
 (17:03) jarekwitkowski witam, ktos cos mowil? 

(17:03) PowiatStaszowski Szanowni Państwo.Witamy na czacie ze Starostą Staszowskim 

Andrzejem Kruzlem oraz Burmistrzem Staszowa Romualdem Garczewskim. Rozmowa dobędzie się w 

formie "czata niemoderowanego aby ustrzec się przed zarzutami ukrywania pytań. W związku z tym 

apelujemy jednak o kulturę i przestrzeganie prawa. Jeżelei na czacie będą pojawiać się treści 

naruszające prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste, albo podjęte zostaną działania zmierzające do 

zaśmiecania czata przerwiemy go i przeprowadzimy w innym terminie 

(17:03) ~WGrabowski Czy w najbliższym czasie przewidywana jest rewitalizacja Golejowa ? Temat 

ciągnie się już od dobrych kilku lat. Jak jest z potencjałem turystycznym Staszowa ? Czy uważają 

Panowie, że jest on w pełni wykorzystywany? 

(17:03) R_Garczewski pROSIMY O POPRZEDZANIE PYTAŃ  

(17:04) R_Garczewski i pisanie do kogo są one skierowane 

(17:04) R_Garczewski Witam państwa 

(17:04) A_Kruzel Witam państwa 

(17:04) ~henrykósmy Co za poprzedzanie? 

(17:04) R_Garczewski informacją do kogo są one skierowane czy do mnie czy do starosty 

 (17:05) dexter_staszow Witam wszystkich- pytanie do Pana burmistrza-  główne inwestycje na 

terenie miasta przewidziane w przyszłorocznym budżecie 

(17:05) R_Garczewski budżet jest jeszcze niezatwierdzony 

(17:05) ~henrykósmy Aaaaa. Dzień Dobry. 

(17:05) hennet Pytanie do obu panów. Czy jest realna szansa aby pociąg 'Hetman" Wrocław - Zamość 

kursował przez Staszów i zatrzymywał się tu. Czy ze strony władz podjęte zostały jakieś rozmowy? 

(17:05) R_Garczewski Planujemy rozpoczęcie inwestycji infrastruktury w tym dróg na os. 

Młopolskim 

(17:05) ~WGrabowski Pytanie do obu Panów: Czy w najbliższym czasie przewidywana jest 

rewitalizacja Golejowa ? Temat ciągnie się już od dobrych kilku lat. Jak jest z potencjałem 

turystycznym Staszowa ? Czy uważają Panowie, że jest on w pełni wykorzystywany? 

(17:06) R_Garczewski Rozpocznie się budowa uzbrojenia w strefie inwestycyjnej w Grzybowie 

(17:06) ~henrykósmy Czy dzieci ze szkół podstawowych będą mogły za darmo uczęszczać na basen? 

(17:06) R_Garczewski Będę realizowane projekty z e-świętokrzyskiego i przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu 



(17:06) R_Garczewski Przebudowana zostanie targowica 

(17:06) R_Garczewski Planujemy termomodernizację hali sportowej pry szkole nr 3 , to największe 

planowane zadania 

 (17:07) R_Garczewski Odnośnie pociągu trwają rozmowy 

(17:07) R_Garczewski i starania żeby tak się mogło stać 

(17:07) R_Garczewski decyzja należy jednak do pkp 

 (17:08) ~henrykósmy a co z tym basenem dla dzieci? 

(17:08) hennet Pytanie do Pana Burmistrza. Czy gmina ma pomysł na tereny między Obwodnicą 

południową a blokami przy ul.Kołłątaja 3 i 1? 

 (17:08) R_Garczewski już trwają zajęcia finansowane z programu ministerialnego, w przyszłym 

roku obejmiemy nauką pływania wszystkie dzieci z naszych szkół 

 (17:10) ~Jasiek Pytanie do burmistrza: Co się dzieje w sprawie obwodnic Staszowa, kiedy będzie 

znany ich przebieg? 

 (17:10) kudlaty69 Czy gmina uczestniczy w ogóle w rozmowach z PKP odnośnie planowanego 

pociągu? Jakie jest Wasze stanowisko biorąc pod uwagę uruchomione niedawno połączenie 

autobusowe do Wrocławia? 

(17:10) ~Tesar Dajcie spokój - co z Golejowem? To było pierwsze pytanie, sam jestem ciekaw? 

(17:10) R_Garczewski do hennet, tak jest już koncepcja budowy garaży wzdłuż obwodnicy trwają 

prace nad podziałami gruntów i decyzją o waunkach zabudowy 

 (17:11) A_Kruzel Odnosnie Golejowa: brak możliwości zewnętrznego finansowania tego zadania na 

obecnym etapie. Przygotwano projekt rewitalizacji i mamy nadzieję że kolejna edycja 2014-2020 

umożliwi zrealizowanie tego działania długooczekiwanego przez środowisko Staszowa i regionu 

 (17:11) ~Aldona Witam wszystkich 

(17:12) A_Kruzel Daleko do pełni szczęscia i stwierdzenia, że potencjał turystyczny Staszowa jest w 

pełni wykorzystany. Możliwości mamy duże. 

 (17:12) hennet Panie Burmistrzu, co z budynkiem w parku. Trwają prace remontowe, jakie docelowe 

przeznaczenie dla tego budynku? 

(17:13) A_Kruzel Oferta bogata. Jednym z kluczowych założeń strategii na najbliższe lata jest 

wykorzytsanie walorów turystycznych, dziedzictwa kulturowego celem sprzedania naszego produktu 

(17:13) R_Garczewski do Jasiek - odnośnie obwodnic trwają już prace koncepcyjne, wczoraj odbyło 

się kolejne spotkanie na którym omawiano zaproponowane warianty, wkrótce koncepcja ukaże się 



na naszych stronach internetowychi będzie poddana konsultacjom społecznym. Więcej pytań na 

temat obowdnic do pana starosty bo zadanie to realizuje powiat 

 (17:14) PowiatStaszowski Prosimy o chwilową przerwę w zadawaniu pytań, by odpwiedzieć na 

już zadane 

(17:15) R_Garczewski do kudłaty 69 - jesteśmy za uruchomieniem połaczenia, są to inne trasy nie 

będą ze sobą konkurować 

(17:16) ~henrykósmy Pytanie do starosty. Ostatnio znowu głośno o zadłużeniach szpitali. A jak jest ze 

staszowskim? W jakiej jest kondycji? I czy nie grozi mu prywatyzacja? 

