
Projekt 
 Połaniec, dnia 30 grudnia 2013r. 

 
Protokół Nr LII/13 

z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 grudnia 2013 roku 
 

(obrady były nagrywane na taśmę magnetofonową) 
 
 
Część robocza sesji – sala narad Urzędu Miasta i Gminy – początek obrad godz. 1600. 
 
Zakończenie części roboczej: 1640. 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej w 
Połańcu i serdecznie powitał: p.p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i 
Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy, p. 
Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka – sekretarza Gminy, 
prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie, kierowników referatów 
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli jednostek pomocniczych,  
 
Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 15. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek obrad oraz 
zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian. 
 
Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie było. 
 
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek 
obrad. 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych). 
Głosowanie: za przyjęciem porządku obrad – 15 osób (jednogłośnie). 
 
Przyjęty porządek obrad (część robocza) przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji /x. 
 
2. Przyjęcie protokołów: Nr L/13 i Nr LI/13. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, 
Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonego uchwałą Nr 
XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku. 
 
4. Informacje bieŜące na temat: 
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, 
- pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie międzysesyjnym  
*w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji, 
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.  
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5. Interpelacje radnych. 
 
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
 
7. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 2 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy p. radni zgłaszają uwagi 
oraz pytania do protokołów Nr Nr L/13 i Nr LI/13, które były do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytań nie zgłoszono, wobec tego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekty protokołów. 
 
Głosowanie: 
- za przyjęciem protokołu Nr L/13 – 15 osób (jednogłośnie) 
 
- za przyjęciem protokołu Nr LI/13 – 15 osób (jednogłośnie) 
 
 
Ad. 3 
Przystąpiono do podejmowania uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia 
i Zawada w gminie Połaniec, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w 
Połańcu z dnia 30 marca 2005 roku. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła P. Małgorzata Kruzel - Witek - inspektor w Urzędzie 
Miasta i Gminy. 
 
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 Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały. 
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Radny Tomasz Kiciński: czy enklawa leśna jest jedyną w obszarze, który podlegać będzie 
zmianom planu? 
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P. Małgorzata Kruzel – Witek: tak. 
 
Radny Krzysztof Woźniak: co oznacza skrót PP? 
  
P. Małgorzata Kruzel – Witek: PP czyli tereny przemysłu. MoŜliwa lokalizacja przemysłu, 
usług. 
 
Burmistrz Jacek Tarnowski: dlaczego robimy zmiany tylko do obszarów nr 9 i 10. WaŜny 
jest tylko ten element. Na początku 2014 r. będziemy zmieniać plan zagospodarowania 
przestrzennego wokół terenu C. Dlatego robimy zmiany, aby wyjść naprzeciw inwestora. 
 
Kontynuując, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
ww. projekt uchwały. 
 
(Podczas głosowania na sali było obecnych 15. radnych.) 
Głosowanie: 
 za podjęciem uchwały – 15 osób (jednogłośnie) 
 (Uchwała Nr LII/338/13 została podjęta). 
 
Ad. 4 
 
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej funkcji 
uczestniczył : 
- w spotkaniu na zakończenie projektu w OPS,  
- w zakończeniu Mikołajkowej Ligi Pływackiej, 
- w podpisaniu porozumienia w sprawie projektu wsparcia osób niepełnosprawnych, 
- w zakończeniu Mikołajowego Turnieju piłki noŜnej, 
- w jasełkach z organizowanych przez WTZ, następnie w wieczerzy wigilijnej w WTZ, 
- w spotkaniach wigilijnych w klubie Amazonek, Przedszkolu, Centrum Kultury i Sztuki ,     
  w placówkach szkolnych w Ruszczy i Połańcu,  
- w Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób samotnych,  
- w spotkaniu ze straŜakami Gminy Połaniec oraz na uroczystej sesji w Borowej. 
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył spotkania z mieszkańcami Gminy oraz 
jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępcą Burmistrza.  
 
 Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski przedstawił informację o pracy w okresie 
międzysesyjnym, zaznaczając, Ŝe nie będzie przedstawiał informacji o spotkaniach, 
w których wspólnie uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
 
Pan Jacek Tarnowski, Burmistrz: 
- uczestniczył w posiedzeniu kapituły Victorii Świętokrzyskiej, 
- odbył spotkani z Wicemarszałkiem województwa Świętokrzyskiego Piotrem śołądkiem, 
- z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Urbanowskim, 
 - spotkanie w dniu 17 grudnia – zgromadzenie wspólników PROPOL-u, 
 Ponadto przyjął wiele osób w sprawie pracy, przyznania mieszkania, itp. 
 
Pan Jarosław Kądziela z-ca Burmistrza przedstawił informację dotyczącą realizacji 
inwestycji: 
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Trwają prace na zadaniu pn.: "przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaŜy przy ul. 
Głowackiego w Połańcu wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej 
oświetleniowej" termin: 30 kwietnia 2014r. wykonawca: ZPUH "STABIL" Połaniec H. 
Bednarski wartość: 561 103 PLN  

Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej zadnia pn. "przebudowa 
muszli koncertowej w Połańcu" termin: 28 luty 2014r. wykonawca: Pracownia Projektowa 
Arch.-Bud. Marii i Andrzeja Głowackich, Kielce wartość: 23 985 PLN  

Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę 2 odcinków 
linii kablowych SN-15 kV oraz budowy odcinka oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i 
Gminy Połaniec termin: 1 luty 2014r. wykonawca: PW INSBUD M. Sznajder OŜarów 
wartość: 15 000 PLN 

Trwają prace na zadaniu "Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuŜ 
istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu na terenie 
inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C realizowana w ramach projektu pn. „Tworzenie 
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w 
planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny - Etap III”. termin: 6 luty 2014r. wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo Handlowe "PRIMA-BUD" Andrzej Sobczyk 27-600 Sandomierz 
wartość: 247 tys. PLN  

