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Połaniec, dnia 28.12.2012 r. 
 

Projekt protokołu Nr XXXVIII/12 
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 grudnia 2012 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 

Część robocza sesji Rady Miejskiej odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. 
 
 
Początek obrad - godz. 1500 

Zakończenie obrad - godz. 1530 

 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej  
w Połańcu i serdecznie powitał p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta  
i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Połaniec,  
p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy  
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 12. 
 Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Małgorzata Dalmata – Konwicka, p. Andrzej 
Wawrzyniec, radny nieobecny nieusprawiedliwiony: p. Stanisław Walczyk. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek 
obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Propozycji zmian nie zgłoszono, w związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
Głosowanie: 
      za przyjęciem porządku obrad – 12 osób (jednogłośnie) 
 
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  
   1/ nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec, 
 
   2/ nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec. 
 
3. Informacje bieŜące na temat: 
     
    - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
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    - pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie międzysesyjnym  
       *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji, 
 
    - pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
 
4. Interpelacje radnych. 
 
5. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
6. Zakończenie obrad. 
 
Załącznikami do protokołu są: 
- lista obecności radnych, 
- lista zaproszonych gości, 
- podjęte uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Przystąpiono do podejmowania uchwał. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec. 
 
    Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który  
     poinformował, Ŝe uchwała dotyczy nadania honorowego obywatelstwa p. Józefowi  
     Korczakowi. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 . 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie krótkiego zarysu 
historii i działalności kpt. lek. Józefa Korczaka. 

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe tytuł honorowego 
obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec nadaje się kpt. lek. Józefowi Korczakowi 
mieszkańcowi Połańca, który jest wyrazem najwyŜszego wyróŜnienia i uznania przez 
mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec dla zasług p. Józefa Korczaka związanych  
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z działalnością w okresie okupacji, jak i w obecnym Ŝyciu społecznym naszego miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, Ŝe p. Józef Korczak urodził się 23 marca 1926 r.  
w Połańcu, jako syn Marcina Korczaka, sekretarza gminy Połaniec i działacza społecznego 
oraz Marianny z Kosowiczów. Z wykształcenia jest lekarz stomatologiem i pediatrą. 
Ukończył 6. klasową Szkołę Powszechną w Połańcu, a następnie Państwowe Gimnazjum im. 
Stanisława Konarskiego w Mielcu. Kolejnym etapem edukacji były studia na Wydziale 
Stomatologii Uniwersytetu Łódzkiego (1946-51), gdzie uzyskał dyplom lekarza dentysty,  
a następnie studia podyplomowe o specjalizacji Pediatria. Pracował w szpitalach: w Łodzi, 
Sokolnikach k/Łodzi, Szczecinie, Ciborzu, Węgorzewie, Płocku i w Warszawie. W lipcu 
2001 r. powrócił do rodzinnego Połańca. Był uczestnikiem ruchu oporu w czasie okupacji. 
Jesienią 1942 r. wstąpił do oddziału Batalionów Chłopskich w Połańcu. 3 maja 1944 r. jako 
absolwent PodchorąŜówki Batalionów Chłopskich Obwodu Sandomierskiego został 
mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Brał czynny udział w akcjach 
dywersyjno – sabotaŜowych przeciwko okupantowi na terenie Sandomierszczyzny. Był 
zastępcą dowódcy Lotnej StraŜy Bezpieczeństwa w Tursku Małym. Od 1949 r. członek 
Związku Uczestników Walki Zbrojnej 1939-1945 o Niepodległość i Demokrację. 30 września 
1967 r. został awansowany przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia kapitana rezerwy 
Wojska Polskiego. Krzewiciel tradycji patriotycznych wśród kolejnych pokoleń Polaków. 
Aktywny uczestnik i współtwórca Ŝycia patriotycznego, społecznego i kulturalnego Miasta  
i Gminy Połaniec. Współorganizator corocznych zjazdów Stowarzyszenia Kombatantów 
„Jędrusie” śołnierzy Armii Krajowej, Ich Rodzin i Sympatyków w Połańcu, gdzie piastuje 
funkcję sekretarza. Autor licznych artykułów o tematyce wojennej na łamach wznowionego 
„Odwetu” i „Zeszytów  Połanieckich”, jak równieŜ referatów wygłaszanych podczas 
uroczystości i świąt państwowych. Od 8 października 2001 r. członek  Towarzystwa 
Kościuszkowskiego w Połańcu. 

Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał 
pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.) 
Głosowanie: 
         za podjęciem uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa p. Józefowi  
         Korczakowi  - 12 osób (jednogłośnie) 
                            
        (Uchwała Nr XXXVIII/243/12 została podjęta) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec. 
 
    Wprowadzenia do tematu dokonał p. Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy, który  
     poinformował, Ŝe uchwała dotyczy nadania honorowego obywatelstwa p. Adamowi  
     Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych Komisji 
Rady. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
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Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 12. radnych.) 
Głosowanie: 
        za podjęciem uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy  
        Połaniec p. Adamowi Jarubasowi – 11 osób 
                                                 przeciw – 
                                      wstrzymało się – 1 osoba  
                            
        (Uchwała Nr XXXVIII/244/12 została podjęta) 
 
Ad. 3  
 
Przedstawiono zaplanowane informacje. 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie  
    międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji  
    reprezentował Radę Miejską we wszystkich spotkaniach opłatkowych i choinkowych, które  
    szczegółowo zostaną przedstawione na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Dodał, Ŝe do Rady  
    Miejskiej wpłynęło równieŜ wiele Ŝyczeń świąteczno – noworocznych, za co  
    serdecznie podziękował. Poza tym Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg  
    spotkań z mieszkańcami Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z Burmistrzem Miasta  
    i Gminy Połaniec i Zastępcą Burmistrza.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski poinformował, Ŝe szczegółową 
     informację o pracy w okresie międzysesyjnym przedstawi na kolejnej sesji Rady Miejskiej  
     zaznaczając, Ŝe w okresie międzysesyjnym przyjął wiele osób w sprawach pracy,  
     mieszkań oraz w sprawach róŜnych. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy przedstawił    
    informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym: 
 
- złoŜono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
dla zadania: „Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w 
Połańcu na odcinku o długości ok. 245 m (od ul. Krakowskiej DuŜej do drogi gminnej nr 
366165T Połaniec – Zdzieci Stare) wraz z budową chodnika wzdłuŜ drogi gminnej nr 
366165T do skrzyŜowania z drogą krajową DK79 oraz z przejściem dla pieszych do placu 
targowego”, którego wykonawcą jest Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych 
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"PATADROG" Tadeusz Pałka Busko-Zdrój, na kwotę 18 000 zł. Termin wykonania 
29.09.2012; 
- opracowano "Dokumentację projektową sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu 
Południe w Połańcu". Trwa procedura złoŜenia wniosku na pozwolenie na budowę. 
Wykonawcą jest Hieronim Brzeziński - Stalowa Wola, na kwotę 46 000 zł. Termin 
wykonania 16.10.2012; 
- trwają prace projektowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Lipowej 20 w Połańcu oraz budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27", którego wykonawcą jest 
PROINSBUD Bogdan Wiśniewski Połaniec, na kwotę 38 560,50 zł. Termin wykonania 
31.01.2013; 
- trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy części 
pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Ruszczańskiej w Połańcu-projektant 
dostarczy dokumentację do dnia 31-12-2012 r. pozostałe dwie części dotyczące przebudowy 
pomieszczeń budynku Centrum Informacji Turystycznej na PUP w Połańcu oraz budowy 
piłkochwytów przy boisku w msc Zdzieci Stare zostały juŜ wykonane. Wykonawcą jest Artur 
Cebula ARCHITEKT  Połaniec, na kwotę 14 000 zł; 
- trwa procedura w Starostwie Powiatowym w Staszowie na wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej nr 366239T od ulicy Mieleckiej w 
Połańcu do drogi gminnej nr 366116T"; 
- trwa realizacja umowy na  zimowe utrzymanie dróg, ulic, ciągów pieszych, utrzymanie 
przejezdności, przeciwdziałanie i likwidacja gołoledzi oraz odśnieŜanie na terenie Miasta  
i Gminy Połaniec, którego wykonawca jest PGK Spółka z o.o. Połaniec. Termin wykonania 
30.04.2013; 
- trwają prace "Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec", którego 
wykonawcą jest PGK Spółka z o.o. Połaniec, na kwotę 76 150 zł.  
- wybrano Wykonawcę na świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy 
Połaniec, którym jest PGK Spółka z o.o. Połaniec; 
- wybrano Wykonawcę na usługi w zakresie bieŜących remontów i konserwacji oraz usługi w 
zakresie czyszczenia kanałów ściekowych, którym jest PGK Spółka z o.o. Połaniec. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady  
    w okresie międzysesyjnym. 
 
