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Najnowsze wiadomości 

 
 Umowa na projekt rewitalizacji rynku w Staszowie podpisana. W poniedziałek 31 marca, o 
godzinie 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Romuald Garczewski w imieniu gminy 
Staszów podpisał umowę z Piotrem Czechem prezesem zarządu firmy „Czegeko” z Krakowa na 
wykonanie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji Rynku i 
Starego Miasta w Staszowie. Jej koszt to 79 tysięcy złotych. 
 Projektanci ze stolicy małopolski mieli okazję obejrzeć z bliska staszowski rynek. Ich pierwsze 
spostrzeżenia dotyczą dużej ilości samochodów w centrum miasta i parkingu ulokowanego przy 
ratuszu. Podczas rozmowy z projektantami burmistrz Romuald Garczewski zapewnił, że gmina będzie 
służyła wszelką możliwą pomocą przy realizacji tego zadania.  - Zależy nam przede wszystkim na tym, 
aby zmiany przewidziane w projekcie przyczyniły się do ożywienia rynku. Taka też jest wola wielu 
mieszkańców, którzy włączyli się w dyskusję o przyszłości tego miejsca, dając wiele rozsądnych 
wskazówek, które na etapie projektowania warto rozważyć – mówił burmistrz.  
 

 
 Rekordowy turniej wiedzy pożarniczej. W czwartek 27 marca w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Staszowie odbyły się eliminacje miejsko – gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej - „Młodzież zapobiega pożarom”. Udział w turnieju wzięło ponad 50 uczniów 
reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu gminy Staszów. 
Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Wykazali się przy tym znakomitą 
wiedzą. W kategorii gimnazjum o pierwszym miejscu musiała zadecydować dogrywka, czyli dodatkowy 
test z zestawem pytań. Tak samo wyłoniono laureata drugiego miejsca. Rekordowy był również czas 
rozwiązania testu. Ustanowił go Marcin Łokieć z Zespołu Szkół w Staszowie, który 30 pytań rozwiązał 
w... zaledwie trzy minuty!. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe 
(tablet - za pierwsze miejsce, ramkę cyfrową – za drugie miejsce i wysokiej klasy słuchawki – za trzecie 
miejsce). Ponadto zwycięzcy w każdej z kategorii będą reprezentantami naszej gminy w etapie 
powiatowym, który odbędzie się w czwartek, 3 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Staszowie.  
 
A oto laureaci eliminacji miejsko - gminnych: 
 
W kategorii Szkoły Podstawowe: 
1 miejsce – Kacper Polniak ( PSP w Koniemłotach) 
2 miejsce – Julia Kubik (PSP w Smerdynie) 
3 miejsce – Kamil Wójcik (PSP w Mostkach) 
 
Gimnazja: 
1 miejsce – Michał Szymczak (Gimnazjum nr 2) 
2 miejsce – Eliza Jońca (Gimnazjum nr 2) 
3 miejsce – Jakub Bąk (gimnazjum nr 2) 
 
Szkoły średnie 
1 miejsce – Marcin Łokieć ( ZS Staszów) 
2 miejsce – Daniel Sobieraj (ZS Staszów) 
3 miejsce – Mateusz Bąk ( ZS Staszów) 
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 Wielki sukces sportowy Staszowianina!. Z tarczą wrócił z Halowych Mistrzostw Polski Osób 
Niepełnosprawnych rozegranych w miniony weekend w Żywcu - Ireneusz Kapusta. Staszowianin nie 
miał sobie równych i po emocjonującym finale zdobył Mistrzostwo Polski i Złoty Medal. To pierwsze 
trofeum wywalczone przez Irka w zawodach halowych. Wcześniej zdobył tytuł Wicemistrza Polski w 
łucznictwie. Podczas mistrzostw w Żywcu Irek do medalowej kolekcji dołożył jeszcze srebrny medal w 
zawodach drużynowych. Ireneusz Kapusta mieszka w Staszowie. Od niedawna jest członkiem Kadry 
Narodowej Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy, 
które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Szwajcarii. 
 

 

Kalendarz 
 

 31 marca – w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie odbędzie się 

konferencja inaugurująca trzecią edycję programu „Mania Działania”. Organizatorem konferencji 

jest Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży „FARMa”. Początek od godziny 13. 

 02 kwietnia – W Staszowskim Ośrodku Kultury odbędzie się wieczór autorski Doroty 

Sobolewskiej – Bieleckiej, pisarki i dziennikarki ze Staszowa. Początek o godzinie 18. 

 03 kwietnia – w Liceum Ogólnokształcącym im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 

odbędzie się konferencja w ramach projektu "Bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli 

poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 

staszowskim". Początek od godziny od 9. 

 04 kwietnia – na zamku w Baranowie Sandomierskim - burmistrz Romuald Garczewski weźmie 

udział w konferencji poświęconej zagadnieniom finansowania sektora Jednostek Samorządu 

Terytorialnego i szpitali w kontekście prawa zamówień publicznych. Początek o godzinie 10.30. 

 05 kwietnia – W Staszowskim Ośrodku Kultury odbędzie benefis literacki Benedykta Kozieła 

organizowany w ramach Światowego Dnia Poezji. Początek w Sali Klubowej SOK o godz. 18. 

 W Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie odbędzie się spotkanie podsumowujące 

projekt „50+ być i aktywnie żyć”. Początek o godzinie 17. 

 06 kwietnia – o godzinie 12 w Kościele Parafialnym w Kurozwękach odbędzie się msza święta 

ku czci bohaterów Powstania Styczniowego.  

 O godzinie 18, w Staszowskim Ośrodku Kultury wystąpi kabaret „Old Spice Girls” czyli Babski 

Kabaret. „Old Spice Girls” tworzą trzy znakomite aktorki: Barbara Wrzesińska, Lidia 

Stanisławska i Emilia Krakowska. Program oparty jest na tekstach Marii Czubaszek, Mariana 

Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego oraz klasyków poetyckiego humoru, z Julianem Tuwimem 

na czele.  Początek o godzinie 18. Szczegóły imprezy na stronie www.sok.info.pl 