Trwają prace przy zadaniu pn. "Budowa placów zabaw wraz infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz budowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Winnica. Termin wykonania 30 maja 2014 wykonawca: AGRO-BAZA 
OtałęŜ wartość: 968 tys. PLN 

Trwają prace projektowe na opracowanie projektu na zgłoszenie na przebudowę dróg 
gminnych i parkingów oraz przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na: ul. 
Królowej Jadwigi i ul. Kościuszki w Połańcu oraz Opracowanie projektu budowlanego na 
budowę dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w Wymysłowie oraz zakończono 
opracowanie zgłoszeń na przebudowę dróg na terenie Połańca i gminy wraz z przebudową 
sieci w nich występujących do programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
w 2014 roku "(Schetynówka) w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonawca: 
Artur Anioł Matiaszów, 4 wartość: 40 tys. PLN 

Trwa realizacja zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z 
przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka 
sieci wodociągowej w Gminie Połaniec   wykonawca: "Konsorcjum PISiP Insmont 
E Bąk, ZIE W.Kopeć" wartość:1 939 tys. PLN 

Trwają prace projektowe na zadaniu pn. Opracowanie projektów budowlanych na 
budowę odcinków oświetlenia przy drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec:  
1. Budowa oświetlenia ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 79. 
2. Budowa oświetlenia przy łączniku ul. Partyzantów do ul. Mieleckiej. 
3. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki. 
4. Budowa oświetlenia wzdłuŜ ul. Ruszczańskiej w kierunku Rybitw - wykonawca: 
"Mieczysław Sznajder, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „INSBUD”, OŜarów wartość: 
23 500 PLN 
 Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej pn. Wykonanie projektu 
budowlanego budynku Ŝłobka w Połańcu do 28 lutego 2014r., wykonawca: Szymon 
Siedlecki z Tarnowa wartość:26 tys. PLN 
 
Radny Adam Łańka: jakie są szanse wykonania w 2014 r. poszerzenia jezdni z 
jednostronnym chodnikiem na odcinku ul. Krakowska DuŜa – plac targowy. Miało to być 
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robione z tzw. „schetynówek” a jaka jest szansa wykonania ze środków własnych. Jest to 
spawa waŜna. 
 
Burmistrz Jacek Tarnowski: traktowanie kaŜdego odcinka jako b. waŜny. Był to odcinek 
złoŜony do programu tzw. Schetynówek ale z uwagi na dalsze miejsce naszego wniosku 
przy ocenie nie zakwalifikował się w pierwszym rozdaniu. Potem drogę przeznaczyliśmy do 
programu rewitalizacji. Obecnie wiemy Ŝe środków będzie więcej i odcinek będzie 
realizowany z programu wcześniej zaplanowanego.  
 
4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Pan Andrzej Buczek – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 30 
grudnia na wspólnym posiedzeniu Komisji razem z Komisją BudŜetu, Komisją Zdrowia i 
Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała projekt uchwały 
będący w porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pan Jerzy Misiak - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz 30 grudnia na 
wspólnym posiedzeniu z Komisjami i zaopiniowała projekt uchwały będący w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
 
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 30 
grudnia na wspólnym posiedzeniu z Komisjami i zaopiniowała projekt uchwały będący w 
porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym Komisja zebrała się jeden raz w dniu 30 
grudnia na wspólnym posiedzeniu z Komisjami, zaopiniowała projekt uchwały będący w 
porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Ad. 5 
 
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej sesji 
nie wpłynęły Ŝadne pisemne interpelacje.  
 
Ad. 6 
 
Burmistrz Jacek Tarnowski: jeszcze o sposobie realizacji zadań drogowych. Nie pamiętam, 
kiedy ostatni raz robiliśmy drogę tylko z własnych środków gminy. Zawsze staramy się o 
dofinansowanie. Pozwala to na wykonywanie większej ilości inwestycji w skali roku w 
ramach budŜetu. A sprawy, które wychodzą awaryjnie są załatwiane w inny sposób.. 
 
W dalszej części Radny Adam Łańka poruszył problem parkingu koło placu targowego, 
oświetlenia na tzw. starym Połańcu, radny Adam Łukawski: oświetlenia przejścia na kanale 
Strumień, radny Andrzej Wawrzyniec oświetlenia ulicy Zielińskiego a przewodniczący 
Stanisław Lolo oświetlenia garaŜy.  
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Burmistrz Jacek Tarnowski: Będziemy się przyglądać potrzebom. Rejon Energetyczny 
wymienił w 2013 r. w sposób kompletny wiele słupów jak równieŜ samych opraw 
oświetleniowych.  Co nie oznacza Ŝe bieŜące potrzeby nie będą realizowane  
 
Ad. 7 
 
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad i po przeprowadzonych dyskusjach  
p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie podziękował wszystkim za 
przybycie na sesję Rady Miejskiej i zaprosił wszystkich na część uroczystą sesji do sali 
widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki. 
  
Na tym protokół z części roboczej zakończono. 
 
Protokołował: 
Mieczysław Machulak 
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Część uroczysta sesji – sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki – rozpoczęcie 
godz. 1700. 
Zakończenie: 2005 
 

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył część uroczystą sesji 
Rady Miejskiej w Połańcu.  