(17:16) R_Garczewski do hennet: Budynek znalazł gospodarza, który pozyskał środki unijne na jego 

remont i zagospodarowanie, będzie tam ośrdoek wspierania przedsiębiorczości, w związku z tym 

został użyczony Staszowskiej Izbie Gospodarczej 

(17:16) dexter_staszow Dziękuję za poprzednią odpowiedź, kolejne pytanie również do Pana 

Burmistrza- kiedy rozpocznie się przebudowa ul. Cmentarnej i na Kępie, bo z tego co pamiętam 

zostało już wydane pozwolenie na budowę i co w ramach tej przebudowy zostanie zrobione? 

(17:18) R_Garczewski Częśc ulicy Na Kępie już została zrobiona pozyskaliśmy na ten cel 113 tysięcy 

złotych. W przyszłym roku chcielibyśmy kontynuować to zadanie ale wszystko będzie wiadomo po 

uchwaleniu budżetu przez RAdę, na razie regulujemy stan prawny gruntu pod pierwszą częścią ulicy 

na Kępie tzn. od strony Cmentarnej 

(17:20) A_Kruzel Odnośnie szpitali:Po wdrożeniu programu naprawczego w ciągu ostatnich dwóch 

lat szpital staszowski wychodzi na prostą i odsyłam do wczorajszej Rzeczypospolitej w której 

ogłoszono ranking szpitali oceniając szpitale pod względem zarządzania, jakości świadczonych usług, 

szpital staszowski jest na 55 pozycji w kraju i 3 w województwie jako najlepsze szpitale 

(17:20) PowiatStaszowski prosimy o dalsze pytania 

(17:20) dexter_staszow Pytanie do Pana Burmistrza- co z terenem po mleczarni przy ul. Krakowskiej, 

czy spór sądowy dot. wyburzenia się już zakończył i w najbliższym czasie cos się tam zacznie dziać? 

(17:20) ~Jasiek Kruzel i Garczewski. Jak się układa współpraca między Panami, bo podobno do dupy? 

(17:20) ~Mati Panie Starosto jak Pan ocenia współpracę z poszczególnymi gminami na terenie 

powiatu  

 (17:20) ~Tesar Panie Starosto, jakie będą sekcje w PCSie?  

(17:21) A_Kruzel W obecnej sytuacji finansowej i organizacyjnej nie ma potrzeby na prywatyzację 

(17:21) A_Kruzel naszego szpitala 

(17:22) hennet Panie Burmistrzu, co z terenami zielonymi między osiedlami "Wschód" i "Ogrody" czy 

są jakies plany odnośnie zagospodarowania tego terenu w najbliższym czasie? 



(17:22) R_Garczewski do dexter: Tereny po mleczarni są terenami prywatnymi. Gmina odnośnie 

wyburzenia wykorzystała całą drogę prawną, ale niestety prokuratura uznała, że szkodliwość 

społeczna czynu była znikoma i niestety umorzyła postępowanie, zaskarżyliśmy tę decyzję  

(17:22) R_Garczewski do jasiek: na to pytanie nie powinienenm odpowiedzieć ale odpowiem 

(17:23) A_Kruzel do Mati: Współpraca w ostatnich latach układa się poprawnie szczególnie w 

realizowaniu zadań dotyczących budowy przebudowy i poprawy jakości dróg oraz w dziedzinie 

ochrony środowiska 

(17:23) A_Kruzel osobiście jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych relacji i zaangażowania 

samorządów 

(17:23) R_Garczewski współpraca układa się lepiej niż dobrze, realizujemy wspólne inwestycje 

drogowe, pomagamy sobie nawzajem, przepływ informacji między urzędami jest bardzo dobry 

wszystko w myśl zasady WSPÓLNIE MOŻNA WIĘCEJ 

(17:24) R_Garczewski była to odpowiedź do jasiek 

(17:24) ~Jasiek Przepraszam Panów, ale tak słyszałam na mieście, pewnie ploty 

(17:24) hennet Panie Sarosto. Nie udało się doprowadzić do remontu drogi wojewódzkiej na odcinku 

Staszów - Połaniec. Co ma Pan do powiedzenia na ten temat? 

(17:25) ~henrykósmy Po co straż miejska. Czy miasto nie ma innych wydatków? 

(17:25) ~Test z tego co słyszałem, miasto planuje remont placu targowego, z wypowiedzi pana 

burmistrza wynika, że będzie to ok połowa placu, co stanie się z pozostałą połową? zostanie 

wyłaczona z handlu w ogóle czy pozostawiona po prostu w stanie obecnym? 

(17:25) ~Tesar Panie starosto - odnośnie ochrony środowiska, gdzie staną wiatraki? Chciałbym 

wiedzieć gdzie nie kupować działki. 

(17:25) R_Garczewski hennet: plany związane z tym terenem istnieją lat, ale trzeba powiedzieć 

sobie jasno nie ma funduszy na ich realizację, są sprawy ważniejsze, w miarę możliwości będziemy 

chciceli jednak zakończyć wykupy gruntów i etapowe zagodpodarowanie terenu w miarę 

posiadanych śrdoków. Przypomnę to prawie 50 ha 

(17:25) A_Kruzel do Tesar:obiekt funkcjonuje zaledwie od kilku dni i w zależności od 

zainteresoowania dzieci i młodzieży, będą uruchamiane sekcje z naciskiem na efektywne 

wykorzystanie istniejącej bazy sportowo rekreacyjnej 

(17:26) PowiatStaszowski ponownie prosimy o przerwę w zadawaniu pytań 

(17:26) ~Mati pytanie do burmistrza co według Pana powinno być realizowane na terenie naszej 

gminy w pierwszej kolejności w nowym okresie finansowania i jakie sa plany urzędu w tej kwestii 

 (17:27) ~Aldona Do Pana Kruzla. Jakie będą koszty utrzymania basenu? Czy powiat poradzi sobie z 

jego utrzymaniem? 