Pan Andrzej Buczek - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe Komisja zebrała się jeden raz w dniu 28.12.2012 r. na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, Komisją Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Komisją Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, na którym zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się raz w dniu 28.12.2012 r. na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, Komisją 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na którym 
zaopiniowano projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
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Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 28.12.2012 r., na wspólnym posiedzeniu  
z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, Komisją 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wobec braku 
kworum Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych nie opiniowała projektów uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych poinformował, 
Ŝe Komisja spotkała się jeden raz 28.12.2012 r. na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisją Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz Komisją BudŜetu i Spraw Gospodarczych, na którym zaopiniowano 
projekty uchwał. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Pani Jolanta Pargieła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe Komisja  
w okresie międzysesyjnym nie spotkała się. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 4 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje. 
 
Ad. 5 
 
Nie zgłoszono wolnych wniosków. 
 
Ad. 6 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo – przewodniczący 
Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie na sesję, zamknął część roboczą sesji,  
i zaprosił obecnych na uroczystą część sesji Rady Miejskiej, która została zorganizowana  
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
 

 
Część uroczysta sesji Rady Miejskiej odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury  

i Sztuki w Połańcu o godzinie 1600. 
 
 
Ad. 1 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył uroczystą sesję Rady 
Miejskiej i poinformował, Ŝe zgodnie z pięknym zwyczajem panującym w naszej Gminie 
spotykamy się, by we wspaniałej świątecznej atmosferze i nadchodzącego nowego roku 
dokonać podsumowania naszej pracy w 2012 roku oraz złoŜyć sobie Ŝyczenia na 
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nadchodzący 2013 rok. W imieniu Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza Miasta i Gminy bardzo 
serdecznie powitał: 
* Senatora Rzeczpospolitej Polskiej - p. Mieczysława Gila, 
* Posła na Sejm RP – Jarosława Górczyńskiego, 
* Posła na Sejm RP – Mirosław Pawlaka, 
* Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – p. Kazimierza Kotowskiego, 
* Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach   
    – p. Andrzeja Pałysa; 
* Starostę Powiatu Staszowskiego – p. Andrzeja Kruzla, 
* Wicestarostę Powiatu Staszowskiego – p. Michała Skotnickiego, 
* Radnych Rady Powiatu Staszowskiego: 
   - p. Jacka Nowaka, 
   - p. Andrzeja Gada, 
* Honorowego Obywatela Połańca – p. dr Janusza Gila, 
* przedstawicieli duchowieństwa: 
   – ks. proboszcza Witolda Dobrzańskiego, 
   -  ks. proboszcza Jana Wymaja, 
   -  ks. proboszcza Józefa Grabdę, 
* byłych samorządowców róŜnych szczebli, 
    - p. Romana Łowickiego, 
* prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta  
    i Gminy Połaniec - przedstawicieli Elektrowni Połaniec GRUPA GDF SUEZ ENERGIA  
    POLSKA: 
    - p. Alfredę Świtek - Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w GDF SUEZ Energia  
       Polska S.A., 
    - p. Mieczysława Kobylarza - Dyrektora Produkcji w GDF SUEZ Energia Polska S.A., 
* prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z innych Gmin  
    Powiatu Staszowskiego, 
* dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników oświaty i przedstawicieli ZNP, 
* kierowników i pracowników referatów z Urzędu Miasta i Gminy, 
* przedstawicieli Policji: 
   - Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – p. Ryszarda    
      Komańskiego, 
   - Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu – p. Wiesława Szymańskiego, 
* przedstawiciela StraŜy PoŜarnej - Komendanta OSP z terenu gminy Połaniec  
   –  p. Mieczysława Ścisłowskiego, 
* druhów OSP, 
* przedstawicieli ludzi sportu: 
  - działaczy LZS z p. Januszem Marczewskim, 
  - działaczy klubów i sekcji sportowych, 
  - trenerów oraz sportowców ze swoimi rodzicami, 
* przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego, 
* kombatantów walk o wolność Naszej Ojczyzny, 
* byłych Ŝołnierzy Oddziały Partyzanckiego AK „Jędrusie”, 
* sołtysów i przewodniczących osieli, 
* samorządy uczniowskie i młodzieŜ szkół naszego Miasta i Gminy, 
* mieszkańców naszego Miasta i Gminy, 
* przedstawicieli mediów. 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powitał takŜe bardzo gorąco współgospodarzy 
uroczystości radnych Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego - burmistrza Miasta  
i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy oraz 
wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. 
 
Ad. 2 
 

Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczynając swoje 
przemówienie, powiedział, Ŝe: 
 
„Szanowni Państwo! 
 

Koniec roku jest doskonałym momentem na podsumowania i podziękowania za dobrą 
współpracę oraz wytyczanie nowych celów. Czekają nas kolejne wyzwania, ale moŜemy teŜ 
zbierać juŜ dziś owoce rozsądnych decyzji dotychczasowej wytrwałej pracy. Bardzo dobra  
i owocna współpraca z władzami róŜnych szczebli: 
z Urzędem Marszałkowskim i Panem Marszałkiem, z Urzędem Wojewódzkim i Panią 
Wojewodą, z Urzędem Starostwa i Panem Starostą pozwoliła, Ŝe wspólnie dokonaliśmy wielu 
dobrych przedsięwzięć dla naszego Miasta ,naszej Gminy i naszego regionu.  
Przedsięwzięcia dokonane w minionym roku oraz plany na przyszły rok przedstawi Pan 
Burmistrz Jacek Tarnowski w swoim wystąpieniu. 

 Ja pozwolę sobie przedstawić Państwu krótką informację z działalności Gminy 
związaną z realizacją budŜetu.  

Wydatki budŜetu gminy zamkną się kwotą około 68 mln zł. Najwięcej środków 
przeznaczono na oświatę i wychowanie tj. ponad 15 mln zł. Niemniej waŜną pozycję  
w budŜecie stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które wynosiły około 5 mln. zł .  
Dobiegający końca rok 2012 był dla inwestycji realizowanych przez samorząd Połańca 
bardzo udany. Łączna wartość zakończonych oraz rozpoczętych, ale jeszcze niezakończonych 
zadań inwestycyjnych, wynosi około 26 mln. zł. Daje to kwotę około 2 150 zł na kaŜdego 
mieszkańca gminy. Udało się nam zakupić 100% udziałów w spółce ciepłowniczej Elpoterm 
oraz podpisać umowę przedwstępną na zakup udziałów w spółce zajmującej się wydobyciem 
i dystrybucją wody - Propol. Udało się zakończyć najwaŜniejszą inwestycję otwierającą 
moŜliwości poprawy sytuacji na rynku pracy pn. Tworzenie kompleksowych terenów 
inwestycyjnych ETAP III. 
 NajwaŜniejsze zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych to: 
- Rewitalizacja Gminy Połaniec  
- Budowa, modernizacja oraz wyposaŜanie obiektów sportowo – rekreacyjnych  
    w miejscowościach z terenu gminy Połaniec 
- Stabilizacja osuwiska 
- budowa przepompowni wody w Łęgu 
- Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi 
- droga Połaniec – Zdzieci Nowe nr 366109T 
- droga w Połańcu nr 366074T (ul. Staszowska) 
- droga w Ruszczy ul. Przemysłowa  
- droga w Tursku Małym nr 366042T 
- droga w Rudnikach nr 366080T oraz 366081T 
- droga Połaniec – Zdzieci Nowe nr 366112T 
- Odbudowa dróg gminnych realizowanych ze środków z Funduszu Solidarności 
- droga w Maśniku nr 366154T   
- droga w Rybitwach nr 366218T 
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Postarajmy się wykorzystać swoje doświadczenia, aby w kolejnym roku tak zaplanować 
własne działania, by odnieść jak najwięcej sukcesów.  
 
Szanowni Państwo! 
 