Tradycją piękną jest, Ŝe spotykamy się na uroczystej sesji by złoŜyć sobie Ŝyczenia i 
przekazać uwagi i wytyczne na rok przyszły. 
Przewodniczący powitał: 
- Posła do Parlamentu Europejskiego p. Czesława Siekierskiego, 
- Członka Zarządu Woj. Świętokrzyskiego – p. Piotra śołądka, 
- Prezesa WOPR Kielce - p. Wacława Mozera, 
- Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Staszowskiego - Lucynę Kozoduj, 
- Starostę Powiatu Staszowskiego – p. Andrzeja Kruzla, 
- Wicestarostę Powiatu Staszowskiego – p. Michała Skotnickiego,  
- Radnych Rady Powiatu Staszowskiego: p. Jacka Nowaka,  
- Przewodniczącego Rady Gminy Borowa p. Mieczysława Wiącka z radnym Rady Gminy  
   Borowa, 
- Przedstawicieli duchowieństwa – Ks. Proboszcza – Witolda Dobrzańskiego,                     
   Ks. Proboszcza Jana Wamyja  i Ks. Proboszcza – Józefa Grabdę,  
- Byłych samorządowców – p. Edwarda Bobińskiego,  
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy  
  Połaniec na czele z przedstawicielem największego zakładu Elektrowni Połaniec GRUPA  
  GDF SUEZ ENERGIA POLSKA w osobie Pana Dyrektora Mieczysława Kobylarza,  
- Dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników oświaty, 
 - Przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,  
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z innych Gmin Powiatu  
   Staszowskiego, 
- Przedstawicieli policji: Komendanta Pow. insp. Tomasza Śliwi ńskiego, Komisariatu  
  Połaniec, kom. Wiesława Szymańskiego, - kom. Leszka Sapę, 
- Przedstawicieli Państwowej StraŜy PoŜarnej-Grzegorza Ciepielę, 
- Przedstawicieli ochotniczych straŜy poŜarnych, 
- Przedstawicieli ludzi sportu: działaczy LZS z Januszem Marczewskim na czele, 
- Przedstawicieli, trenerów, działaczy klubów i sekcji sportowych, 
- Przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego, 
- Kombatantów walk o wolność naszej Ojczyzny, 
- Kierowników i pracowników referatów z Urzędu Miasta i Gminy,  
- Sołtysów i przewodniczących osiedli,  
- Samorządy uczniowskie i młodzieŜ szkół naszego miasta i gminy, w tym tegorocznych 
stypendystów wraz z rodzicami, 
- Mieszkańców naszego miasta i gminy, 
- Przedstawicieli mediów. 
 
       Drodzy Państwo równie gorąco witam współgospodarzy naszych uroczystości:  
- Radnych Rady Miejskiej w Połańcu, 
p. Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, 
p. Jarosława Kądzielę – zastępcę Burmistrza. 
 Witam- wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. 
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Koniec roku to czas na podsumowania i podziękowania za dobrą współpracę oraz 
określenie nowych celów. Rok, który mija był dobrym rokiem dla Połańca a to 
zawdzięczamy samorządowi, radzie, Burmistrzowi, pracownikom 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, Panem Marszałkiem i Zarządem, z Urzędem Wojewódzkim, 
Panią Wojewodą i Panem Wicewojewodą, z Urzędem Starostwa, Panem Starostą i Panem 
Wicestarostą 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 za 2013 rok zamkną się kwotą około 67 mln zł. Najwięcej 
środków przeznaczono na oświatę i wychowanie tj. ponad 17 mln. zł tj. 500 tys. więcej niŜ 
w roku 2012. Niemniej waŜną pozycję w budŜecie stanowiły wydatki na pomoc społeczną, 
które wyniosły około 6 mln. zł.  
Dobiegający końca rok 2013 był dla inwestycji realizowanych przez samorząd Połańca 
bardzo udany. Łączna wartość zakończonych oraz rozpoczętych, ale jeszcze 
niezakończonych zadań inwestycyjnych, wynosi około 20 mln. zł. Daje to kwotę około 1 
650 zł na kaŜdego mieszkańca gminy. Zakup udziałów w spółce ciepłowniczej ELPOTERM 
sp. z o. o. to dla mieszkańców naszej gminy bezpieczeństwo stabilizacji cen oraz dostaw 
ciepła. Zakup udziałów w spółce zajmującej się wydobyciem i dystrybucją wody – 
PROPOL sp. z o. o. to wydatek z budŜetu gminy w wysokości ponad 7 mln. zł. To równieŜ 
jedna ze strategicznych decyzji dla samorządu Połańca, dająca mieszkańcom 
bezpieczeństwo w zakresie dostaw oraz cen wody.  

NajwaŜniejsze zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych to: 
- Budowa, modernizacja oraz wyposaŜanie obiektów sportowo – rekreacyjnych w 
miejscowościach z terenu gminy Połaniec (w ramach tego projektu wykonano ogrzewanie 
w świetlicach w siedmiu miejscowościach, budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, 
budowa boiska sportowego w Zrębinie, doposaŜenie świetlic wiejskich), 
- Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w 
szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieŜek rowerowych, terenów 
zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – 
kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposaŜaniu w Gminie Połaniec (w ramach 
projektu wykonano ogrzewanie świetlicy na Osiedlu Północ w roku 2014 będzie wykonana 
świetlica w Winnicy), 
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym 
pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami 

Te osiągnięcia budują, ale teŜ zobowiązują do pójścia jeszcze dalej. Czekają nas 
powaŜne wyzwania. Pragnąłbym, aby ten nadchodzący rok zapisał się w historii Połańca 
jako rok szczególny. On się zapisze z uwagi na rocznicę 750- lecia nadania praw miejskich,  
po wielu latach starań  oba brzegi  Wisły połączy  most ale to  nie wszystko. Mamy ambitne 
plany. Myślę, Ŝe z pomocą Państwa te plany staną się rzeczywistością 
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Szanowni Państwo! 
Pragnę złoŜyć takŜe serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w roku 2013 pracowali z 
oddaniem dla naszej Gminy:  

Dziękuję za rady i pomoc parlamentarzystom, Pani Wojewodzie, Panu 
Wicewojewodzie i pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, Panu Marszałkowi, Zarządowi 
Województwa, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, Panu Staroście i Wicestaroście, 
pracownikom Starostwa, Przewodniczącemu i Radzie Powiatu.  

Dziękuję moim koleŜankom i kolegom radnym za efektywną pracę, zaangaŜowanie 
w Ŝyciu naszej Gminy, za mądre decyzje w atmosferze powagi i spokoju. 

Szczególne podziękowania kieruję do gospodarza naszej Gminy Pana Burmistrza 
Jacka Tarnowskiego. To dobry gospodarz, człowiek oddany bez reszty, sercem, duszą i 
ciałem dla tej Gminy. Ja to widzę i widzą to mieszkańcy. 