(17:28) R_Garczewski do henrykósmy: Straż Miejska ma dbać o sprawy, którymi nie chce lub nie 

ma czasu zająć się Policja, co do wydatków, im więcej straż "złapie"takich , którzy wyrzucają smieci do 

lasu wyelwają szamba do rowu itp, tym mniej zapłacimy za sprzątanie maista, likwidację dzikich 

wysypisk  

(17:29) ~Tesar odnośnie sekcji - czyli nie ma żadnego planu? Co to oznacza zainteresowanie, bez 

próbnego naboru  tego się nie sprawdzi. 

(17:29) R_Garczewski do test: po przetargu będziemy mogli ocenić nasze możliwośći finansowe, co 

zdecyduje czy uda się rozszerzyć zadanie, wbrew plotkom na pewno Gmina nie planuje sprzedać tego 

gruntu 

(17:30) A_Kruzel do hennet: pytanie kierowane pod zły adres. Moim zdaniem zawiódł element 

demokratyczny jakim jest konsultacja społeczna. Brak pełnego doinformowania obywateli 

spowodował ekspansję protestów co w efekcie zachamowało i uniemożliwiło realizację zadania w 

takim wariancie. Obecnie trwa cząstkowy remont tej drogi celem poprawy jakości i bezpieczeństwa 

na tym odcinku. 

(17:30) ~henrykósmy mam nadzieję strażnicy nie będą  łapali na fotoradar? 

(17:30) dexter_staszow Pytanie do Pana burmistrza- sprawa budowy skate parku i fontanny w Parku 

Bienia na terenach po przedszkolu wciąż aktualna? 

(17:31) R_Garczewski do mati - powiem tak realizacja inwestycji niestety uzależniona jest przede 

wszystkim od możłiwości pozyskania środków a nie od pilności potrzeb, nie wiemy jeszcze do końca 

jakie będą priorytety unii w tym okresie finansnowania, niemniej jednak zawsze priorytetm powinno 

być tworzenie inwestycji zmierzających do zwiększenia ilości miejsc pracy 

(17:32) A_Kruzel do Tesar w sprawie wiatraków:Teren gminy Bogoria gdzie obecnie trwają 

intensywne pracy przygotowawcze dotyczące budowy wiatraków, akceptowalne przez lokalne 

środowisko i władze gminy 

(17:32) R_Garczewski do tesar odnośnie braku planu co do sekcji - o przepraszam bardzo, są plany 

w OSIRZE i mam nadzieję że jak PCS okrzepnie będą i tam :) 

 (17:33) ~Jasiek Do Garczewski: Jaka jest tak naprawdę kondycja PKS. I czy to prawda, że członek rady 

nadzorczej dostaje tam cztery tysiące złotych za posiedzenie?  

(17:33) R_Garczewski do henrykósmy - ja też mam taką nadzieję,  

(17:34) ~woszats Do Pana burmistrza -Jeżeli Straż Miejska ma byc od spraw, którymi nie chce lub nie 

ma czasu zająć sie policja to znaczy, że nie jest planowane wyposażenie strażników w fotoradar? 

(17:34) ~Test w jaki sposób pan burmistrz planuje "doprowadzić do tego, żeby handel odbywał się w 

tym miejscu (na placu targowym) nawet codziennie" ? 



(17:34) A_Kruzel do Tesar w sprawie sekcji: mam nadzieję że funkcjonujące przy OSiR sekcje i 

uczęszczające na nią młodzież będzie zainteresowana kontynuacją zajęć na nowo wybudowanym 

obiekcie 

(17:34) ~Mati pytanie do Panów burmistrza i starosty, 4. panowie mampytanie czy uwazacie ze tak 

jak w waszym przypadku  panowie mam pytanie czy uwazacie ze tak jak w waszym przypadku brak 

przynależności partyjnej ma wpływ na szeroko pojetą skuteczność w dzialaniu na szczeblu 

samorządowym  

(17:35) hennet Panie Burmistrzu, co uważa Pan za swój największy sukces w tej kadencji? 

(17:35) ~Tesar Czyli sekcje przejdą z OSiR do PCS? To może od razu połączyć obie "firmy"? 

(17:35) A_Kruzel sekcja pływacka 100%, siatkówka, koszykówka, strzelectwo już planuje zajęcia 

przy PCS. Rekreacyjna sekcja wspinaczkowa również 

(17:35) R_Garczewski do dexter: tak, w tym roku opracowany został projekt zagospodarwoania 

tego terenu, realizacja jest planowana na przyszły rok, problem tylko w tym że jest trudność z 

pozyskaniem środków zewnętrznych a nie stać nas do końca na realizację całości zadania z własnych 

środków, ale mam nadzieję, że rzecz uda się zrealizować 

(17:35) A_Kruzel Zapraszam w imieniu dyrektora PCS 

(17:36) PowiatStaszowski prosimy o przerwę w zadawaniu pytań 

 (17:38) R_Garczewski do jasiek: Kondycja spólki delikatnie mówiąc nie jest dobra, walczymy o jej 

przetrwanie , spólka wymaga dobrego zarządzania i wielu inwestycji, aby mogł stać się konkurencyjna 

na rynku, co do wynagrodzenia rady nadzorczej tak było gdy spółka była państwowa, najszybciej jak 

to było możliwe podjąłem decyzję o obniżeniu wynagrodzeń, teraz wynagrodzenie całej rady wynosi 

4100 złotych miesięcznie,  

(17:38) R_Garczewski tylko na tej decyzji spółka zaoszczędzi 100 000 złotych rocznie 

 (17:39) R_Garczewski do woszats - ja nie planuję fotoradaru 

 (17:40) R_Garczewski do test - ja stworzę warunki do takiego prowadzenia handlu, reszta zależy 

od wolnego rynku, choć będę podejmował działania stymulujące rozpoczęcie handlu w pozostałe dni, 

np. zmniejszanie czy zwolnienie w inne dni z opłat od sprzedających 

(17:41) ~henrykósmy Panie starosto, droga Staszów ? Osiek to chyba najgorszy i 

najniebezpieczniejszy odcinek drogi wylotowej ze Staszowa, czy robi się cokolwiek żeby ją naprawić? 