Pragnę złoŜyć takŜe serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w roku 2012 
pracowali z oddaniem dla naszej Gminy:  
Dziękuję za rady i pomoc parlamentarzystom, Pani Wojewodzie i pracownikom Urzędu 
Wojewódzkiego, Panu Marszałkowi, Zarządowi Województwa, pracownikom, Panu 
Staroście, pracownikom Starostwa, Przewodniczącemu i Radzie Powiatu. Dziękuję 
wszystkim radnym za aktywność i obecność w Ŝyciu naszej wspólnoty. Słowa podziękowania 
kieruję do p. Burmistrzów, p. Sekretarza, p. Skarbnik za pełną zaangaŜowania pracę  
i właściwy klimat pracy i współpracy. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i Gminy  
w Połańcu za merytoryczne i kompetentne przygotowywanie materiałów na posiedzenia 
Komisji i Rady. Dziękuję duchowieństwu naszej gminy za dobre słowo i wspaniałą 
współpracę z naszym samorządem. Dziękuję ludziom nauki i kultury: dyrektorom  
i pracownikom za wszechstronną edukację dzieci i młodzieŜy Dziękuję Kierownikowi  
i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, za trudną pracę na rzecz potrzebujących 
mieszkańców naszej gminy. WyraŜam uznanie i podziękowanie dla pracowników słuŜby 
zdrowia, PGK Sp. z o.o., CKiSz w Połańcu, Biblioteki Publicznej w Połańcu, WTZ  
w Połańcu. Dziękuję przedstawicielom jednostek pomocniczych za dobrą realizację 
przyjętych na siebie zadań. Dziękuję przedsiębiorcom, którzy poprzez rozwój swoich 
zakładów tworzą nowe miejsca pracy, a takŜe sponsorują róŜne imprezy w gminie. Serdecznie 
dziękuję słuŜbom mundurowym: policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, straŜakom - 
ochotnikom z naszej Gminy za ich gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Dziękuję 
działaczom i sportowcom, pocztom sztandarowym, harcerzom i młodzieŜy, a szczególnie tej, 
która aktywnie uczestniczy w Ŝyciu miasta i godnie reprezentuje nas na zewnątrz. Dziękuję 
mieszkańcom naszego miasta i naszej gminy za dobre słowa, wsparcie i uznanie naszej 
dotychczasowej pracy. 
 
Szanowne Panie i Panowie! 
  
śyczę Państwu, aby ten rok obfitował w sukcesy i pozwolił spełniać marzenia, aby nie 
zabrakło nam zdrowia, spokoju i Ŝyczliwości ludzi, których spotykamy na swej drodze. śyczę 
wielu sił do pokonywania codziennych trudności i cieszenia się mniejszymi i większymi 
sukcesami.  
 
Wszystkim Samorządowcom Ŝyczę jak najliczniejszych powodów do satysfakcji  
z podejmowanych i akceptowanych przez mieszkańców inicjatyw. śyczę niegasnącej pasji  
i determinacji w pokonywaniu wszelkich trudności, które niesie Ŝycie. śyczę, by Nowy Rok 
był dla Państwa czasem spełnionych planów i narodzin nowych waŜnych projektów 
 
śyczę, aby pokój gościł w kaŜdej rodzinie, a wszystkie tu dzisiaj składane sobie wzajemnie 
Ŝyczenia spełniły się. 
                                                                                        

   Dziękuję za uwagę.” 
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Ad. 3 
 

Z kolei p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy powiedział, Ŝe koniec roku 
2012 jest dniem - miejscem, aby móc podsumować dany czas i podziękować za pracę, 
zaangaŜowanie, za wkładane serce w rozwój Miasta i Gminy Połaniec. Dbałość  
o mieszkańców - dbałość o nasze przyszłe młode pokolenie. To właśnie dzisiaj, w tym 
miejscu, pośród znakomitych gości Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przedstawił parę słów, 
które poświadczyły o tym, jak waŜna jest współpraca pomiędzy samorządami. Dzisiejszy 
dzień jest równieŜ dniem, w którym warto wspomnieć o osobach, których wśród nas nie ma. 
O osobach, które zasłuŜyły się na długie lata dla naszej ziemi. O osobach, o których dzisiaj 
rzadko mówimy, ale są one zapisane, poniewaŜ bez nich nie byłoby nas, tego wspaniałego 
miejsca – Połańca.  

Dzisiaj, jak znaczył p. Jacek Tarnowski będziemy mówić o przyznaniu honorowego 
obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec. Dzisiaj jest ten czas, aby wspomnieć o ludziach,  
o których mówimy podczas uroczystości państwowych, waŜnych wydarzeń. Osobach,  
o których warto pamiętać. Dzisiaj jest dzień szczególny – chcemy podsumować naszą 
wspólną pracę. Obecni na sali są Posłowie, którym serdecznie Burmistrz Miasta i Gminy 
Połaniec podziękował w imieniu społeczeństwa Połańca. Dzisiejszy okres roku 2012 jest 
końcem drugiego roku środków Unii Europejskiej, dlatego naleŜy podziękować za wszystkie 
latach, w których gmina Połaniec mogła pozyskiwać środki zewnętrzne. Pan Jacek Tarnowski 
powiedział, Ŝe Poseł Jarosław Górczyński jest po raz pierwszy w Połańcu w tej roli, natomiast 
ilekroć podejmowane są tematy robocze na spotkaniach, Poseł pomagając nam, otwiera przed 
nami drzwi. To, co robi dla gminy Połaniec, jako niewidoczny Poseł, ale obecny dzisiaj w 
Połańcu - dostrzegamy, dlatego Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec złoŜył serdeczne 
podziękowania za wkład pracy na rzecz Miasta i Gminy Połaniec. Zaznaczył, Ŝe dzisiaj jest z 
nami równieŜ były Poseł a obecnie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach p. Andrzej Pałys, któremu złoŜył szczególne serdeczne 
podziękowania, poniewaŜ to, co jest robione w Połańcu i to, co mogliśmy uzyskać dzięki 
wsparciu p. Andrzeja Pałysa sprawia, Ŝe jako mieszkańcy gminy Połaniec cieszymy się z 
tego, co posiadamy. Okres pozyskiwania środków zewnętrznych 2007 – 2013 to olbrzymie 
moŜliwości uzyskania tych środków z Urzędu Marszałkowskiego w naszym województwie. 
Pan Burmistrz złoŜył serdeczne podziękowania dla p. Adama Jarubasa – Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego i całego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w tym 
dla p. Piotra śołądka na ręce p. Kazimierza Kotowskiego, poniewaŜ my jako mieszkańcy 
gminy, powiatu i województwa czuliśmy się bezpieczni, Ŝe środki pozyskane z zewnątrz będą 
dobrze rozdzielone.  

