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Nowe SUPER ceny reklamy!
Reklamuj się w „Stambułce”
Przyjdź do biura
reklamy na
ul. Kościelną 31
w Staszowie

Śmiesz-NIE
Tyle co ja
obiecam
- to nikt
wam nie
da !

Na szwagra

lub zadzwoń pod
731 456 789,
a przygotujemy
ofertę specjalnie

od 32 zł (netto)
8,6 X 4,2 CM

od 89 zł (netto)
8,6 X 13,5 CM

od 168 zł (netto)
13,0 X 18,1 CM

dla Ciebie!

Autor: Marcin W.

Twarz ta sama,
program ten sam - tylko
partia co wybory inna.
A ty Mieciu na kogo będziesz
głosował?
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Dyżury aptek
Od
Do
Adres
10.11.2014 16.11.2014 Staszów, ul. Złota 2
17.11.2014 23.11.2014 Staszów, ul. Jana Pawła II 23
24.11.2014 30.11.2014 Staszów, ul. Jana Pawła II 10

Telefon
15 864 20 20
15 864 63 00
15 864 22 52

Wybory samorządowe

JAK GŁOSOWAĆ?
Okręg wyborcz

y nr ....

REKLAMA

ŻALUZJE, ROLETY, PLISY 1 Na Wójta/Burmistrza
produkcja, montaż 1 Na kandydata do Rady Gminy
tel./fax 15 8 130 700 1 Na kandydata do Rady Powiatu
kom. 501 266 296 1 Na kandydata do Sejmiku Województwa
STASZÓW: Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 7 - tel. 15 864 27 65;
Urząd Miasta i Gminy ul. Opatowska 31 - tel. 15 864 83 05; Policja ul. Armii Krajowej 10 - 15 864 72 05; Straż Pożarna ul. Parkowa 4 - 15 864 21 05;
Pogotowie Ratunkowe ul. Wschodnia 23 - 15 864 85 45; Straż Miejska
ul. Opatowska 31 - 15 864 83 71; Informacja PKS ul. Krakowska 51 - 19150, 15
864 26 65; TAXI - 15 801 51 51; Informacja turystyczna Kurozwęki, ul.
Zamkowa 3 - 15 866 74 07; Pogotowie Gazowe ul. Nasienna 3 - 15 864 21 89;
Pogotowie Energetyczne ul. Krakowska 44 - 15 891 46 00; Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne ul. Radzików 33 - 15 864 29 73; Sąd Rejonowy
ul. Kościuszki 2 - 15 864 82 00; Urząd Skarbowy ul. Oględowska 12 - 15 864 67
00; Powiatowy Urząd Pracy ul. Szkolna 4 - 15 864 38 85 POŁANIEC: Urząd
Miasta i Gminy ul. Ruszczańska 27 - 15 865 03 05; Policja ul. Wyzwolenia 3 - 15
865 00 20; Straż Pożarna ul. Ruszczańska 20 - 15 865 01 00; Pogotowie
Ratunkowe ul. Madalińskiego 1 - 15 865 05 99; Informacja PKS - 15 865
55 36; Informacja turystyczna ul. Rynek 1 - 15 832 32 28; Pogotowie
Energetyczne ul. Zrębińska 32 - 15 865 08 76 OSIEK: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 - 15 867 12 03 BOGORIA: Urząd Gminy ul. Opatowska 13 - 15
867 40 86; Policja ul. Spacerowa 1 - 15 867 40 07; Straż Pożarna OSP ul.
Tylna - 15 867 41 66 RYTWIANY: Urząd Gminy ul. Staszowska 15 - 15 864 79 30
SZYDŁÓW: Urząd Gminy ul. Rynek 2 - 41 354 51 25 RAKÓW: Urząd Gminy
Ogrodowa 1 - 41 353 50 18 TUCZĘPY: Urząd Gminy Tuczępy 35 - 41 353 31 35
OLEŚNICA: Urząd Gminy ul. Nadstawie 1 - 41 377 40 36

Numery alarmowe
112 - Numer alarmowy
999 - Pogotowie raunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja

991 - Pogotowie Energetyczne
992 - Pogotowie Gazowe
993 - Pogotowie Ciepłownicze
994 - Pogotowie Wodociągowe

REKLAMA

Promocja Zimowa 2014/2015

Ceny Opon Nowych
(nie bieżnikowanych)
z gwarancją producenta.