(17:41) dexter_staszow Panie burmistrzu w tej kadencji zmieniono część nazw ulic, czy planowane są 

kolejne zmiany (chodzi mi tu szczególnie o ul. Świerczewskiego co do której podano już nawet 

wstępnie zmienioną nazwę)? 

(17:41) jarekwitkowski podobno PKS planowal polaczenia nad morze, dlaczego nie uruchomiono i na 

jakiej podstawie ktos moze zabronic takich kursow 



(17:41) A_Kruzel do Aldona: koszty utrzymania basenu w przypadku każdego tego typu obiektu są 

jednym z trudniejszych tematów, podjęte działania w zakresie odnawialnych źródeł energii 

zminimalizują koszty.Jak najbardziej Powiat sobie poradzi z utrzyamniem basenu, napewno jednak 

nie poradzi sobie z młodzieżą która nagminnie uchyla się od zajęć sportowych. Oferta obiektu jest 

bogata i trzeba zachęcac wszystkich  do korzystania z niego 

(17:41) ~szabel Panie BiS jak wygląda pomoc biednym i bezdomnym w powiecie i gminie Staszów co z 

mieszkaniami komunalnymi? 

(17:42) hennet Panie Starosto. Skąd ta nagła zmiana na stanowisku Dyrektora Liceum 

Ogólnokstałczącego im. ks. kard. S.Wyszyńskiego?  

(17:42) R_Garczewski do mati moim zdaniem bezpartyjność nie przeszkadza a wręcz niekiedy 

pomaga w zdobywaniu środków. Nie widać ? :) 

(17:42) ~paweł74 panie burmistrzu!co dalej z drogą dojazdową do garaży przy ul targowej(obok 

Multimax)droga jest waszą własnością!a w tej chwili jest tagedia!!! 

 (17:42) PowiatStaszowski ponownie prosimy o przerwę w zadawaniu pytań 

 (17:43) R_Garczewski do hennet: uspokojenie nastrojów w radzie miejskiej i osiągnięcia efektów 

większych niż te które zakładałem obejmując funkcję 

(17:44) A_Kruzel do mati: przyłączam się do stwierdzenia burmistrza. Przynależność partyjna to nie 

koniecznie skuteczność. Apolityczność często pomaga a po latach moich doświadczeń mogę to 

stwierdzić 

(17:44) R_Garczewski do tesar co do sekcji mam trochę inne zdanie niż poączenie obu "firm" 

sekcje powiatowe powinny wyłapywać najlepszych z sekcji gminnych z całego powiatu i zając się 

młodzieżą ponadgimnazjalną 

(17:46) R_Garczewski do dexter: tak planujemy zmianę nazw, są też nowe ulice, które muszą 

zostać "ochrzczone" 

(17:46) ~zrynku Witam na forum ED trwa dyskusja o utraconych budynkach,terenach 

kino,Blich,mleczarnia,"Sorbona",przeszkole za Sorbona. 

(17:46) A_Kruzel do henrykósmy: Jest to droga wojewódzka ale pilotujemy i staramy się o pilną 

realizację naprawy i odbudowy tego odcinka drogi. Ogłoszono przetarg i mam nadzieję, że jeszcze w 

tym roku rozpoczną sie prace budowlane. Zadanie napewno zostanie zrealizowane 

(17:46) hennet Pytanie do obu Panów. Czy namówi się któryś z Panów na skok do basenu na 

jutrzejszym oficjalnym otwarciu obiektu? :) 

(17:47) R_Garczewski do jarek witkowski: PKS już uzyskał wszystkie zgody, niestety ostatnie 

dopiero we wrześniu, uzgodnienie takiego kursu trwa około roku i faktycznie niektórzy starają się 

blokować wpuszczenie innego przewoźnika 



 (17:47) ~Aldona Nie no. Hennet daj spokój. To ociach 

(17:47) R_Garczewski Teraz nie ma to sensu ale w przyszłe wakacje w sezonie kurs taki będzie 

uruchomiony 

(17:48) A_Kruzel do hennet: dawna pani dyrektor odeszła na emeryturę na własną prośbę i stąd 

zmiana 

(17:48) R_Garczewski do szabel: na to pytanie można odpowiadać i ze dwie godziny proszę o jego 

sprecyzowanie 

(17:48) hennet do Aldona. dlaczego? długo oczekiwana inwestycja, gest symboliczny i napewno 

zapamiętane by było na długo w historii PCS :) 

(17:49) R_Garczewski do paweł 74: droga ta wbrew temu co pan pisze nie jest drogą gminną 

(17:50) ~zrynku Witam.na forum ED trwa dyskusja o utraconych terenach,Blich,mleczania,budynkach 

kino,Sorbona.jest mozliwośc na ich odzyskanie?ile wynosi oplata za dzierżawę Blichu,czy na jego 

części nie można by uruchomić parkingu?cza 

(17:50) A_Kruzel do hennet: nie planuję ale nie ukrywam, że nie założę jutro najlepszego garnituru. 

Pływać umiem, nawet w ubraniu 

(17:50) ~Jasiek do hennet. Nie to byłoby obciachowe. Wolałabym spotykać obydwu panów rano na 

basenie w sobote, widząc ze dbaja o zdrowie i dają przykład innym:-) Panowie da radę? 

 (17:50) R_Garczewski do z rynku: gmina nic nie utraciła, te budynki i tereny które były jej 

własnością, są nią nadal, a na te które nie były i nie są jej własności czyli kino i mleczarnia nie mamy 

wpływu 

 (17:50) jarekwitkowski dlaczego lasy panstwowe opieraja sie remontowi drogi na Golejow, czy ta 

droga nie powinna byc gminna? 