Jacku dziękuję Ci za to co robisz, dziękuję Ci za owocną współpracę z 
Przewodniczącym, z Radą, czasami się sprzeczamy. ale dyskusja zawsze kończy się 
kompromisem i znalezieniem rozwiązania. I zakładam niejeden Przewodniczący jako 
przedstawiciel Wysokiej Rady chciałby mieć w rozmowach takiego partnera jakim Ty 
jesteś. To zaufanie i jedność między Radą a Burmistrzem jest naszą siłą a ta siła pozwala 
nam pokonywać róŜne trudności w naszej pracy samorządowej i widzimy owoce tej 
współpracy. 
Słowa podziękowania kieruję do p. zastępcy Burmistrza Jarka Kądzieli, Panią Skarbnik 
Gminy Małgosię śugaj, Pana Sekretarza Gminy Mieczysława Machulaka, 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, kultury i sportu: dyrektorom szkół, pani Dyrektor 
Przedszkola, pani Dyrektor CKiSz, Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej, pani Dyrektor 
OSiR oraz pracownikom tych placówek 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 kierownictwu i pracownikom słuŜby zdrowia, 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, spółki ELPOTERM, spółki PROPOL, WTZ w 
Połańcu.  

Dziękuję stowarzyszeniom. 
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. 
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Szanowne Panie i Panowie! 
 
śyczę Państwu, aby Nowy Rok 2014 był szczęśliwy i spełniony, obfitował w 

sukcesy, miłe zdarzenia, dni warte pamięci, przeŜyte w zgodzie ze światem i ze sobą. Niech 
w nadchodzącym Nowym Roku pogoda ducha i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą a 
wiara w drugiego człowieka codziennie dodaje sił.  
Niech ten nowy 2014 rok przyniesie Państwu głębokie i radosne przeŜycia, spełni 
zamierzenia zawodowe i da wiele satysfakcji z własnych dokonań.  
 śyczę, aby wszystkie tu dzisiaj składane sobie wzajemnie Ŝyczenia spełniły się.  
Dziękuję za uwagę. 

 
Chciałbym powitać Członka Zarządu Woj. Świętokrzyskiego – p. Kazimierza 

Kotowskiego, który właśnie przybył. 
 

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, który 
po przywitaniu zaproszonych gości podziękował wszystkim osobom, które przez wiele lat 
pomagają gminie Połaniec i przyczyniły się do znacznego rozwoju naszego miasta.  

Co jest zrobione warto pokazać. Zawsze spójrzmy na to co jest wykonane 
optymistycznie. Pan przewodniczący omówił budŜet ale ja chciałem dołączyć się do Ŝyczeń 
i podziękowań. Dziękuję tym, którzy nam pomagają: p. Czesławowi Siekierskiemu, 
eurodeputowanemu, który jest z nami.. Parlament Europejski przyjął budŜet na lata 2014 - 
2020 i jest on dla Polski o 4 mld euro większy. Jest wiara, Ŝe kolejny rok będzie równie 
dobry. Z tego powodu naleŜy się cieszyć. Te pieniądze będą owocować w ty, kolejnym 
okresie. Pan europoseł dokonał duŜo. Pana praca, nie tylko w Parlamencie europejskim ale i 
jeszcze wcześniej i to co Pan robił dla wspólnoty lokalnej to jest za co dziękować. 
Dziękujemy za II edycję środków unijnych.  

Środki unijne będą wyŜsze a udaje się je pozyskać dzięki przyjaciołom. 
ZaangaŜowanie to mocne słowo. Ci ludzie robią to dla województwa i dla nas i robią to jak 
dla siebie. Są z nami Piotr śołądek i Kazimierz Kotowski, członkowie Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, jest z nami sercem Adam Jarubas. Im oraz pracownikom , 
na końcu okresu 2007-2013 chcemy dzisiaj szczególnie podziękować.  

Jak w 2006 roku obejmowaliśmy pracę w Gminie Połaniec było wiele spraw do 
załatwienia. Nikt z nas nie wierzył, Ŝe przez okres kilku lat przygotujemy, uzyskamy taki 
zakres infrastruktury oraz programów społecznych. Członkowie Zarządu Województwa 
nigdy nie odmówili pomocy. Panowie Marszałkowie! Przyjmijcie od społeczeństwa Połańca 
słowa najwyŜszego uznania i podziękowania. Dzisiaj gminę oceniamy inaczej a w tym jest 
równieŜ wasza zasługa. Proszę podziękować Panu Marszałkowi Adamowi Jarubasowi! 

Są na sali przedstawiciele powiatu staszowskiego. Jest Starosta, Wicestarosta, 
przedstawiciele Rady Powiatu. Im równieŜ dziękujemy. Starostwo pomaga i ułatwia 
realizację wielu zadań. Dziękujemy pracownikom i słuŜbom, którzy zawsze potrafią 
problem nasz rozwiązać. Nie spotkaliśmy się z odrzuceniem naszych konkretnych 
problemów.  
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Jest z nami pan, który jest nazywany wodniakiem. Wacław Mozer z Wojewódzkiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 40 lat robi to nas i dla społeczeństwa. 
Robisz to z sercem i Tobie dziękujemy serdecznie. Twoja pomoc i twoje działania nie tylko 
w zakresie WOPR-u powodują, Ŝe moŜemy się czuć bezpiecznie. 

Są z nami nasi księŜa. Witamy ks. Dobrzańskiego. Im dziękujemy, Ŝe są z nami jak 
potrzebujemy. Zawsze są z nami, jak potrzebujemy. Jak potrzebują tego ludzie. Ich 
postawa, serce powoduje szczególne podziękowania z pomoc i sprawowaną misję dla 
społeczeństwa. Serdecznie dziękujemy. 