175/65/R14 - od 140 zł
185/60/R14 - od 150 zł
195/65/R15 - od 170 zł
205/55/R16 - od 190 zł
225/45/R17 - od 230 zł
Ceny podane z montażem,
dostępne wszystkie rozmiary.

TEL. 509 839 048
Pełczyce 78 k. Bogorii
CZYNNE:
PN.-SOB. 8:00 - 18:00

REDAKCJA GAZETY STAMBUŁKA:
28-200 Staszów, ul. Kościelna 31
Tel. 731 456 789
Fax 41 242 14 94
E-mail: redakcja@stambulka.pl
www.stambulka.pl
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Oferujemy:
• naprawy główne i bierzące
• naprawy zawieszenia
• hamulce, rozrządy
• wymiana oleju i płynów
• spawanie plastiku i aluminium
• prostowanie felg
• blacharstwo-lakiernictwo
• naprawy powypadkowe
• wulkanizacja
• diagnostyka komputerowa
• auto części
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WORKI / PLECACZKI
DO PRZEDSZKOLA
LUB SZKOŁY
NA BUTY, KAPCIE
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Dlaczego właśnie Józef Małobęcki?

Mieczysław Gil
Senator RP

Józefa Małobęckiego znam ponad trzydzieści lat. Zetknęliśmy się po raz pierwszy na
słynnym, historycznym Zjeździe NSZZ „Solidarność” w gdańskiej Olivii w 1981 r. Jako pracownik i działacz związkowy „Siarkopolu” w Grzybowie reprezentował tam naszą rodzinną
Kielecczyznę. Już wówczas spodobała mi się jego energia, głęboki patriotyzm, wrażliwość
społeczna i całkowite oddanie sprawie. Zostało to dostrzeżone nie tylko przez mnie, został
wybrany do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Regionu „Ziemia Sandomierska”. Warto
przypomnieć, że w czasie Zjazdu w hali Olivii uchwalono program „Solidarności”, którego
istotnym fragmentem była „Samorządna Rzeczpospolita”.
Doświadczenie zdobyte wówczas, a także ogromne przywiązanie do wartości patriotycznych oraz pasja, z jaką angażuje się jako mieszkaniec Staszowa we wszystkie działania
służące miejscowej społeczności każą mi widzieć w Józefie Małobęckim odpowiedniego,
kompetentnego i przygotowanego kandydata do roli radnego w Sejmiku wojewódzkim.
Stąd moje poparcie i prośba do Wyborców o oddanie głosu właśnie na niego. W 1980 r., gdy
tworzyliśmy „Solidarność” było nas bardzo wielu. Po latach wierność idei i służbę społeczną
deklarują już tylko nieliczni - cieszę się, że Józef Małobęcki jest jednym z nich. Jestem
przekonany, że nasze wspólne działanie w duchu „Solidarności” jest dziś niezwykle Polsce
potrzebne. Stąd moje poparcie dla jego kandydatury i prośba o głosowanie na niego.
Będzie go potrzebował 12 listopada 2014 r., tak jak my będziemy potrzebowali aktywności
Józefa Małobęckiego w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Gace Słupieckie, 10.X.2014 r.
Mieczysław Gil
Senator RP