(17:51) dexter_staszow Panie do Pana Burmistrza- czy miasto zamierza coś zrobić aby usprawnić ruch 

na ul. Kolejowej, na której jazda przypomina obecnie slalom gigant (chodzi o zaparkowane tam 

samochody)? 

 (17:51) R_Garczewski do hennet: nie będę skakał do basenu, za dużo byście mieli uciechy :) 

(17:52) hennet Panie Starosto, liczę że mnie Pan jutro na otwariuc PCS pozytywnie pod tym 

względem zaskoczy :) 

(17:52) A_Kruzel Mam nadzieję jak zawsze :) 

(17:53) ~paweł74 mi chodzi o dojazd do garaży,a nie na garażach według geodety droga ta należy do 

maiasta 



(17:53) R_Garczewski opłata za blich jest zgodna z umową podpisaną przez Andrzeja Iskrę, nie 

będę tu ujawniał wysokości ze względu na ochronę danych ale jeżeli ktoś zwróci się o tą informację w 

trybie prawem przewidzianym udzielę odpowiedzi 

(17:53) R_Garczewski Umowa na blich od nowego roku się zmieni 

 (17:54) ~zrynku proszę o odpowiedź ile płaci dzierżawca z Blich? czy jest możliwość na urządzenie 

tam parkingu i oczyszczenie rynku z samochodów? 

(17:54) ~szabel Pytam czy gmina zamierza budować blok komunalny? 

(17:54) R_Garczewski do jasiek: będę korzystał z basenu,  

 (17:55) R_Garczewski jarekwitkowski: powinna być gmina, pytanie do lasów państwowych 

dlaczego nie chcą jej przekazać 

(17:55) ~Mati Panie burmistrzu obserwując dzis pracę rady nie ukrywam, że wyglada ona zupenie 

inaczej niz w poprzedniej kadencji... a jak Pan ocenia na chwilę obecną swoją współpracę z radą 

 (17:56) R_Garczewski do dexter: jest projekt organizacji ruchu, w przsyzłym tygodniu ukaże się na 

stronie urzędu, będzie ruch jednokierunkowy od lustra do skrzyżowania z Krakowską ale najpierw 

musi zejśc z budowy Strabag 

 (17:57) ~jasiek Garczewski: Ile osób pracuje teraz w UMiG?   

(17:57) R_Garczewski paweł 74 - powtarzam dojazd do garaży nie jest drogą gminną, nie ma jej w 

ewdiencji dróg gminnych 

(17:58) ~zrynku Czy p.Burmistrz widział jak niszczone są trawniki rozjeżdzane przez samochody,to 

dzieje sie od zakonczenia przebudowy,Slepa uliczka a wszyscy chcą wjechać pod drzwi 

 (17:59) ~paweł74 chce tą drogę zrobić na własny koszt do kogo mam się udać? 

(17:59) hennet Panie Burmistrzu, wspomniał Pan o firmie Strabag. Czy jest Pan zadowolony z prac 

prowadzonych na terenie miasta przez tą firmę? W wielu miejscach daleko jeszcze do finału. Są 

miejsca gdzie możnaby mieć wiele pytań co do profesionalnego wykonania inwestycji.  

(17:59) R_Garczewski z rynku - co do opłaty za blich odpowiedziałem już na to pytanie, proszę się 

zwrócić o informację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, co do parkingu w tej chwili 

teren jest przedmiotem umowy cywilnej, którą gmina jest związana 

 (17:59) ~zrynku codzi o przedszkole nr 8 na Kilinskiego  

 (18:00) R_Garczewski do szabel - złożyliśmy projekt na pozyskanie środków na przebudowę byłej 

szkoły w Woli Osowej na blok komunalny, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu 

(18:00) dexter_staszow Panie burmistrzu są plany zakupu parkometrów na rynku, skoro tylu tam 

parkuje można by na tym zarobić skoro już powołaliśmy do życia straż miejską? 



(18:01) kudlaty69 Pytanie do Pana burmistrza - Wczoraj znajomi dostali na Rynku Głównym w 

Krakowie mandat za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (zostali zauważeni przez Pania 

obsługującą kamery Straży Miejskiej, która potem bezbłędnie wytypowała tych, którzy spożywali. Czy 

w Staszowie system monitoringu będzie działał w podobny sposób? 

(18:01) R_Garczewski do Mati - jestem zaskoczony, że ta współpraca jest aż tak dobra, choć nie 

ukrywam że są radni którym się to nie podoba i zależy im by spokój i merytorykę burzyć  

 (18:02) R_Garczewski do jasiek - wliczając strażników 98, od począku kadnecji udało się 

zmniejszyć atrudnienie o ponad 10%, dodatkowo w miarę otrzymywania srodków z urzędu pracy 

staramy się pomóc bezrobotnym przez uruchamianie prac interwencyjnych, staży i robót publicznych 

(18:02) R_Garczewski z rynku - ale gdzie? 

(18:03) ~henrykósmy Panie burmistrzu jakie plany na przyszłość? 

(18:03) R_Garczewski do paweł 74 - zapraszam na spotkanie 

 (18:03) R_Garczewski wyjasnimy i ustalimy szczegóły 

 (18:04) R_Garczewski do z rynku - trwa teraz rozbudowa, częśc parkingu przy przedszkolu jest 

wyłączona z drugiej strony rozumiem rodziców którzy gdy jest deszcz chcą z dziexckiem podjechać jak 

najbliżej wejścia 

(18:04) ~paweł74 czy mógłby pan podać jakiś najbliższy termin? 

(18:04) kudlaty69 Kolejne pytanie dość istotne dla młodzieży. Padł pomysł aby gdzies na terenie 

miasta ogrodzić kawałek działki, postawić kilka stolików i zezwolic na spożywanie tam alkoholu. Czy 

takie cos nie miałoby według Pana sensu? Policja sypie mandatami tylko dlatego, że młodzież 

(przeważnie mieszkająca w blokach) chciałaby piwa pod chmurką nie płacąc za 5 czy 6zł. Czy nie 

miałoby to według Pana sensu? 