Pan Jacek Tarnowski mówiąc o realizowanych inwestycjach dla Połańca, regionu, 
oznajmił, Ŝe ten słynny most, na który czekaliśmy ponad 25 lat, o którym się zawsze mówiło, 
jest obecnie realizowany. Pan Burmistrz podziękował wszystkich osobom, które przyczyniły 
się do tego: byłym samorządowcom, ale przede wszystkim p. Adamowi Jarubasowi – 
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Członkom Zarządu Województwa za 
determinację i zaangaŜowanie. Ten most połączy dwa województwa, połączy dwa obszary 
oraz dwie kultury. Most, będzie początkiem dobrej przyszłości. Pan Burmistrz zwracając się 
do p. Andrzej Kruzla – Starosty Powiatu Staszowskiego oraz p. Michała Skotnickiego – 
Wicestarosty Powiatu Staszowskiego złoŜył podziękowania za dobrą współpracę, poniewaŜ 
współpraca samorządu gminnego z samorządem powiatowym na róŜnych szczeblach, jeŜeli 
jest dobra przynosi korzystne efekty. Zwracając się do przedstawicieli największego zakładu 
pracy, jakim jest GDF Suez do p. Alfredy Świtek - Dyrektora Finansowego oraz Członka 
Zarządu w GDF SUEZ Energia Polska S.A., p. Mieczysława Kobylarza - Dyrektora Produkcji 
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w GDF SUEZ Energia Polska S.A.powiedział, Ŝe to co na przełomie ostatnich lat Elektrownia 
zainwestowała, wybudowała i to, co aktualnie przebudowuje przyczynia się do tego, Ŝe wiele 
tysięcy osób ma pewność pracy i bezpieczeństwa. Dzięki tym przedsięwzięciom powstał 
nowy blok na Biomasę, zostały zmodernizowane wszystkie bloki o trwałości wydłuŜonej o 35 
lat z programu inwestycyjnego „Feniks” – te olbrzymie pieniądze pozwolą wydłuŜyć 
Ŝywotność Elektrowni do 2035 r. oraz zwiększyć jej sprawność o blisko 10 proc. Pan 
Burmistrz złoŜył podziękowania dla p. Grzegorza Górskiego – prezesa Zarządu GDF Suez, p. 
Jerzego Kaka - wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego na ręce przedstawicieli GDF 
Suez za decyzje, które doprowadziły do rozbudowy zakładu i zapewniania wielu miejsc 
pracy. Z kolei zwracając się do słuŜb mundurowych p. Jacek Tarnowski powiedział, Ŝe 
współpraca w roku ubiegłym była dobra i powoduje to, Ŝe jako mieszkańcy czujemy się coraz 
bardziej bezpieczniki, za co złoŜył serdeczne podziękowania na ręce p. Komendanta Policji  
i p. Komendanta StraŜy PoŜarnej. Pan Burmistrz wyraził równieŜ zadowolenie, Ŝe moŜemy 
uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa budując infrastrukturę, deklarując przy tym, Ŝe będą 
czynione wszelkie starania, aby społeczeństwo czuło się bezpieczniej. Zwracając się do 
przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Połaniec p. Jacek Tarnowski powiedział, Ŝe zostały 
zakończone prace na terenie inwestycyjnym – strefa C, których głównymi wykonawcami byli 
p. Edward Bąk oraz p. Henryk Bednarski, i na ich ręce złoŜył serdeczne podziękowania oraz 
słowa uznania za dobrą pracę dla wszystkich przedsiębiorców, dzięki którym w naszej gminie 
rynek pracy jest dobry, Ŝycząc kolejnych duŜych przedsięwzięć. Na ręce sportowców, 
trenerów i prezesów Burmistrz Miasta i Gminy złoŜył podziękowania deklarując wszelką 
pomoc, poniewaŜ Połaniec słynie nie tylko z dobrej Gminy, ale równieŜ z dobrego sportu,  
z osiągnięć, dzięki którym nasze miasto i gmina ma duŜą reklamę. Zwracając się do  
p. Henryka Brzozowskiego – prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej podziękował, za wspólną 
prace na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zapewniając, Ŝe będzie wiele tematów 
wspólnych do realizowania. Serdeczne podziękowania skierował do p. Władysławy Borowiec 
– prezesa Banku Spółdzielczego w Połańcu za obsługę Urzędu Miasta i Gminy Połaniec oraz 
jednostek organizacyjnych w dobrym wymiarze tego słowa znaczenia. DuŜe uznanie 
skierował w kierunku przedstawicieli jednostek pomocniczych, rad sołeckich, przedstawicieli 
osiedli i członków zarządu osiedli za wykonywanie odpowiedzialnej pracy na rzecz 
mieszkańców, niejednokrotnie spotykając się z problemami i koniecznością 
natychmiastowego ich rozwiązywania. Podziękowania skierował równieŜ na ręce dyrektorów 
i pracowników jednostek organizacyjnych, dzięki, którym zostało pozyskane duŜo środków 
zewnętrznych i jako Gmina jesteśmy wielokrotnie uznawani za wzór do naśladowania. Pan 
Jacek Tarnowski zaznaczył takŜe, Ŝe na dzisiejszej uroczystości jest z nami człowiek, który 
od wielu lat poświęca swój czas, swoją pracę i zdrowie, by krzepić lokalny patriotyzm, by na 
co dzień powielać kulturę połaniecką, szczególnie w kierunku młodego pokolenia - p. Józef 
Korczak, do którego Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec skierował słowa uznania  
i podziękowania, Ŝycząc wiele zdrowia w kolejnych latach. Pan Burmistrz zaznaczył równieŜ, 
Ŝe na sali jest wiele osób, którym naleŜy powiedzieć słowo - dziękuje, którym naleŜy 
powiedzieć – zrobiłeś dobrą robotę. Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
poprosił o przyjęcie słów podziękowań w kierunku Rady Miejskiej i wykonywanej pracy, 
którą moŜemy wbudowywać jako element wartości lokalnej.  

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przedstawił prezentację multimedialną 
przedstawiającą realizowane inwestycje na terenie Miasta i Gminy Połaniec, w tym 
pozyskane środki z Unii Europejskiej na ich wykonanie.  
Za pomoc, dzięki której Gmina Połaniec miała moŜliwość realizacji projektu 
termomodernizacyjnego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów uŜyteczności 
publicznej na terenie Miasta Połaniec” p. Jacek Tarnowski złoŜył serdeczne podziękowania  
p. Andrzejowi Pałysowi, byłemu Posłowi i obecnemu Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wręczając obraz ukazujący  
T. Kościuszkę oraz kwiaty. Pan Prezes kierując słowa podziękowania do władz  
i pracowników samorządowych Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe przyjemnie jest 
pomagać tym, którzy tego chcą. Dodał, Ŝe Połaniec jest jednym z najpiękniejszych miasteczek 
nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale równieŜ w kraju, które jest nagradzane 
systematycznie. Jak zaznaczył p. Andrzej Pałys, Połaniec ma duŜą perspektywę rozwoju 
przed sobą i ma przedstawicieli, którzy duŜo dalej patrzą, ludzi zaangaŜowanych w rozwój 
Gminy. Pan Prezes pogratulował i podziękował społeczności połanieckiej, Ŝe Połaniec ma tak 
zaangaŜowanych ludzi, na których moŜna zawsze polegać. WyraŜając wdzięczność za dobrą 
współpracę Ŝyczył z głębokiego serca wszystkiego najlepszego, obiecując współpracę i pracę 
dla rozwoju Miasta i Gminy Połaniec. 
Kontynuując p. Jacek Tarnowski poinformował, Ŝe budŜet Miasta i Gminy Połaniec na 
kolejny rok jest dobry. Planowane dochody w budŜecie startowym zaplanowane są na kwotę 
55 mln zł, wydatki w wysokości 51 mln zł, natomiast pozostała kwota przeznaczona jest na 
spłatę kredytu. Warto wspomnieć, Ŝe Miasto i Gmina Połaniec przygotowując się do 
kolejnego okresu programowania środków unijnych 2014-2020, zadłuŜenie na koniec 2014 
roku planuje na kwotę około 3 mln zł, co stanowi około 4 %. Pan Burmistrz uwaŜa, Ŝe to 
kolejna szansa dla całego regionu, dlatego przy współpracy naszych przyjaciół zrobimy 
wszystko, by kolejny okres programowania był dobrym okresem dla Połańca, powiatu  
i województwa. W kolejnych latach gmina Połaniec planuje wykonać system obwodnic dla 
Połańca, przy pomocy wspierających osób, a takŜe jest to kontynuacja terenów 
inwestycyjnych mających na celu pokazanie województwa z dobrej strony. Dlatego, jak 
zaznaczył Burmistrz Miasta i Gminy chcemy, by Połaniec został wpisany do Strategii 
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i przekonać, Ŝe Połaniec jest tym miejscem, który 
będzie pokazywał inne walory naszego województwa, gdzie będzie mówił o moŜliwościach 
oferty innych części województwa – okno na nasze województwo.  

Kończąc tym miłym akcentem p. Jacek Tarnowski podziękował jeszcze raz wszystkim 
oraz Ŝyczył kolejnego dobrego roku. Zwracając się do przedstawicieli duchowieństwa złoŜył 
szczególne podziękowania, bez których nie byłoby moŜliwe nasze uduchowienie, dbałość  
o nasze mienie. Dzięki nim moŜemy niejednokrotnie słyszeć przestrzeganie młodzieŜy, 
przestrzeganie tych, którzy psują, tych, którzy uwaŜają, Ŝe robią dobrze. Słowo BoŜe  
i wszelkie uwagi przekazywane w kierunku ludzi podczas Mszy św. i świąt skutecznie trafiają 
do społeczeństwa. Na koniec swojego przemówienia Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec 
Ŝyczył wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Ad. 4 
 

W dalszej części uroczystości p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym Uchwałami Rady Miejskiej w Połańcu do grana 
znakomitości miasta Połańca dołączyły dwie osoby. Do grona 14. osób, do grona, gdzie listę 
Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Połaniec rozpoczyna Marszałek Józef Piłsudski. 
Dzisiaj mamy 16. Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Połaniec. Kontynuując 
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił, Ŝe tytuły honorowego obywatelstwa nadaje się 
dwóm zasłuŜonym osobom dla naszej społeczności i regionu - p. kpt. lek. Józefowi 
Korczakowi oraz p. Adamowi Jarubasowi - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, 
którym bardzo serdecznie pogratulował. Pan Stanisław Lolo wyraził nadzieję, Ŝe na 
najbliŜszej sesji Rady Miejskiej zostanie wręczony akt nadania Honorowego Obywatelstwa 
Miasta i Gminy Połaniec p. Adamowi Jarubasowi, który z uwagi na sytuacje zdrowotną nie 
mógł być dzisiaj z nami. 
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Z kolei p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, Ŝe jest to wyjątkowa 
chwila i odczytał akt nadania honorowego obywatelstwa w brzmieniu: „Honorowemu 
Obywatelowi Miasta i Gminy Połaniec p. Józefowi Korczakowi za wkład  
w walkę narodowo – wyzwoleńczą w czasie II wojny światowej, w okresie powojennym oraz 
krzepienie tradycji patriotycznych wśród kolejnych pokoleń Polaków i współtworzenie Ŝycia 
patetycznego, społecznego i kulturowego Miasta i Gminy Połaniec”. Burmistrz Miasta  
i Gminy Połaniec gratulując zaznaczył, Ŝe historia Połańca to nie tylko historia Tadeusza 
Kościuszki, ale teŜ ta, którą tworzył kpt. lek Józef Korczak. 