O MNIE
Jestem nową twarzą w polityce ale starym bardzo aktywnym działaczem i liderem antykomunistycznym na „Ziemi Staszowskiej” w latach 1980-1982. Wtedy byłem człowiekiem koniecznych
zmian i dzisiaj chcę być człowiekiem podobnie koniecznych zmian bo „Tak dalej być nie może”.
Internowany za działalność antykomunistyczną czego skutkiem była przymusowa emigracja,
mam 28 letnie doświadczenie z amerykańską demokracją, które chcę wykorzystać w Sejmiku wojewódzkim.
Wymiernymi efektami odważnego prezentowania słusznych potrzeb i moich działań w okresie
„Solidarności” było to, że:
• w kopalnianym klubie zakładowym „Skarbek” utworzono przedszkole
• uzyskano części staszowskiego budynku komitetu PZPR na szkołę
• przeniesiono pomnik T. Kościuszki na Rynek staszowski
• odłączono gminę i miasto Staszów od woj. tarnobrzeskiego i przyłączenie do woj.
• kieleckiego uchwałą Miasta i Gminy Staszów
• wielokrotne negocjacje z wojewodą w sprawach bytowo-rozwojowych Staszowa
oraz ostatnimi latami
• pomoc własnymi funduszami ubogim dzieciom oraz wyposażenie w komputery pracowni komputerowej w szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie
• zmiana komunistycznych nazw ulic w Staszowie
są przykładami mojego zaangażowania w społeczne sprawy. Moja niezależność finansowa i służbowa gwarantują, że jako osoba pozostająca poza jakimikolwiek powiązaniami w dalszym ciągu będę
pracował dla dobra świętokrzyskiej społeczności. Świadczy o tym moja historia życiowa i dlatego
proszę Szanowne Państwo o Wasz głos na mnie (13 miejsce na liście PiS) a dietę radnego dzięki Waszym głosom przeznaczę na dożywianie dzieci z ubogich rodzin.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KANDYDAT PIS DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
TWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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USA
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LISTA

szczęśliwa
13-tka

» uczciwość, niezależność, odwaga, rzetelność
» operatywność, konsekwencja w działaniu
» doświadczenie amerykańskie

Józef

MAŁOBĘCKI

Program wyborczy:

• walka z nepotyzmem,
korupcją polityczną
dietę radnego dzięki Waszym
i gospodarczą
głosom przeznaczę na dożywianie
• wspieranie walki
z bezrobociem i tworzenie
dzieci z ubogich rodzin!
nowych stanowisk pracy
w połączeniu z wyższymi
dochodami zatrudnionych
• dyscyplina budżetowa jednostek samorządowych
• wsparcie dla rozwoju infrastruktury - dróg, sieci wodno kanalizacyjnych, sieci gazowych, oświetleniowych,...
• wsparcie ubogich rodzin i stwarzanie równych szans ich dzieciom
poprzez programy aktywizujące wychodzenie z ubóstwa.
• wsparcie poprawy bazy lokalowej służby zdrowia świadczących
łatwiejszy i lepszy dostęp do lecznictwa
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Koniemłoty, Wiązownica …Staszów
– moje korzenie mój dom.