(18:04) ~zrynku dojazd do przedszkola nr 8 na Kilinskiego 

 (18:05) ~Mati Panie starosto czy sytuacja demograficzna w placówkach szkolnych które sa podległe 

starostwu dała także o sobie znać a tym samym czy konieczne były zwolnienia pracowników    

(18:05) R_Garczewski do dexter - rozważamy taką możliwość, ale są argumenty za i przeciw 

(18:05) hennet do ~zrynku : https://www.facebook.com/piwopodchmurka?ref=ts&fref=ts 

(18:06) PowiatStaszowski prosimy o przerwę w zadawaniu pytań 

(18:06) ~szabel w jakim terminie ten projekt ma byc realizowany i kiedy ten konkurs bedzie 

rozstrzygnięty-blok komunalny 

(18:06) R_Garczewski do kudłaty 69 - ja przepisów zakaujących spożywania alkoholu pod chmurką 

nie wprowadzałem :) 



(18:07) ~jasiek to ja się dołanczam do pytania pawła 74 o piwie pod chmurką 

(18:07) R_Garczewski do henryk ósmy - dożyć w zdrowiu do 67 roku zycia i pójść na emeryturę :) 

(18:07) hennet Ponawiam: Panie Burmistrzu, wspomniał Pan o firmie Strabag. Czy jest Pan 

zadowolony z prac prowadzonych na terenie miasta przez tą firmę? W wielu miejscach daleko jeszcze 

do finału. Są miejsca gdzie możnaby mieć wiele pytań co do profesionalnego wykonania inwestycji.  

 (18:08) ~jasiek tzn do kudłatego:-) 

(18:08) A_Kruzel do Mati: tak, ma to wpływ na wysokość subwencji i wymaga dużej elastyczności w 

ofercie edukacyjnej. Obecnie nie nastąpiły redukcje oprócz odejść nauczycieli na emeryturę  

(18:08) R_Garczewski do paweł 74 - przyjumuję w każdy poniedziałek, chyba że mam wyjazd, 

gdyby się nie udało w ten poniedziałek to przyjmę we wtorek, proszę uzgodnić termin w sekretariacie 

(18:08) dexter_staszow Pytanie do Pana burmistrza- czy w związku ze strefą gospodarczą w 

Grzybowie gmina będzie się starać o modernizację DW 757 na odcinku przebiegającym przez gminę 

Staszów, który jest obecnie w opłakanym stanie? 

(18:09) R_Garczewski przyjmuje też mój zastępca Tomasz Fąfara, który również złatwi sprawę 

(18:09) R_Garczewski do szabel - projekt został złożony we wrześniu, rozstrzygniecie miało być w 

październiku, czekamy. 

(18:10) ~henrykósmy No to tego życzę. A tak bliżej i konkretniej? Jakie plany na przyszły rok? 

(18:10) kudlaty69 Pytanie do Burmistrza - rozumiem, że Pan nie wprowadzał, ale co Pan o tym 

sądzi??  

 (18:12) ~Sędzimir W Malezji matki kąpią swoje dzieci w piwie, by uchronić je od zarazków itp.  i 

legalnie, a u nas nie można wypić piwa! 

(18:12) R_Garczewski do hennet - odnośnie prac drogowych Starbaga, to jak można być 

zadowolonym z takiej fuszerki, niestety nie my zlecamy i kontrolujemy tę budowę i nie my możemy 

zerwać umowę z wykonawcą, mam nadzieję że jakoś to skończą, bo szczerze mówiąc sam już mam 

dość ciągłego interweniowania w zarządzie dróg wojewódzkich 

(18:14) R_Garczewski do dexter - chciałbym wspólnie z wójtami gmin Stopnica, Oleśnica, Tuczępy, 

Bogoria, Iwaniska i Opatów przygotować we współpracy  z Zarządem Wojewódzkim projekt z 

możliwością realziacji w następnym okresie fionansowania tj 2014-2020 

 (18:14) R_Garczewski do henryk ósmy - odpowiadałem już na to pytanie na samym początku,  

(18:15) hennet Panie Burmistrzu, co dalej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Ciągły brak pomysłu. 

Powstało Powiatowe Centrum Sportowe, OSiR może już zupełnie zejśc na drugi plan. 

(18:15) R_Garczewski do kudłaty 69 - też byłem młody, ale nie miałem wtedy z tym problemu 



(18:15) ~henrykósmy Do Pana Starosty: Mija połowa kadencji, jak ją pan ocenia, czy zrealizowano 

planowanie zadania? 

(18:16) ~szabel Do Starosty w jakiej cenie wejsciówki na basen.I czy można postrzelac z łuku? 

(18:16) R_Garczewski do hennet - mylisz się będzie współpraca a nie spychanie jednych przez 

drugich do tyłu  

(18:17) ~zrynku pisząc o niszczeniu trawników chodziło mi o dojazd do przedszkola nr 8 przy 

Kilińskiego. Ślepa uliczka kazdy chce wjechać pod drzwi.Nie ma żadnego ciągu pieszego w kieruku 

wschodnim od przedszkola.Nawalono tyle asfaltu że krawęzniki zrównały się z trawnikami.No i bez 

problemu moa mamuśki śmigać po trawnikach.Ale w lecie kosiarze kosza co 2 tygodnie.Totalna 

głupota, projektu i wykonastwa. 

(18:18) hennet Chciałbym się mylić Panie Burmistrzu, dziś dostrzegam tylko brak pomysłu na rozwój 

tej instytucji. Być może wynika to z środków finansowych, jakie ośrodek posiada. Czy gmina zamierza 

bardziej wspierać finansowo ten organ? 