Kpt. lek Józef Korczak – Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Połaniec serdecznie 
podziękował dodając, ze jest niezmiernie wzruszony, szczęśliwy i usatysfakcjonowany tym, 
co w dniu dzisiejszym go spotkało. Wszystkim złoŜył najserdeczniejsze podziękowania. Pan 
Józef Korczak przyznał, Ŝe to wyróŜnienie odniósł do partyzanckiej działalności. Następnie 
nawiązał do przemówienia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec i gratulacji dla młodzieŜy 
współcześnie zdobywającej szereg nagród, gdzie jako podchorąŜy w czasie okupacji zajął 3 
miejsce w czasie ostrego strzelania do tarczy. Powracając do działalności ziemi 
świętokrzyskiej w czasie okupacji p. Józef Korczak pragnie uświadomić o fakcie, o którym 
mało osób wie, nawet z grona konspiracji. Podczas okupacji było szkolenie wojskowe 
konspiracyjne, w tym takŜe na szczeblu podchorąŜych, gdzie uczestnicy tych szkoleń 
przebywali u siebie w domach, a w soboty i w niedziele w róŜnym czasie spotykali się  
w umówionych miejscach, gdzie odbywało się szkolenie. Na takim szkoleniu w Połańcu  
p. Józef Korczak zakończył kurs podoficerski w pierwszej połowie 1943 roku. Do początku 
’43 roku naleŜał do kursu tajnego nauczania i zdobywał naleŜne kwalifikacje, by móc 
właściwie walczyć z wrogami – nie słowem, lecz czynem. Po skończonym kursie 
podoficerskim z Połańca wytypowano 5. osób, poniewaŜ w tym czasie jak powiedział  
p. Józef Korczak miał ukończone 6 lat mógł wstąpić do szkoły powszechnej (było to po 
reformie szkolnej), i po 6. klasach szkoły powszechnej mógł pójść do gimnazjum, natomiast 
później obowiązywał wiek 7 lat. Dlatego ta róŜnica, gdzie wstępując od 6 lat do szkoły 
podstawowej a do gimnazjum po 6. klasach wyrównała p. Józefa Korczaka, z osobami, które 
były starsze o dwa lata. Uświadamiając ten fakt p. Józef Korczak pragnął wyjaśnić tę róŜnicę 
tym ludziom, którzy zarzucali nieprawdę. W czasie odbywania kursu podoficerskiego 
skierowano na kurs, który miał charakter kursu obwodowego. Na teren całego obwodu 
powiatu sandomierskiego skierowano 5 osób w tym: Józefa Korczaka, Mieczysław Korczaka 
– prawnik z Łodzi, Zygfryda Korczaka, Antoniego Warchałowskiego i Zbigniewa Jańczuka – 
znanego profesora, którego rektorem na Akademii Medycznej w Szczecinie. Obok Połańca na 
Piorach był jeden z najstarszych z rocznika kursów tajnego nauczania Jan Kurgan, który 
sprowadził do Połańca ówczesnego dowódcę Batalionów Chłopskich - ramienia zbrojnego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ziemia sandomierska przed wojną była jedną z najliczniej 
uczestniczących działalności społecznych w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego na 
czele, którego stał Wincenty Witos. Razem z czterema osobami p. Józef Korczak ukończył 
pierwszy skoszarowany (wszystkie inne koszarówki na terenie Polski odbywały się w ramach 
konspiracji bez skoszarowania), których na terenie Polski było tylko trzy. Zaliczył egzamin 
końcowy razem z innymi 23. osobami przed komisją złoŜoną z Zarządu Armii Krajowej i Bat. 
Chłopskich. Aczkolwiek od 15 sierpnia 1942 roku zmieniono nazwę Związku Walki Zbrojnej 
na Armię Krajową, a później rozkazem Naczelnego Wodza Polski wszystkie organizacje 
konspiracyjne, militarne, które miały na celu odzyskanie niepodległości zostały 
przemianowane na Armię Krajową. Dlaczego? PoniewaŜ polskie siły zbrojne istniały  
i walczyły przez cały czas bez Ŝadnej przerwy we Francji, a następnie w Anglii uwzględniając 
lotnictwo i marynarkę na wszystkich frontach, na których było to moŜliwe. W ten sposób ten 
rozkaz rozgraniczył powstająca Armię Krajową i wszystkie inne ugrupowania zjednoczone 
pod jedną nazwę, które miały za zadanie prowadzić walkę z wrogiem na terenie 
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okupowanego kraju. Wszystkie pozostałe ugrupowania militarne naleŜały do armii polskiej 
formalnie jawnej walczącej na terenie całego świata. Pan Józef Korczak nawiązując do 
podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu poinformował, Ŝe nadano skwerowi na 
skrzyŜowaniu ul. Gen. A. Madalińskiego i ul. Gen. J. Zajączka nazwę Skwer Armii Krajowej 
– w ten sposób, jak zaznaczył wprowadziliśmy do historii trwały zapis naszej działalności. 
Dodał, Ŝe została równieŜ otrzymana zgoda na wybudowanie pomnika na cześć wszystkich 
uczestników walki wyzwoleńczej w okresie II wojny światowej przed budynkiem Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu – i jak zaznaczył to jest największy sukces i obowiązek tych, 
którzy mieli odwagę podjąć walkę zbrojną w okresie szczególnego niebezpieczeństwa. 
Następnie szczególnie podziękował wszystkim radnym Rady Miejskiej, którzy wyrazili na to 
zgodę. Kontynuując p. Józef Korczak dodał, Ŝe po wojnie ukończył studia medyczne  
i pracował w róŜnym okresie jako lekarz, natomiast do Połańca powrócił na emeryturze, ale 
po skończonej okupacji był kryzys, lekarzy i nauczycieli wymordowano, takŜe studenci 
ostatnich lat przyjmowali chorych pod okiem i kontrolą innych. W tym czasie p. Józef 
Korczak przyjeŜdŜał na wakacje jako student stomatologii, wykonując zawód lekarza 
stomatologa z konieczności społecznej spowodowanej uwarunkowaniami. Kończąc dodał, Ŝe 
za uszeregowanie w tak wyróŜnionym gronie złoŜył jeszcze raz serdeczne podziękowania. 
 
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu. 
 
Głos zabrali: 
 
Pan Mieczysław Gil – Senator Rzeczpospolitej Polskiej zwracając się do zgromadzonych 
gości powiedział, Ŝe wyrwał się z zadumy słuchając historii, jaką przedstawił p. Józef 
Korczak. Tu w Połańcu, w tych okolicach działy się historyczne wydarzenia, które miały 
wpływ na patriotyczne wychowanie młodzieŜy. Pan Senator uwaŜa, Ŝe dzisiaj w tym czasie, 
kiedy Europa jest wolna, swobodna, kiedy jest przepływ ludności występuje równocześnie 
pewne zagroŜenie zanikania patriotycznego myślenia, zachowania, które nie są zauwaŜalne, 
ale są siły w Polsce, które chciałyby, aby ta polskość się gdzieś zapodziała, by nie była 
eksponowana, a takŜe w wymiarze w połączeniu z Kościołem. Wyraził myśl, Ŝe refleksja 
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Połaniec będzie przypomnieniem, co naleŜy 
poczynić, aby te wartości były przez nasz kulturowane, obojętnie, w jakich sytuacjach. 
Wolość nie jest zdobywa raz na zawsze. Kończąc p. Mieczysław Gil zaznaczył, Ŝe te koniec 
roku, te ostatnie dni upowaŜniają nas do takiej refleksji, dlatego wyraził myśl, Ŝe wszyscy 
podzielamy takie stanowisko Ŝycząc przy tej okazji wszystkim mieszkańcom Połańca i okolic 
wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności i na Nowy Rok przemyślenia sytuacji publicznej 
i społecznej Polski.  
 