Są przedstawiciele słuŜb mundurowych. Mamy tu trzech komendantów. Komendant 
Wiesław Szymański niebawem odchodzi na emeryturę. Komendancie! Dziękujemy za 
wzorowe zaangaŜowanie. Pracował Pan z nami wiele lat i chcemy szczególnie 
podziękować. śyczymy następnej pracy, bo komendant ma jeszcze plany zawodowe. 
Dziękujemy Komendantom Powiatowym Tomaszowi Śliwi ńskiemu, dziękujemy Leszkowi 
Sapie - komendantowi Policji w Połańcu. Dziękujemy za wszelką pomoc i zapewnienie 
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i Powiatu. Komendancie! Czuliśmy to, Ŝe moŜemy 
na was polegać. Dziękujemy serdecznie. 

Jest Komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej w Staszowie. Pan Grzegorz Ciepiela. 
Znamy się od kilkudziesięciu lat. Od kilku lat moŜemy pracować na bazie potrzeb 
bezpieczeństwa ludzi. Te lata, które minęły, okazywana pomoc sprawia równieŜ, Ŝe 
dziękujemy za pomoc, która płynie ze strony straŜy państwowej, chcemy teŜ podziękować 
wszystkim straŜakom. Na ręce komendanta słowa podziękowania za wszelką pomoc i 
zaangaŜowanie. 

Są z nami przedstawiciel firm lokalnych i nie tylko. Są z nami ludzie dzięki którym 
tworzymy Ŝycie gospodarcze naszej Gminy. Dzięki nim nasza Gmina tak się rozwija. BeŜ 
nich nie byłoby moŜliwe byśmy mogli patrzeć spokojnie w przyszłość. Od największych do 
najmniejszych zakładów składamy Wam podziękowania i słowa uznania i zapewnienia, ze 
równie powaŜnie traktujemy pomoc w waszym kierunku.  

Jest z nami p. Danuta Kotlarz – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Połaniec”. Pani prezes piastuje funkcję od niedawna ale w spółdzielni juŜ pewien czas. Bez 
współpracy samorządu i spółdzielni nie byłoby moŜliwe wykonanie wielu prac, dzięki 
którym czujemy się bezpiecznie. Razem wykonaliśmy wiele spraw z zakresu infrastruktury, 
równieŜ dzięki zaangaŜowaniu Pani Prezes jak i pracowników Spółdzielni. Dziękujemy za 
współpracę. 

Są z nami radni Rady Miejskiej – piękne słowa naleŜą się pod ich adresem – ja 
dołączam się do Ŝyczeń i podziękowań. Bez dobrej, klarownej w samorządzie współpracy 
radnych, burmistrza, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych nie byłoby moŜliwe 
osiągnięcie tego co mamy. Na ręce pana przewodniczącego proszę przyjąć podziękowania. 
Dobra współpraca, spokojna praca to jest powodem naszego sukcesu, to nas wyróŜnia. Jest 
czas na dyskusję, jest czas na obrady ale wiele rzeczy robimy w jednym kierunku, w 
kierunku mieszkańców. Tu, w Połańcu ten przykład przynosi konkretne efekty., które na co 
dzień widzimy. 

Są straŜacy z ochotniczych straŜy poŜarnych. Są straŜacy z Zarządu OSP. 
Dziękujemy im. Oni jako pierwsi idą w sytuacjach zagroŜenia i kryzysu. Potem przychodzą 
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inni. Oni ratują dobytek naraŜając swoje Ŝycie. Dziękujemy wam w sposób szczególny od 
mieszkańców za to co robicie. 

Samorząd lokalny to teŜ sołtysi. Dziś jest tu z nami kilku a w gminie jest 17. Oni 
pierwsi widzą i słyszą problemy ludzi, słyszą teŜ rzeczy złe i przyjmują je na siebie. 
Dziękujemy wam za pomoc. Dziękujemy za to, co robicie.  

Na sali jest przedstawiciel sportu - pan Janusz Marczewski – dziękujemy za tyle lata 
zajmowania się sportem w naszej Gminie i nie tylko w naszej. Dziś mamy konkretne 
wyniki, efekty nagrody i wyróŜnienia. Wszystkim działaczom klubowym, prezesom,  
stowarzyszeniom trenerom i osobom zajmującym się sportem – dziękujemy im za to.  

Na ręce p. Janusza Marczewskiego składamy szczególne podziękowania. 

Są z nami kierownicy, dyrektorzy, prezesi gminnych jednostek, jest z nami dyrektor 
Stanisław Rogala, dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu. Na wasze ręce dla pracowników 
poszczególnych jednostek wspólne słowo: Dziękuję! 

Na koniec w sposób szczególny dziękuję przyjaciołom zza wielkiej wody, z 
Borowej. Wisła dzieliła, ale most będzie łączył. Dziś kontakty, które trwają od wielu lat 
będą ukoronowane na budowanym moście. Na zadaniu tak potrzebnym. To zadanie jest 
potrzebne dwóm regionom. 

 
Panie Przewodniczący, Państwo radni! Dziękujemy wam. Pan Przewodniczący 

przedstawił co zostało wykonane ale rok 2014 będzie rozwojowy. Będzie to rok rozwojowy.  
Rok 2014 będzie rokiem przełomowym, zbiegiem róŜnych wydarzeń – to 

zakończenie budowy mostu, to równieŜ przełom, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc 
pracy. NaleŜy się dobrze przygotować, by Połaniec – który obecnie liczy 8 tys. 
mieszkańców – liczył w najbliŜszej przyszłości ok. 20 tys. mieszkańców. To konkretne 
plany i zadania by utworzyć całą bazę wokół tego priorytetowego zadania p.n.: Połaniec 
20 000”, a rok 2014 będzie właśnie sprzyjał ku temu. Zaczniemy tworzyć dokument który 
pokaŜe jak planować dalszy rozwój miasta Połańca. Na rok 2014 zaplanowano wiele 
inwestycji. 