Mirosław Wyrzykowski
Kandydat do Rady Powiatu

OKRĘG: STASZÓW
LISTA NR 1 POZYCJA 14
• Redaktor: Panie Mirosławie wiemy, że przez wiele lat był pan Naczelnikiem Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa w Starostwie powiatowym w Staszowie czy to doświadczenie zawodowe skłoniło Pana do
kandydowania do rady powiatu?
Mirosław Wyrzykowski: Tak między innymi. To jest wiedza i doświadczenie, które
na pewno pomoże mi być dobrym radnym oczywiście gdy wyborcy mi zaufają.
Dobrze jest znać pracę starostwa od tzw.
„podszewki”.
• Ale są też inne powody?
Tak. Od 7 lat pracuję w Świętokrzyskim
Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach jako Kierownik Sekcji Obsługi Projektów Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. Obserwowałem jak nasza gmina i powiat pozyskiwały środki unijne
w okresie programowania 2007 - 2013.
Pierwsze projekty pojawiły się pod koniec poprzedniej kadencji samorządu
i szczególnie mnie ucieszyły gdyż pionierami były szkoły w Koniemłotach i Wiązownicy a potem starostwo powiatowe
z dużym projektem Pt „Matematyka
pierwsza klasa”.
• Co było powodem tej szczególnej
radości?
Otóż Koniemłoty i Wiązownica to moje
korzenie. To miejscowości skąd wywodzi
się moja najbliższa rodzina. Moja prababcia Julianna Wyrzykowska urodziła się
8 lutego 1884 roku w Koniemłotach a Sebastian Mazur dziadek mojej babci Natalii Wyrzykowskiej z domu Mazur urodził
się 8 stycznia 1827 roku w Wiązownicy.
• Można powiedzieć, że w Koniemłotach i w Wiązownicy ma pan wielu
krewnych.
Tak ale potomkowie wyżej wymienionych moich przodków mogą się nieco
mniej interesować genealogią. Oczywiście liczę na ich głosy ale mam nadzieję,
że zaufają mi również mieszkańcy naszej
gminy doceniając moją dotychczasową pracę na rzecz naszego wspólnego
dobra. Liczę na głosy wszystkich tych,
którzy uczestniczyli w szkoleniach i projektach realizowanych na terenie naszej
Gminy z mojej inicjatywy. Oni wiedzą
najlepiej, że potrafię pozyskiwać środ-

ki i realizować projekty o wymiernych
rezultatach nie tylko w zakresie wiedzy
i nowych umiejętności ale również dające stałe miejsca pracy.
• Teraz już wszystko jasne. A Staszów?
W dzisiejszych trudnych czasach najważniejszą wartością jest rodzina: żona,
dzieci, rodzice, rodzeństwo. Ale także
znajomi, koledzy ze szkoły ze studiów,
przyjaciele. Tu jest mój dom. Tu się wychowałem, tu chcę pomagać, tu chcę być
potrzebny.
• I dlatego Pan kandyduje?
Tak. Kandyduję do Rady Powiatu gdyż
jako ekspert ds. funduszy unijnych chcę
wspierać wiedzą i doświadczeniem nasze Miasto, Gminę i Powiat Staszów w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
W latach 2014-2020 samorząd naszego
województwa będzie zarządzał kwotą
prawie 1.5 mld Euro z funduszy polityki
spójności. Te pieniądze zostaną wydatkowane poprzez regionalne programy
operacyjne. To nowość w porównaniu
z perspektywą 2007-2013.
• Kończy się program POKL co w zamian?
Nowy program który zastąpi obecny POKL nazwa się POWER. ( Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój )
i będzie integralną częścią RPO ( Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.) W nowej
perspektywie nadal będą realizowane

projekty na rzecz osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
(osoby młode, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby o niskich
kwalifikacjach)
• A co z osobami bezrobotnymi?
Zmieni się też podejście do działania
Urzędów Pracy. Polegało ono będzie na
tym, by zamiast obejmować wsparciem
jak największą liczbę bezrobotnych, rozszerzać pakiet rozwiązań angażujących
do zmiany swojej sytuacji przez samych
bezrobotnych. Przykładem są tu pożyczki na założenie firmy.
• A dla młodych?
Wspieranie samodzielności to również
główny cel tzw. pakietu dla młodych.
Bon szkoleniowy na sfinansowanie wybranego szkolenia, bon stażowy na opłacenie stażu w firmie wskazanej przez
młodego bezrobotnego czy bon na zasiedlenie, czyli zwrot kosztów przeprowadzki do miejsca, w którym dana osoba
znalazła pracę – to kilka spośród nowych
rozwiązań.
• A co dla rolników?
Ważnym elementem będzie wsparcie
reorientacji zawodowej rolników związane z przejściem z KRUS do ZUS tu mogą
być spore środki. Ważne będzie wskazanie katalogu osób doświadczających
ubóstwa i wykluczenia społecznego;
zwrócenie uwagi m.in. na kategorię osób
zatrudnionych o niskich dochodach tzw.
ubogich pracujących (w tym rolników)

