będą musieli zastanowić się 
nad tym, czy pozostawić rondo wokół ratusza, czy stworzyć koncepcję ulicy o charakterze deptaka 
w części wyłączonej z ruchu). Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem i dostarczeniem decyzji pozwolenia na budowę - do 22 grudnia 2014r.  

 Swoje uwagi nadal  można przesyłać na adres promocja@staszow.pl. 
  
 Uczniowie na scenę, czyli Jubileuszowy XX Festiwal Kultury Szkół w Staszowie. 
  
 Już w najbliższą środę – 26 marca na deskach Staszowskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się 
XX Jubileuszowa edycja popularnego i jedynego w województwie festiwalu, w którym swoją twórczość 
prezentują uczniowie. Przez trzy dni, do 28 marca na scenie wystąpią reprezentanci szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Nie zabraknie dobrej muzyki, tańca oraz scenek teatralnych 

i kabaretowych skeczy. Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie http://sok.info.pl/xx-
fks-program-szczegolowy/ 
 

 

  
 Sesja Rady Miejskie w Staszowie. W piątek 28 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy w Staszowie odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej. Początek o godzinie 12. W porządku 
obrad między innymi kwestie związane z: przyjęciem funduszu sołeckiego na 2015 rok, zmianami 
w budżecie Miasta i Gminy Staszów a także przyjęciem programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 
Szczegółowy porządek obrad  
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2014 roku. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie 
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok - projekt nr 482/14,  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 - projekt nr 
483/14,  
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c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Staszów na rok 2014 - projekt nr 486/14, 

d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 - projekt nr 481/14, 

e) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 
r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym - projekt nr 479/14,  

f) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 
roku w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych - projekt nr 477/14,  

g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów - projekt nr 478/14,  

h) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów - projekt nr 484/14,  

i) pozbawienia części drogi nr 385098T kategorii drogi gminnej - projekt nr 487/14, 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego - projekt nr 480/14,  

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu ograniczonego - 
projekt nr 485/14.  

4. Interpelacje radnych. 

5. Wolne wnioski i zapytania w tym: 

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie za 2013 rok; 

- informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 
30.01.2014 r. i 27.02.2014 r. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 
Miss Polski Nastolatek przyjedzie do Staszowa… tańczyć zumbę 
W sobotę 29 marca w Staszowie będzie można skorzystać z wyjątkowej lekcji Zumby podczas 

Wielkiego Staszowskiego Masterclass Zumby. Zajęcia poprowadzi Marta Frankel – instruktorka Zumby, 
która współpracuje między innymi z Ewą Chodakowską a wśród tancerzy zobaczymy Katarzynę Pol  - II 
Wicemiss Polski Nastolatek z 2013 roku i tegoroczne finalistki Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej, które 
tego dnia w Staszowie będą szlifowały formę przez majowym finałem Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Imprezę organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. Masterclass Zumby odbędzie 
się w hali OSiR przy ul. Mickiewicza 40. Bilet wstępu kosztuje 10 zł. Początek od godziny 15. 
(W załączeniu przesyłamy plakat wydarzenia) 
 

 

  
 Koncert zespołu KOLAKAWA. W sobotę 29 marca w Staszowskim Ośrodku Kultury wystąpi   
KOLAKAWA. Staszowska formacja muzyczna działająca już od pięciu lat z powodzeniem łączy 
elementy folku, reggae, bluesa i jazzu. Nie brak w twórczości zespołu oryginalnego pomysłu na 
muzykę, a członkowie zespołu czerpią ogromną radość i satysfakcję z tworzenia muzyki. Nadchodzący 
koncert jest dla KOLAKAWY ogromnie ważny, bo to dzięki niemu być może uda się wydać ich 
debiutancką płytę. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na ten właśnie cel. Początek koncertu 
o godzinie 19. Bilety w cenie 15 złotych.  
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Kalendarz 
 

 26 - 28 marca - odbędzie się w Staszowie XX Festiwal Kultury Szkół. 

 27 marca – zastępca burmistrza - Tomasz Fąfara weźmie udział w posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Staszowie. Początek o godz. 10. 

 27 marca – w Wiązownicy Dużej, zastępca burmistrza Tomasz Fąfara weźmie udział w 

Konferencji inaugurującej realizację projektu „Lepszy start, lepsze jutro”. Początek o godz. 12. 

 28 marca – Burmistrz Romuald Garczewski weźmie udział w Spotkaniu Zarządu EZGOK w 

Rzędowie. Początek od godz. 10. 

 28 marca – Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Początek od godz. 12.  

 28 marca – koncert Zespołu „Kolakawa” w Staszowskim Ośrodku Kultury. Początek o godz. 19. 

 29 marca – Zebranie sprawozdawcze strażaków jednostki OSP w Czajkowie. Początek od 17. 

 29 marca – Wielki Staszowski Masterclass Zumby z finalistkami Miss Polski Ziemi 

Świętokrzyskiej i II w-ce Miss Polski Nastolatek 2013. Początek od godz. 15. 