Pan Mirosław Pawlak – poseł na Sejm RP zwracając się do obecnych zaproszonych gości 
oraz gospodarzy powiedział, Ŝe ta uroczysta sesja Rady Miejskiej nabrała tchnienia 
patriotycznego i stało się to za sprawą wspaniałego człowieka – p. Józefa Korczaka, który 
przedstawił swoją drogę walki o niepodległości, jak równieŜ przybliŜył swoją osobę i swoją 
pracę. Dzisiejsza sesja, na której została przedstawiona prezentacja multimedialna przybliŜyła 
nam jak wielka i wspaniała musiała być wola Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy 
Połaniec w zarządzaniu miastem i gminą oraz w zdobywaniu środków zewnętrznych po to, by  
w połowie 50/50 zrealizować wspaniałe inwestycje. Gmina Połaniec pięknieje i przez to 
pięknieje powiat staszowski. Dodał, Ŝe chciałby, aby takie osiągnięcia towarzyszyły kaŜdej 
gminie w naszym województwie świętokrzyskim. Nie dzieje się to przez przypadek, 
poniewaŜ trzeba mieć zabezpieczenie finansowe w budŜecie, ale równieŜ dobrą współpracę  
z samorządem wojewódzkim. Pan Poseł powiedział, iŜ nie jest zaskoczeniem, Ŝe drugim 
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honorowym obywatelem Połańca jest p. Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, poniewaŜ cały Zarząd Województwa pracuje po przewodnictwem 
wspaniałego człowieka. Zwracając się do p. Józefa Korczaka powiedział, Ŝe w czasie,  
o którym wspomniał przewodziło Polskie Stronnictwo Ludowe i obecnie ta klamra się 
zacieśnia i Polskie Stronnictwo Ludowe zarządza województwem, czego są efekty. Następnie 
Poseł pogratulował zdobytych osiągnięć, dokonań gminy Połaniec na róŜnych płaszczyznach 
nie tylko inwestycyjnych, czego przykładem są liczne nagrody, dyplomy i puchary. 
Zaznaczył, Ŝe naleŜy mieć duŜo wytrwałości i energii w zarządzaniu oraz dobrą wolę by to 
osiągnąć. śyczył, by kolejny rok przyniósł kolejne sukcesy i dokonania w kierunku 
mieszkańców miasta i gminy Połaniec i powiatu staszowskiego, by nowy rok darzył 
zdrowiem, szczęściem oraz pomyślnością. 
 
Pan Jarosław Górczyński – poseł na Sejm RP zwracając się do gospodarzy oraz szanownych 
gości powiedział, Ŝe zacznie historycznie cytując słowa pierwszego honorowego obywatela 
Miasta i Gminy Połaniec, Marszałka Józefa Piłsudskiego. – „Naród, który nie pamięta  
o swojej historii nie zasługuje, aby historia pamiętała o nim”. Dzisiaj w tym miejscu zostało 
udowodnione, Ŝe są to prawdziwe, doniosłe słowa wyróŜniając dwie znakomite osobistości 
nadając tytuł honorowego obywatela. MłodzieŜ, która ma okazje uczestniczyć dzisiaj w tym 
święcie po latach wspomni taka postać jak p. Józef Korczak, i tylko poprzez takie Ŝywe lekcje 
historii. Pan Poseł powiedział, Ŝe powinien zacząć od słów dumny, zaangaŜowany i pracowity 
Połańcu, poniewaŜ to, co przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec to fakt. Dodał, Ŝe 
jest dumny oglądając takie prezentacje multimedialne, poniewaŜ wie ile trudu i wysiłku 
kosztuje, aby takie inwestycje zostały przeprowadzone. Pan Jarosław Górczyński powiedział, 
Ŝe to dzięki znakomitej symbiozie, którą reprezentuje p. Stanisław Lolo – przewodniczący 
Rady Miejskiej i p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. śyczył, aby ta 
praca była z poŜytkiem dla lokalnej społeczności, i to jak Rada Miejska będzie głosowała 
potoczą się losy miasta i gminy Połaniec. Następnie pogratulował p. Jackowi Tarnowskiemu, 
poniewaŜ na ponad 100 gmin, moŜe tylko parę poszczycić się takim budŜetem, by po stronie 
przychodów było więcej środków niŜ po stornie wydatków – ta ręka gospodarza i Rady 
Miejskiej jest właściwa. Kończąc Poseł powiedział, Ŝe z racji tego, Ŝe zbliŜa się Nowy Rok 
złoŜył najserdeczniejsze Ŝyczenia i przede wszystkim zdrowia, Burmistrzowski Miasta  
i Gminy Połaniec i całej Radzie Miejskiej tak wspaniałej symbiozy, poniewaŜ rzadko się 
zdarza, by taka współpraca była. Dzisiaj moŜemy się cieszyć, Ŝe nie ma wojen, dzisiaj 
musimy budować potencjał gospodarczy w lokalnej społeczności, poniewaŜ tylko w ten 
sposób moŜemy udowadniać i pokazywać, Ŝe zasługujemy abyśmy byli wspólnie  
w zjednoczonej Europie.  
Pan Jacek Tarnowski za olbrzymią pomoc na rzecz Gminy Połaniec wręczył p. Jarosławowi 
Gorczyńskiemu kwiaty oraz obraz przedstawiający T. Kościuszkę w oczekiwaniu na 
nowoczesne miasto. Na zakończenie p. Poseł powiedział, Ŝe tym, czym dla zdrowego 
człowieka jest dobry krwioobieg, tym dla gospodarki lokalnych miast, dobra komunikacja. 
Jeśli chodzi o połączenia, to p. Jarosław Gorczyński powiedział, Ŝe Połaniec będzie miał 
bardzo dobrą komunikację na terenie naszego kraju i jest przekonany, Ŝe Połaniec mocno na 
tym skorzysta. 
 
Pan Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wyraził 
zadowolenie, Ŝe po raz kolejny ma moŜliwość uczestniczenia w uroczystej sesji w Połańcu – 
wieńczącej zmagania w roku 2012. Wszystkie wypowiedzi i informacje przedmówców, które 
dotyczącą funkcjonowania samorządu Połańca świadczą o właściwym wyborze, jakiego 
dokonało społeczeństwo dwa i sześć lat temu. To jest wynik pracy wielu kadencji i ostatnich 
kadencji, kiedy stosując umiejętnie mechanizmy związane ze stworzeniem inŜynierii 
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finansowej wykorzystano moŜliwość wzbogacania budŜetu, uzupełniania swoich środków  
i dochodów o środki pozabudŜetowe. To przykład, który p. Marszałek moŜe podawać 
uczestnicząc na sesjach samorządów na terenie województwa, którym moŜna się chwalić 
poza województwem uwieńczony nagrody Ministra Gospodarki, aneksem do umowy  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwracając się do władz Połańca p. Kazimierz Kotowski 
powiedział, Ŝe środki finansowe przedstawione w prezentacji świadczą to tym ile pracy  
i wysiłku to wymaga. Wyraził zadowolenie, Ŝe ma moŜliwość pracować w Zarządzie 
Wojewódzkim, którym kieruje Marszałek Województwa p. Adam Jarubas, zaszczytnie 
doceniony i wyróŜniony przez miasto i gminę Połaniec. Ten dzisiejszy obraz Połańca to 
wynik harmonijnej, umiejętnej, zrównowaŜonej na kaŜdej płaszczyźnie współpracy między 
ogniwami samorządu i administracji samorządowej gminy, powiatu i województwa  
i administracji rządowej – jest to odniesienie do przysłowia „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. 
Jest to umiejętność zjednywania sobie przychylnych przyjaciół a przyjaciół mamy nie tylko, 
kiedy święcimy sukcesy, ale równieŜ w chwilach trudnych, kiedy naleŜy podjąć decyzje, co 
do kierunku dalszych działań i rozwoju. Pan Marszałek pogratulował harmonii  
i współdziałania z Zarządem Elektrowni poprzez umiejętną bieŜącą współpracę i to, co się 
dzieje jest perspektywą dla przyszłych pokoleń. Mówimy o oknie na świat – o oknie dla 
województwa świętokrzyskiego i wizytówce, jakim będzie Połaniec. Pan Marszałek dodał, Ŝe 
budŜet województwa ma charakter proinwestycyjny, prorozwojowy w maksymalnym 
nachyleniu na przyszłość w oparciu o realne moŜliwości finansowe województwa. Wyraził 
myśl, Ŝe w kolejnych latach będzie my mówić o harmonijnym i zrównowaŜonym rozwoju 
ziemi świętokrzyskiej. Dodał, Ŝe Połaniec jest liderem w działaniach i pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, za co serdecznie pogratulował w imieniu Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na czele z p. Marszałkiem  
i Ŝyczył, by działania zostały nastawione na zaspakajanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców,  
by ludziom Ŝyło się coraz lepiej, przede wszystkim zdrowia, zadowolenia, spełnienia 
wszystkich marzeń by w Nowy Rok wejść z optymizmem. 
 