BudŜet uchwalono na początku grudnia. W 2013 roku było to 67 mln zł. Startowy 
budŜet na 2014 r. to 56 mln zł. JuŜ wiem, Ŝe dzięki pomocy naszych przyjaciół  moŜemy 
pozyskać środki zewnętrzne. Będziemy prowadzić rewitalizację, budować drogi, nowy 
obiekt sportowy, tematy związane z osobami starszymi. BudŜet będzie zapewne większy.. 
Przebudujemy obiekty na osiedlu jednorodzinnym, infrastrukturę, sieci i drogi. Planujemy 
remonty dróg i jak równieŜ przebudowywać parkingi. Poprawimy bezpieczeństwo 
mieszkańców i przeprowadzimy dalszy etap rewitalizacji miasta Połańca. 

Samorządy w Polsce borykają się z duŜym zadłuŜeniem. Połaniec jest w dobrej 
sytuacji. Wielu nam zazdrości naszej sytuacji. W 2014 roku zaplanowano tylko około 5,6 % 
zadłuŜenia. Jest to sytuacja, która nas cieszy. Będziemy mogli sięgać po środki unijne.  

Panowie Marszałkowie! To równieŜ wasza zasługa. Nie staramy się budować, 
remontować tylko z własnych środków. Robimy to jeśli moŜliwe jest pozyskanie środków 
zewnętrznych. Lata 2007 – 2013 nasze nakłady na remonty i inwestycje to prawie 150 mln 
zł w tym pozyskane środki około 64 mln zł. To pokazuje kierunek, jak nasza gmina planuje 
i realizuje wydatki. 
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Jeszcze odniosę się do naszej młodzieŜy. Dzisiaj jest kultura. To im, młodzieŜy 
naleŜy powiedzieć trochę ciepłych słow. Ilekroć jesteśmy z nimi tu na scenie, w plenerze 
czy na wyjazdach, gdzie pokazujemy jak nasza gmina swoje szanse wykorzystuje. 
Dziękujemy młodzieŜy za promocję. Robicie to perfekcyjnie. śyczę wam, aby kolejny 
okres działalności artystycznej był równie dobry jak do tej pory a na dzisiaj jest wzorcowy. 
Przekazujemy słowa płynące z serca. Tego państwu Ŝyczę.  

Na rok 2014 dla wszystkich przekazujemy słowa płynące z serca, słowa przyjaźni, 
szczęścia i zdrowia. By rok 2014 był równie dobry jak 2013. A zdrowie niech nam zawsze 
dopisuje. 

Z zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Ziemi Świętokrzyskiej p. Czesław Siekierski:  

Chciałabym powiedzieć: tak trzymać. Na Połaniec naleŜy patrzeć w perspektywie 
tych wszystkich przemian, jakie dokonały się w Polsce na przełomie kilkunastu lat. Połaniec 
wykorzystał swoją szansę, wykorzystał swoje 5 minut w ujęciu historii. Pamiętam Połaniec 
z dawnych lat, przyjeŜdŜałem tu na święto ludowe a mój dziadek pochodzi z gminy 
Połaniec. Poprzez przeszłość przygotowuje się przyszłość. Dobrze jest mieć tak jak 
Połaniec, dobrych gospodarzy, których łączy wspólne działanie. To jest sztuka i gratulacje. 

Dwie drobne uwagi: odwróciliśmy się od rzek, bo rzeki przyniosły problemy. NaleŜy 
przybliŜyć miejscowości do rzek taki - program inicjuje Marszałek Jarubas. Trochę na wzór 
francuski. Pewnie się w to szybko wpiszecie. 

Wizjonerstwo p. Burmistrza jest duŜe i dlatego będę obserwował te 20 tys. przy tej 
malejącej liczbie ludności w Polsce. Ale ten Program senioralny to jest strzał w dziesiątkę. 
To da oszczędności, przedłuŜy sprawność tych osób i pokazuje, co moŜna zrobić dla 
starszego pokolenia?  

Drugi rok z rzędu uczniowie z Technikum Z Połańca w Brukseli na przeglądzie 
innowacyjnym juŜ po raz kolejny zdobywają laury. To jest zasługa młodych ludzi i tam 
wyjątkowy zespół dydaktyczny. Nagrody naleŜą się zespołowi dydaktycznemu. Kto 
wyciąga tą młodzie i rozsławia Połaniec w Brukseli. Przyszły rok to dziesięciolecie Polski 
w Unii. Ponadto pragnę zauwaŜy, Ŝe budŜet Unii za kilka lat będzie inaczej skonstruowany. 
Musimy dobrze odnaleźć się w Europie. Europa odwraca się od wartości chrześcijańskich i 
zapomina o swoich korzeniach. Ale o tym będzie okazja rozmawiać. Dobrze, Ŝe w Połańcu 
pamięta się o tych wartościach i historii. 

Wszystkiego najlepszego w nowym 2014 roku. Wszystkiego najlepszego, szczęść BoŜe!.  

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski: 

To prawdziwa radość w przedostatnim dniu 2013 roku uczestniczyć w sesji i mówić 
o tym, co zdołaliśmy zrobić. Słyszeliśmy i o tym jak Przewodniczący i Burmistrz kierowali 
ciepłe słowa do samorządu. To jest obraz tego jak rozmowa, dobre planowanie, 
gospodarskie myślenie i umiejętność porozumienia się trzech samorządów daje efekty. 
Dzisiaj moŜemy dziękować sobie jak przygotowaliśmy się do tego mijającego okresu. 
Połaniec rozbudował zasadę zrównowaŜonego rozwoju do tego stopnia, Ŝe stał się 
ośrodkiem przykładowym. Staliście się ośrodkiem, który pokazujemy jako przykładowy. 
Staliście się wzorem. Pokazujecie, Ŝe moŜna współpracować z sąsiadami (Borowa). Idziecie 
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w nowy okres, kiedy ta współpraca, tworzenie związków do wykonania zadań będzie 
ceniona i nagradzana. O takie projekty nam chodzi. Odwaga w decyzji o budowie mostu. To 
skok cywilizacyjny. WaŜne jest to, Ŝe potrafimy w Brukseli organizować się i pokazujemy 
dom Polski Wschodniej. To jest moŜliwe dzięki współpracy. Dziękujemy panu 
Siekierskiemu. Dziękujemy za te wszystkie spotkania. 