(18:18) R_Garczewski do z rynku - przyjrzę się problemowi, ale tak jak pisałem, nie dziwię się też 

rodzicom, że przyz złej pogodzie podjeżdżają jak najbliżej wejścia 

(18:18) R_Garczewski Znajdziemy rozwiązanie dla jednych i drugich, 

(18:19) A_Kruzel do henrykósmy:Tak, świadczy o tym zrealizowanie w pełni zaplanowane zadania 

inwestycyjne z zakresu sportu i rekreacji, przebudowy i poprawy jakości dróg w dziedzinie ochrony 

środowiska i w bieżacej działalności jednostek organizacyjnych powiatu. Udało się pozyskać 

planowane środki z funduszy europejskich programów operacyjnych jak również programów 

krajowych. Zrealizowanie zadań za kwotę kilkudziesięciu milionów złotych przebudowa przeszło 150 

km dróg, zrealizowanie kompleksu sportowego łącznie z basenem daje sporo staysfakcji. Poddaje to 

Pana ocenie 

(18:19) jarekwitkowski Co sklonilo Panow do czatowania, kiedy nastepny czat? 

(18:19) dexter_staszow Panie burmistrzu jak długo jeszcze będziemy gasić światło w mieście? 

(18:20) ~Mati Panie starosto czy uważa Pan, że tak wysokie dofinansowanie szpitala przyniosło 

zamierzony efekt i czy mozemy także liczyć na nową kadrę lekarską chodź przyznam, że po części 

zmiany juz są widoczne szczególnie oddział chirurgii cieszy się dobra opinią  

(18:20) R_Garczewski do hennet - od października zachodzą istotne zmiany w funkcjonowaniu 

sportu, nauczyciele wf dla których ne było godzin w szkołach zostali zatrudnieni jako instruktorzy 

sportu, za rok porozmawiamy o efektach 

(18:20) R_Garczewski w funkcjonowaniu OSIR oczywiście 

(18:21) R_Garczewski jarekwitkowski - do zcatu skłoniły nas głupoty pisane przez niektórych w 

internecie :) już w poniedziałek będzie następny czat w Echu Dnia 



(18:22) A_Kruzel do szabel: cennik jest na stronie internetowej PCS i starostwa. Z łuku postrzelamy 

w przyszłości 

 (18:23) ~Aldona Panie Burmistrzu czy latem, w czasie wielkich upałów, gmina przewiduje możliwość 

zainstalowania kurtyn wodnych, np. w parku Bienia? 

(18:23) R_Garczewski do dexter: jeszcze trochę, zorganizwoaliśmy grupowy przetarg na energię 

który przyniesie około 250 tysięcy złotych oszczędności w skali roku, więc ... 

(18:24) R_Garczewski do Aldona - nie, ale może zastąpi ją fontanna - pluskawisko  

(18:24) hennet Panie Burmistrzu, wracając jeszcze do OSiRu. Czy nie uważa Pan że lepszym 

rozwiązaniem dla tej intytucji byłoby wspieranie konkretnych inicjatyw jak klub piłki ręcznej "KORAB", 

chodzi mi tu o większe wsparcie finansowe. Moim zdaniem dziś to jest szansa dla tego miejsca. 

Ligowe rozgrywki piłki ręcznej, siatkówki cieszą się sporym powodzeniem. 

(18:24) ~szabel Panie Starosto a co z ludzmi którzy nie mają pracy.Panu podlega PUP czy ta instytucja 

robi coskolwiek w tym kierunku? 

(18:24) dexter_staszow Pytanie do obydwu Panów- czy gmina i powiat zlożyły wnioski na tzw. 

"schetynówki" w 2013 r. a jeśli tak, to na które drogi? 

(18:24) ~mieszkaniec Chciałem zapytać jaka jest strategia powiatu na najbliższe miesiące, lata? W 

związku z tym również pytanie o budżet.Skąd powiat generuje środki na poczynione inwestycje?  

(18:25) PowiatStaszowski prosimy o zadawanie ostatnich pytań 

 (18:25) R_Garczewski do hennet - pochwalam osiągnięcia i pracę wykonywaną przez trenerów i 

piłkarzy ręcznych i mam nadzieję że w przyszłym roku zadowolenie będzie obopólne 

 (18:26) jarekwitkowski Czy jezeli nie bedzie glupot wypisywanych w internecie to Panowie nie beda 

czatowac? Kiedy nastepny czat? Jak ktos glupoty zacznie pisac? 

(18:26) R_Garczewski do dexter - tak Gmina już się nawet zakwalifikowała, przygotowujemy 

inwestycję na Os. Małopolskim 

(18:26) hennet Dziękuję Panom za odpowiedzi na moje pytania. Będe przyglądał się jeszcze dyskusji 

w EchuDnia w poniedziałek. Dziękuję i życzę miłego wieczoru. H.G 

(18:26) ~mieszkaniec Zbliża się zima. Pytanie do Pana starosty. Co Pan myśli o tzw. pustych 

przebiegach na drogach podległych gminie/województwie? 

(18:26) ~zrynku napisałem na ED tak gyby Pan urzadził parking na Blichu,przynajmniej na połowi 

placu,od kina i dziennie zarabial 100 zl to rocznie miałby Pan ~35 00zl.Przy bryndzy w gminnej kasie 

co jest lepsze krzaczki i zwirek czy zywa gotówka i ładniejszy rynek?Druga sprawa,nie mozna by 

podjąć działań w kierunku likwidacji ruchu okreznego na rynku?Stworzenia obiegu 

jednokierunkowego na Kościelnej, 



(18:26) A_Kruzel do dexter_staszow: tak starając się o środki na aktywne wspieranie walki z 

bezrobociem co wpłynęło na wyhamowanie wzrostu bezrobocia w naszym powiecie przy rosnącym w 

skali kraju i województwie 

(18:27) R_Garczewski do dexter cd - będzie to duże zadanie porównywalne do modernizacji os. 

Ogrody 

(18:27) ~zrynku Rytwiańskiej,Poprzecznej,Kolejowej? 

(18:27) ~szabel Do jarekwitkowski jakich głupot? 

(18:27) ~jasiek przeczytaj wczesniej 

(18:27) R_Garczewski do jarekwitkowski - nie w poniedziałek, ale nie wykluczam, że w niedzielę 

ktoś coś napisze :) 

(18:27) PowiatStaszowski dziękujemy za zadane pytania, zamykamy listę pytań  

(18:28) ~mieszkaniec Ostatnie pytanie do obu Panów. W środowisku uważani jesteście za lobbystów. 

Chciałbym poznać Panów zdanie na temat załatwiania spraw dla "swoich". 