Pan Andrzej Kruzel – Starostwa Powiatu Staszowskiego powiedział, ze dzisiejszą sesję 
moŜna podsumować trzema słowami– wiara, nadzieja, miłość. Władze powiatu do 
środowiska Połańca kierują gest podziękowań i dobroci, poniewaŜ samorząd powiatowy bez 
samorządów gminnych nie mógłby tak dobrze funkcjonować. Na podsumowaniu róŜnych 
elementów związanych z funkcjonowaniem struktur samorządowych powiat staszowski jest 
na 3. pozycji, w rankingu krajowym jest na 5. miejscu w dziedzinie rozwoju i nakładów 
inwestycyjnych. Na ręce p. Stanisława Lolo – przewodniczącego Rady Miejskiej i p. Jacka 
Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Połaniec skierował słowa podziękowania za trud  
i pomoc w realizacji wspólnych zadań – wspólnie moŜna wiele. To pokazuje, Ŝe wspólnie 
działając gmina- powiat – województwo, jeśli mówi jednym głosem i wzajemnie się rozumie, 
udaje się osiągać te sukcesy, które zostały przedstawione. Dla całego środowiska, dla 
przedsiębiorców, którzy znajdują w swoich budŜetach środki i udzielają pomocy samorządom 
w róŜnych działaniach, które ostatecznie słuŜą społeczeństwu skierował słowa 
podziękowania. Na ręce p. Kazimierza Kotowskiego skierował podziękowania dla całego 
Zarządu Województwa za zrozumienie naszych potrzeb, wspieranie w kaŜdych działaniach, 
co ułatwia realizowanie zadań. Dla wszystkich mieszkańców gminy Połańca, zaproszonych 
gości oraz osób, które wkładają drobne cegiełki w elementy rozwojowe w imieniu Rady 
Powiatu skierował Ŝyczenia szczęścia, pomyślności i dalszych sukcesów w Nowym Roku 
2013.  
 
Pan Mieczysław Kobylarz – Produkcji w GDF SUEZ Energia Polska S.A. kierując słowa do 
wszystkich obecnych powiedział, ze miło słuchać tyle wspaniałych słów o Połańcu. Następnie 
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podziękował za dobre i ciepłe słowa w kierunku władz spółki, bo to prawda, Ŝe Elektrownia 
stara się o to by mogła funkcjonować jak najdłuŜej, a Zielony Blok, o co najmniej 30 lat,  
o którym wspomniał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. W imieniu zarządu pogratulował 
wspaniałych wyników na rzecz rozwoju miasta Połańca, bo cieszy, jeŜeli gości z zewnątrz 
pokazują miasto za wzór i my jako mieszkańcy tego miasta widzimy to, na co dzień. Pan 
Mieczysław Kobylarz podziękował za wspaniałą współpracę między Zarządem Elektrowni a 
samorządem Połańca p. Jackiem Tarnowskim i p. Stanisławem Lolo, Ŝycząc dalszej owocnej 
współpracy, a mieszkańcom usatysfakcjonowania i zadowolenia z osiąganych rezultatów.  
 
Ks. Witold Dobrzański – proboszcz pw. MBWW w Połańcu na wstępie pogratulował  
p. Adamowi Jarubasowi Marszałkowi Województwa oraz p. Józefowi Korczakowi 
otrzymania honorowego obywatelstwa Połańca. W imieniu duchowieństwa pogratulował 
osiągnięć dodając, Ŝe co niedziela modlą się za wspólnotę, w której jesteśmy – wzmacniając 
duchowo. Ksiądz proboszcz Ŝyczył na Nowy Rok wielu Łask BoŜych poprzez WspomoŜenie 
Wiernych, św. Marcina, św. Stanisława na czele z ks. Dziekanem Koniemłockim, wszelkich 
darów, szczęścia, osiągnięć. Niech Nowy Rok opiewa w zdrowie i BoŜe Błogosławieństwo. 
 
Ad. 5 

W dalszej części uroczystości p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy 
Połaniec powiedział, Ŝe chcemy uhonorować jeszcze dwie osoby za wyjątkowe osiągnięcia  
w zakresie wynalazczości. Są to mieszkańcy Połańca i absolwenci Technikum 
Elektronicznego w Połańcu – Wojciech Dyl i Kamil Bączek. Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe jest 
to ich pasja. Wynaleźli urządzenie, które pomoŜe osobom niewidzącym normalnie Ŝyć. 
Oglądając pewną historię, jak doszło do zainspirowania młodych wynalazców do stworzenia 
urządzenia powiedział, Ŝe moment, kiedy osoba prawie wpadłaby pod samochód zobaczyli 
nasi absolwenci, którzy teraz są razem z nami. Ten moment utkwił w ich sercach i 
zmobilizował do stworzenia tego urządzenia – laski, która pomoŜe osobom przeŜyć i Ŝyć. Pan 
Jacek Tarnowski w imieniu mieszkańców, nie tylko Połańca serdeczne podziękował i wręczył 
nagrody, poniewaŜ dzięki temu wynalazkowi osoby niewidome mają inne, lepsze Ŝycie.  
 
Pan Stanisław Rogala – dyrektor Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej 
AK „Jędrusie” dodał, Ŝe ten wynalazek to nie jedyny wynalazek w tym roku, poniewaŜ ośmiu 
finalistów i dwóch laureatów Olimpiad Centralnych i Technicznych. Będąc z wychowankami 
w Brukseli powiedział, Ŝe uczestniczyli w telewizyjni belgijskiej i arabskiej promując 
Połaniec. Zaznaczył, Ŝe jest to mobilizacja kolejnych roczników do działania, którzy szykują 
się obecnie z nowymi pomysłami do konkursów w kolejnych latach, które ma nadzieję, Ŝe 
pomogą wielu ludziom. 
 
W dalszej części uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta  
i Gminy Połańca w towarzystwie zaproszonych gości wręczył nagrody, stypendia oraz 
wyróŜniania za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz promocję Miasta i Gminy Połaniec. 
 
Stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w poszczególnych kategoriach 
otrzymali: 
 
 
Lp. Imi ę i nazwisko 

Dyscyplina 
sportowa 

Stopień 
stypendium 

Wysokość 
stypendium 

1. Domagała Monika bilard I 100% 
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2. Grzyb Aneta Julia bilard I 100% 

3. Siekierska Roksana bilard I 100% 

4. Sobierajski Sebastian bilard III 30% 

5. Gad Mateusz lekkoatletyka II 60% 

6. Gawroński Paweł  lekkoatletyka II 60% 

7. Kalina Konrad lekkoatletyka III 30% 

8. Kazberuk Gabriela lekkoatletyka III 30% 

9. Pluta Anna lekkoatletyka II 60% 

10. Siuda Mateusz lekkoatletyka II 60% 

11. Sojda Aleksandra lekkoatletyka III 30% 

12. Switek Paweł lekkoatletyka I 100% 

13.. Szydłowski Sebastian lekkoatletyka II 60% 

14. Wach Kamil lekkoatletyka III 30% 

15 Witek Paulina lekkoatletyka III 30% 

16. Kalina Kacper piłka siatkowa III 30% 

17. Kwiatkowski Jakub piłka siatkowa III 30% 

18. Adaś Piotr zapasy III 30% 

19. Barabasz Sebastian zapasy I 100% 

20. Bąk Krzysztof zapasy III 30% 

21. Czegus Karol zapasy II 60% 

22. Dziuba Paweł  zapasy II 60% 

23. Kazberuk Aleksandra zapasy III 30% 

24. Misiak Paulina zapasy I 100% 

25. Skotnicka Olga Małgorzata zapasy III 30% 

26. Skotnicka Izabela Marta zapasy III 30% 

27. Szymański Piotr zapasy III 30% 
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28. śak Paweł zapasy II 60% 

 
Nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie otrzymali: 
 