Niech się wam wszystko dobrze darzy. Połaniec 20. tysięczny nie jest bez szans. To 
jest wpisane się w tworzenie infrastruktury. Rewitalizacja, ochrona środowiska będą 
dofinansowywane. Wasz Burmistrz jest mistrzem w przekonywaniu do realizacji naszych 
potrzeb. Jesteśmy po aktualizacji strategii i po konsultacjach RPO. Niech łączy nas, bo do 
wszystkiego trzeba ludzi. 

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr śołądek:  

Współpraca to bardzo waŜny element, dziś niedoceniany. To bardzo waŜny element 
w relacjach i budowaniu stosunków międzyludzkich, między poszczególnymi formami 
działań na danej przestrzeni społecznej czy geograficznej. Jest to niezwykle istotne i 
niezwykle trudne, ale Połańcowi się to perfekcyjnie udaje. Ten element komunikacji udaje 
się w wielu płaszczyznach - z jednostkami województwa, powiatu, samorządu. My 
sprawujący władze jesteśmy skazani na współpracę. Im szybciej to zrozumiemy tym 
zdecydowanie łatwiej jest na precyzować wspólne cele. To jest wychodzenie naprzeciw 
filozofii Heideggera, który widział człowieka samotnie płynącego łodzią, do której juŜ nikt 
więcej zasiąść nie moŜe – tylko jedna osoba. Niezwykle istotne jest to, Ŝe element 
współpracy wam się udaje w wielu płaszczyznach.  

To nie tylko kwestia budowy infrastruktury tej zmaterializowanej, to przede 
wszystkim inwestycja w człowieka. Dziękuję wam za to, Ŝe człowiek jest tu dominującą 
jednostką, której trzeba poświęcać ogromną uwagę.  

ZałoŜenie „Połaniec 20 000” jest bardzo realne, bo budujemy drogi, mosty, nie po to 
by nimi wyjeŜdŜano, tylko po to by nimi do Połańca przyjeŜdŜano. A do tego jest potrzebna 
bardzo mądrze i precyzyjnie skonstruowana oferta, która by zachęcała, poniewaŜ dzisiaj 
inwestor chcący inwestować na danym terenie ma bardzo surowe i wymagające kryteria 
oceny danych warunków. Nagroda Złote Grunty dla terenów inwestycyjnych Połańca jest 
dowodem na to, Ŝe gmina idzie z duchem czasu. Dziękuję za wspaniałą współpracę! 
Marszałek Jarubas równieŜ Ŝyczy wiele dobrego. 

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Staszowskiego – Andrzej Kruzel: 

Zabieram głos z upowaŜnienia powiatowych słuŜb mundurowych oraz 
samorządowców. Jesteśmy dumni, Ŝe w powiecie mamy takie środowisko samorządowe, 
które jest postrzegane bardzo pozytywnie na zewnątrz, które ma dobre notowania i 
aprobatę, bo dzięki temu rośnie równieŜ ranga powiatu. W rankingach dotyczących róŜnych 
kwestii Ŝycia jesteśmy w czołówce. Dzięki tej cięŜkiej pracy, przy duŜym wsparciu 
bratniego wojewódzkiego samorządu udaje nam się uzyskiwać dobre oceny zewnętrzne. 
Perspektywy SA bardzo obiecujące. My doceniamy swoich nauczycieli. Zespół nauczycieli, 
który przygotował młodych ludzi na konkursy w Brukseli to my ich doceniamy – otrzymali 
nagrody i gratyfikacje. Dziękujemy samorządowi Połańca za współpracę i za partnerskie 
stosunki. Te moŜliwości, które zostały stworzone, zostały wykorzystane. Zostało to 
zauwaŜone w skali powiatu, regionu i w skali kraju. Powiat aczkolwiek mały i biedny 
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plasuje się w pierwszej dziesiątce w kraju w zakresie inwestowania w infrastrukturę i 
poprawę bytu. A województwo świętokrzyskie znalazło się na trzecim miejscu. Jest wysiłek 
wspólny samorządów. Ta cięŜka praca jest dobrze oceniana a kaŜda złotówka inwestowana 
powoduje przygotowanie dobrej bazy materialnej ale równieŜ element duchowy. Ułatwiamy 
start młodzieŜy w dorosłe Ŝycie. W tradycji polskiej w okresie noworocznym składamy 
serdeczne Ŝyczenia dla braci samorządowej. 

Następnie głos zabrał Wacław Mozer: 

NajwaŜniejszy w Ŝyciu człowieka jest drugi człowiek. I tu w Połańcu na kaŜdym kroku 
moŜna się z tym spotkać. Dziękuję za zaproszenie! Z nowym rokiem niech człowiek będzie 
najwyŜsza wartością! Taki wierszyk –piosenka: 

Zdrowia pomyślności,  
Spełnienia marzeń, 
A swego Ŝycia Ŝaden z nas,  
Nie przeŜyje drugi raz, 
Co zrobiłeś, jakiś był, 
Tak cię wspomną - jak Ŝeś Ŝył! 
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Borowa - Mieczysław Wiącek: 
jest mi niezmiernie miło, ze mogę tu być juŜ ósmy raz. Połaniec jest bardzo bliskim 
miastem dla Gminy Borowa, która będzie po wybudowaniu mostu, tranzytem dla Połańca 
do Mielca. Oprócz budowanego mostu na Wiśle, w ciągu ostatnich ośmiu lat zostały juŜ 
wybudowane inne mosty – mosty przyjaźni, mosty kultury, sportu, które tak wspaniale 
układają współpracę pomiędzy młodzieŜą z Połańca i młodzieŜą z gminy Borowa. Połaniec 
stanie się miastem, dokąd moŜna będzie dojechać do Połańca. Nasza młodzieŜ będzie 
chodzić do połanieckich szkół. Jak kaŜdy rok w Połańcu kończy się wielkim sukcesem. 
śyczę zdrowia i sukcesów na płaszczyźnie zawodowej, samorządowej oraz rodzinnej. 