(18:28) dexter_staszow Pytanie do Pana burmistrza- czy miasto zamierza się starać o pozyskanie 

srodków na modernizację stadionu "Pogoni" i jak w najbliższym czasie zamierza wspierać samą 

drużynę? 

(18:28) ~Mati Panie burmistrzu dziesiatki milionów pozyskano na budowę zakładu w Rzędowie  kiedy 

mozna będzie liczyć na jego uruchomienie  

(18:29) ~Aldona Dziękuję za odpowiedzi na pytania.  

(18:29) R_Garczewski do mieszkaniec -  nie wiem w jakich środowiskach pan się obraca 

(18:29) A_Kruzel do mieszkaniec: podnoszenie pługa na "nie swojej" drodze to oczywisty nonsens 

ale na to lekarstwo jest w aptece, która nazywa się Sejm.Niestety zakres możliwości samorządu i 

prawne możliwości są ograniczone.Lekarstwo na ten stan trzeczy są porozumienia które na mocy 

ustawy o ruchu drogowym mogą zawierać między sobą zarządcy dróg 

Na naszym terenie w drodze porozumień próbujemy rozwiązac ten problem czego przykładem jest 

gmina Połaniec 

(18:30) ~szabel Jakoś nie widac tego wspierania bezrobocia bo ludzie głodują taka jest prawda. 

 (18:30) ~Mati pozdrawiam i życzę dalszej dobrej współpracy dla obu Panów 

(18:31) R_Garczewski do z rynku - a skąd pan wie że Gmina nie zarobi więcej z nowej umowy, czas 

obwoiazywania starej właśnie dobiega końca 

(18:31) ~henrykósmy Pozdrawiam  i życzę dużo sił do pracy. 

(18:32) R_Garczewski do mati - trwa budowa, planowany termin uruchomienia zakładu to jesień 

2013 



 (18:32) A_Kruzel do mieszkaniec: Nigdy nie działaliśmy nie formalniei tego nie tolerujemy. 

Przejrzysty lobbing odbywający się przy otwartej kurtynie powinien istnieć i podobnie jak konsultacje 

społeczne może dobrze przysłużyć budowie społeczeństwa obywatelskiego 

(18:33) R_Garczewski Dziękuję Państwu, pytania których nie zadaliście dzisiaj będzie można zadać 

mi w poniedziałek na czacie organiozwanym przez Echo Dnia 

(18:33) ~szabel Ciekawe czy wszystkie dzieci dostaną paczki na mikołaja. 

(18:33) ~jasiek szabel: ty dostaniesz na stówę:-) 

(18:34) ~mieszkaniec czy mógłym jedynie uzyskać jeszcze odpowiedź na pierwsze pytanie dotyczące 

strategii powiatu? Mam wrażenie, że wielokrotnie to jedynie sztuka dla sztuki.  

(18:34) A_Kruzel zrzeszanie się samorządów aby walczyć o ważne dla nich sprawy to zabieg 

demokratyczny, sformalizowany aby przyspieszyć ważne inwestycje i tak zamierzamy działać. Nie 

załatwiam spraw w tajemnicy przed obywatelami 

(18:34) R_Garczewski do szabel - jeżeli ktoś głoduje to proszę o bliższe informuje, gmina dla 

najuboższych wydaje darmowe obiady w odremontowanym budynku przy ul. Krakowskiej 9 

(18:36) ~szabel ZAPRASZAM.NA OBIAD I PO PACZKI OD MIKOŁAJA.ZDROWIA ŻYCZĘ WSZYSTKIM  

(18:36) jarekwitkowski czegos sie dowiedzialem, dziekuje :) proponuje nie czekac az ktos zacznie 

glupoty w internecie pisac :) 

(18:37) R_Garczewski panie jarku jeżeli będzie tak potrzeba będziemy czatować częsciej 

 (18:38) ~jasiek szabel podaj adres to przyjde do ciebie po paczke i na obiad :-) 

(18:38) jarekwitkowski teraz na czat trzeba zaciagnac szefa lasow 

 (18:39) ~jasiek zdrówka wszystkim i piwka pod chmurką bez konsekwencji 

 (18:39) ~szabel Jasiek ale masz łyżkę i widelec bo moje sprzedane na chleb. 

(18:39) waleriny pozdrowienia dla jaśka równy z ciebie facet//aniolek  

(18:39) A_Kruzel do mieszkaniec: obecnie aktualizujemy strategię pod kątem nowego budżetu UE 

aby efektywniej w przyszłości pozyskiwać środki, a priorytety te to pobudzanie rozwoju 

gospodarczego regionu.Wiemy jak bardzo ważnym instrumentem w realizacji zamierzeń są 

pozyskiwane środki z UE w ramach dostępnych programow operaycyjnych w których uczestniczymi i 

zamierzamy uczestniczyć jak i w ramach progrmaów  krajowych 

 (18:40) dexter_staszow Pozdrowienia dla wszystkich i dziękuję za udzielone odpowiedzi. 

 (18:41) ~szabel Biedni nie piszą bo nie maja neta a bogatych to nie obchodzi. 



(18:42) R_Garczewski do szabel - w rmach e inclusion każdy mógł złożyć wniosek o darmowy 

komputer z dostępem do interentu, właśnie teraz robimy przetarg na 240 komputerów aby 

udotępnić możliwość korzystania z internetu na terenie gminy Staszów 

(18:42) R_Garczewski Teraz to już na prawdę koniec dziękuję 

 (18:43) ~mieszkaniec Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi. Życzę dużo sił, a przede wszystkim 

zdrowia w dalszej pracy. 

(18:43) PowiatStaszowski dziękujemy za udział w spotkaniu na czacie, zapraszamy na strony 

starostwa i gminy gdzie umieszczony zostanie zapis czata, pozdrawiamy 

(18:43) ~szabel szkoda że nikt o tym wniosku nie wiedział 

(18:44) ~Sędzimir jak sie czlowiek nie chce dowiedzieć tylko siedzi na necie i buły ogląda to tak jest  

(18:44) ~Sędzimir panie szabel 