Lp. Nazwisko Imię Klub Sekcja 
1. Brudkiewicz  Agata śaczek, bilard 
2. Roguz  Kamil śaczek, bilard 
3. Gad Anna śaczek, lekkoatletyka 
4. Walczyk  Szymon śaczek, lekkoatletyka 
5. Buda Marcin MKS Czarni piłka noŜna 
6. Chamioło Sebastian MKS Czarni piłka noŜna 
7. Drzymalski Joachim MKS Czarni piłka noŜna 
8. Durda Kamil MKS Czarni piłka noŜna 
9. Dyl Michał MKS Czarni piłka noŜna 
10. Dzieciuch Piotr MKS Czarni piłka noŜna 
11. Fortuna Adrian MKS Czarni piłka noŜna 
12. Golba Kamil MKS Czarni piłka noŜna 
13. Gondek Kamil MKS Czarni piłka noŜna 
14. Guła Mateusz MKS Czarni piłka noŜna 
15. Iwański Krzysztof MKS Czarni piłka noŜna 
16. Kwiatkowski Łukasz MKS Czarni piłka noŜna 
17. Lebak Paweł MKS Czarni piłka noŜna 
18. Lipka Karol MKS Czarni piłka noŜna 
19. Majewski Jakub MKS Czarni piłka noŜna 
20. Matejkowski Michał MKS Czarni piłka noŜna 
21. Moryc  Marcin MKS Czarni piłka noŜna 
22. Pasternak Krystian MKS Czarni piłka noŜna 
23. Pławski Grzegorz MKS Czarni piłka noŜna 
24. Rugała Kamil MKS Czarni piłka noŜna 
25. Szymański Mateusz MKS Czarni piłka noŜna 
26. Warchałowski Łukasz MKS Czarni piłka noŜna 
27. Wawrzkiewicz  Michał MKS Czarni piłka noŜna 
28. Wątroba Piotr MKS Czarni piłka noŜna 
29. Wojdan Kacper MKS Czarni piłka noŜna 
30. Zalaś  Michał MKS Czarni piłka noŜna 
31. Kaczmarczyk Michał MKS Czarni piłka noŜna /piłka siatkowa 
32. Bączek Michał MKS Czarni piłka siatkowa 
33. Bąk Igor MKS Czarni piłka siatkowa 
34. Bober Karol MKS Czarni piłka siatkowa 
35. DróŜdŜ Bartłomiej MKS Czarni piłka siatkowa 
36. Dziuba Dawid MKS Czarni piłka siatkowa 
37. Filipowicz Jarosław MKS Czarni piłka siatkowa 
38. Filipowicz Wojciech MKS Czarni piłka siatkowa 
39. Garboś Jakub MKS Czarni piłka siatkowa 



 20

40. Guzik Kamil MKS Czarni piłka siatkowa 
41. Jaguś Michał MKS Czarni piłka siatkowa 
42. Kamiński Wiktor MKS Czarni piłka siatkowa 
43. Kowalski Jakub MKS Czarni piłka siatkowa 
44. Kowalski Bartłomiej MKS Czarni piłka siatkowa 
45. Krępa Wiktor MKS Czarni piłka siatkowa 
46. Kwiatkowski Mariusz MKS Czarni piłka siatkowa 
47. Lorens Michał MKS Czarni piłka siatkowa 
48. Machowski Wojciech MKS Czarni piłka siatkowa 
49. Małek Paweł MKS Czarni piłka siatkowa 
50. Matuszek Adam MKS Czarni piłka siatkowa 
51. Ptak Marcin MKS Czarni piłka siatkowa 
52. Roguz Michał MKS Czarni piłka siatkowa 
53. Tomporowski Piotr MKS Czarni piłka siatkowa 
54. Trela Jakub MKS Czarni piłka siatkowa 
55. Walenciak Michał MKS Czarni piłka siatkowa 
56. Woś Wiktor MKS Czarni piłka siatkowa 
57. Zyngier Jakub MKS Czarni piłka siatkowa 
58. Kępiński Mariusz MKS Czarni piłka siatkowa/ piłka noŜna 
59. Kutz Mateusz MKS Czarni piłka siatkowa/pływanie 
60. Chudzik Jakub Delfin pływanie 
61. Czegus Michał Delfin pływanie 
62. Czerwiec Norbert Delfin pływanie 
63. Dziarmaga Julia Delfin pływanie 
64. Fiutko  Sebastian Delfin pływanie 
65. Fiutko  Michał Delfin pływanie 
66. Goleń Mateusz Delfin pływanie 
67. Goleń  Bartłomiej Delfin pływanie 
68. Hyla  Jakub Delfin pływanie 
69. Jarkowska Natalia Delfin pływanie 
70. Jarkowska Agata Delfin pływanie 
71. Jurkowska Kamila Delfin pływanie 
72. Kępiński Adrian Delfin pływanie 
73. Kutz  Łukasz Delfin pływanie 
74. Kutz  Natalia Delfin pływanie 
75. Liśkiewicz Natalia Delfin pływanie 
76. Łygan  Natalia Delfin pływanie 
77. Nepelska Aleksandra Delfin pływanie 
78. Niewiadomska Roksana Delfin pływanie 
79. Nowak Konrad Delfin pływanie 
80. Olszewski  Maciej Delfin pływanie 
81. Panek Patrycja Delfin pływanie 
82. Roguz Bartosz Delfin pływanie 
83. Rybak  Maciej Delfin pływanie 
84. Ryńska  Paulina Delfin pływanie 
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85. Skuta Hubert Delfin pływanie 
86. Smoleń Michał Delfin pływanie 
87. Szmit Jakub Delfin pływanie 
88. Szweda  Tomasz Delfin pływanie 
89. Szweda  Dominika Delfin pływanie 
90. Szymańska  Weronika Delfin pływanie 
91. Tarka  Maciej Delfin pływanie 
92. Tomala Wiktoria Delfin pływanie 
93. Walczyk  Aleksandra Delfin pływanie 
94. Wojdan Katarzyna Delfin pływanie 
95. Jaguś Paweł MKS Czarni tenis stołowy 
96. Wojdan Weronika MKS Czarni tenis stołowy 
97. Wereszczak  Damian MKS Czarni tenis stołowy/bilard 
98. Barabasz Kamil MKS Czarni zapasy 
99. Czwartosz Marcin MKS Czarni zapasy 
100. Dziuba Krzysztof MKS Czarni zapasy 
101. Gwóźdź  Dawid MKS Czarni zapasy 
102. Jurkowski  Patryk MKS Czarni zapasy 
103. Kawa Kinga MKS Czarni zapasy 
104. Machniak Dominik  MKS Czarni zapasy 
105. Mikina Filip MKS Czarni zapasy 
106. SłuŜalski Wiktor MKS Czarni zapasy 
107. śmija Norbert MKS Czarni zapasy 
108. Władczyk Jakub MKS Czarni zapasy 
109. Staniszewski  Łukasz MKS Czarni zapasy 
 
Z rąk p. Janusza Marczewskiego - przewodniczącego Rady Miejsko – Gminnej LZS  
w Połańcu statuetkę dla Klubu MKS „Czarni Połaniec” otrzymali p. Grzegorz Stawecki – 
prezes Klubu oraz p. Tomasz Kiciński - trener. 
 
Z kolei wyróŜnienia za promocję Miasta i Gminy Połaniec z rąk Dyrektor Centrum Kultury  
i Sztuki otrzymali: 
 
 1.    DroŜdŜowska Katarzyna 
 2.    Machniak Klaudia 
 3.    Buda Klaudia 
 4.    Kwapis Aleksandra 
 5.    śurawska Izabela 
 6.    Przybycinska Julita 
 7.    Kasprowicz Julia 
 8.    Machniak Izabela 
 9.    Czechowska Marcelina 
10.    Marecka Karolina 
11.    Łańka Katarzyna 
12.    Czapla Izabela 
13.    Kocur Amelia 
14.    Switek Amelia  
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15.    Kicińska Julia 
16.    Polak Wiktoria 
17.    Pliszka Wiktoria 
18.    Mazur Magdalena 
19.    Wach Rafał 
20.    Ryńska Justyna 
21.    Kozłowska Katarzyna 
22.    Dobrowolska Katarzyna 
 
Ad. 6  
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie 
na sesję, zamknął uroczystą sesję Rady Miejskiej oraz zaprosił wszystkich na poczęstunek do 
sali kawiarnianej Centrum Kultury i Sztuki. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Sylwia Witecka 

 