Następnie głos zabrał Ks. proboszcz Witold Dobrzański:  

Przedmówcy to wspaniali ludzie mówiący językiem regionu, ale i województwa i 
sięgający do Brukseli. W tym się wyraŜa kochanie regionu i tradycja. W tym wszystkim to 
wielka zasługa, Ŝe tak blisko jesteście ludzi. Zapominamy o tym - w Brukseli o tym, co 
wypływa z chrześcijaństwa. Element ludzki i chrześcijaństwo nie gryzą się. Dziękujemy. 
Dziękujemy władzom za to co robią. Współpraca musi być. My teŜ chcemy włączyć się do 
współpracy z samorządem. Most będzie czynnikiem rozwoju i to będzie owocowało. 
Dziękujemy władzom samorządowym za wszystko, co robią. Wszystkiego najlepszego z 
Nowym Rokiem. Szczęść wam BoŜe! 

Następnie głos zabrał Dyrektor Produkcji GDF SUEZ Energia Polska S.A. - 
Mieczysław Kobylarz: 

Okres świąteczno -noworoczny jest okresem podsumowań, Ŝyczeń. Chciałbym 
podkreślić bardzo dobrą współpracę Elektrowni GDF SUEZ z władzami gminy. My 
planujemy rozwój do 2030 roku w pisujemy się w ten plan „Połaniec 20 000”. W 2013 roku 
to właśnie w Połańcu ruszył największy na świecie Zielony Blok na biomasę. To największa 
tego typu instalacja energetyczna na świecie i największe pojedyncze źródło energii ze 
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źródeł odnawialnych w Polsce. To dowód na to, Ŝe Połaniec to miejsce przyjazne dla 
środowiska, dla mieszkańców i odwiedzających. RównieŜ w 2013 roku przeprowadziliśmy 
modernizację bloków od 1 do 7, co w efekcie daje zwiększenie wydajności elektrowni, ale 
przede wszystkim przedłuŜy jej pracę o kilkanaście kolejnych lat do końca lat trzydziestych 
a nowy jeszcze dłuŜej. Trzydzieści MW więcej. Podkreślić chcę dobrą współpracę z 
władzami w zakresie dalszego rozwoju elektrowni. Z Nowym Rokiem niech ten most łączy, 
niech będzie łącznikiem i pojednaniem by w kraju pojednanie stało się drogowskazem na 
przyszłość. Wszystkiego najlepszego! 

Następnie głos zabrał Janusz Marczewski: 

W imieniu sportowców, trenerów, działaczy dziękuje za miłe słowa. Dziękuję za 
ciepłe słowa. JuŜ 56 lat pracuję sporcie. Dziękuję za piękny Połaniec. Miasto jest 
przepiękne. Jestem dumny, Ŝe jestem mieszkańcem tego miasta. W imieniu Rady Miejsko 
Gminnej LZS składam serdeczne Ŝyczenia wszystkiego najlepszego i składam 
podziękowania. W imieniu Rady Miejsko Gminnej chcę podziękować wręczyć puchary za 
duŜy wkład w rozwój sportu na ziemi połanieckiej. 

Pan Stanisław Lolo: serdecznie dziękujemy za wyróŜnienia. 

Burmistrz Jacek Tarnowski: w Połańcu warto pracować, trenować Dziękuję bardzo. 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – Joanna Juszczyńska: na scenę 
zapraszam naszych wychowanków – dzisiejszych stypendystów. 

Po występie dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – Joanna Juszczyńska 
zaprosiła na scenę wszystkich artystów z Centrum Kultury i Sztuki, którzy następnie 
otrzymali z rąk Burmistrza – Jacka Tarnowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej – 
Stanisława Lolo oraz gości: Piotra śołądka, Kazimierza Kotowskiego, Andrzeja Kruzla, 
Michała Skotnickiego, ks. Witolda Dobrzańskiego oraz Joanny Juszczyńskiej stypendia 
artystyczne za osiągnięte wysokie wyniki w dziedzinie artystycznej i aktywną promocję 
gminy Połaniec na szczeblu województwa, kraju oraz poza jego granicami. Podziękowano 
równieŜ instruktorom za poświęcony czas i pracę z młodymi artystami. Podziękowano 
rodziców za wsparcie swoich dzieci. 

Lista nagrodzonych stypendystów: 
 
TANIEC, MUZYKA/ŚPIEW – stypendium I stopnia: 
Katarzyna DroŜdŜowska, Julia Kasprowicz, Klaudia Machniak. 
 
TANIEC – stypendium II stopnia: 
Julia Iwaniuk, Klaudia Buda, Marcelina Czechowska, Aleksandra Kwapis, Izabela 
Machniak, Julita Przybycińska. 
 
MUZYKA/ ŚPIEW – stypendium II stopnia: 
Julia Kicińska, Patrycja Gołyska, Amelia Kocur, Katarzyna Łańka, Magdalena Mazur, 
Karolina Marecka, Wiktoria Pikul, Wiktoria Pliszka, Wiktoria Polak, Amelia Switek, 
Marlena Zielińska. 
 
TEATR – stypendium II stopnia: 
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Julia Bort, Aleksandra Fiuk, Paulina Fiuk, Katarzyna Kozłowska, Julia Krupa, Adrian 
Tatrocki, Rafał Wach. 
 

Podziękowano równieŜ instruktorom P. Marzenie DroŜdŜowskiej, Weronice Koziarz 
– Dygulskiej i Krystynie Orlicz (nieobecna) za pracę z młodzieŜą. 

 
Druga część występów artystycznych zakończyła część oficjalną uroczystej sesji, a 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo podziękował wszystkim za przybycie i 
udział w niej i zamknął uroczystą sesję. 
 
 
Protokołował: 
Mieczysław Machulak 