• A jakieś szczególne nowości?
Może jeszcze działania pro zdrowotne
np.: realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita
grubego, piersi i szyjki macicy oraz opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
Tu też będzie skierowane dużo środków.
• Czym dla Pana jest sukces?
Sukces i majątek to coś co człowiek zdobywa dla siebie i gdy przyjdzie czas musi
go zostawić.
Ja nie umiem żyć jak egoista , że nic mnie
nie obchodzi, że jestem skoncentrowany
na sobie, firmie, kolejnym samochodzie,
który chcę kupić a nie na ludziach. Dla
mnie ważniejsze jest by coś po sobie zostawić jakieś dziedzictwo. Tym dziedzictwem są ludzie, którym pomagamy, których kształtujemy i którzy niosą tę samą
wizję. Nie ważne ilu ludzi znaliśmy , ważne jest to ilu ludziom mogliśmy pomóc.
• Z jakiej listy Pan Kandyduje
Kandyduję do Rady Powiatu z terenu
Miasta i Gminy Staszów Lista Nr 1 pozycja 14
• To ostatnie miejsce na liście PSL.
Tak ale wierzę, że ostatni będą pierwszymi.
• Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich wyborców do wzięcia udziału w wyborach.

MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Głosuj na swojego by dbał o powiat staszowski!
Paweł Krakowiak -

lat 40 wykształcenie wyższe,
ze, mieszka
a 13 lat,
w Staszowie, żonaty żona Iwona, córki Magdalena
atowych
Zosia 3 latka, Pracuje w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Staszowie na stanowisku Głównego Specjalistyy ds.
Zamówień Publicznych i Inżynierii Ruchu, (20 lat
ik
pracy w drogownictwie). Założyciel oraz Namiestnik
zes
Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów, a także Prezes
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT
k wielu
HONORE” w Staszowie, współorganizator i uczestnik
urnieju
Turniejów Rycerskich w tym Międzynarodowego Turnieju
ginalnej
Rycerskiego w Szydłowie, pomysłodawca oryginalnej
ańskiej
inscenizacji historycznej „Misterium męki Pańskiej
w Szydłowie, pasjonat historii miłośnik tradycji oręża
yjaciel
polskiego. Laureat w 2013r. prestiżowej nagrody „Przyjaciel
Szydłowa”.

W sejmiku głównym celem mojej pracy będzie:

 wspieranie rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych
i ubogich,
 wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych,
 ochrona pracy kobiet, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
zawodowemu osób w wieku przedemerytalnym,
 dążenie do przywrócenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet,
biet,
65 lat dla mężczyzn,
 wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i renowacją zabytków
ytków
 wspieranie programów edukacyjnych w ramach pozaszkolnych
kształcenia
h form
f
k
ł
i
w szczególności związanych z kształtowaniem tożsamości narodowej i wartości
patriotycznych.
 wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i renowacją zabytków
 działanie na rzecz pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury – w szczególności
infrastruktury dróg powiatowych i gminnych oraz infrastruktury sportowej
(przebudowa stadionu miejskiego w Staszowie .
 działanie na rzecz wdrożenia programów rewitalizacji i odtworzenia na terenie gmin
melioracji szczegółowej, w szczególności w terenach zagrożonych podtopieniami
spowodowanymi brakiem sprawnej melioracji .
 działanie na rzecz wspierania w ramach środków unijnych rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości poprzez pomoc przy pozyskiwaniu środków unijnych
przeznaczonych na modernizację zakładów produkcyjnych i usługowych
 przeciwdziałanie marnotrawieniu środków unijnych przeznaczonych na
rozwój przedsiębiorczości, a przeznaczanych do tej pory często na realizację
bezproduktywnych inwestycji, które w żaden sposób nie wpływają na rozwój
Naszego regionu ( np. domy weselne, itp.)

MATERIAŁ KOMITETU WYBORCZEGO POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

Rozmowa z Mirosławem Wyrzykowskim kandydatem do Rady Powiatu w Staszowie.

Nr 6 (6/2014)

KULTURA

redakcja@stambulka.pl
www.stambulka.pl
REKLAMA

ZAPOWIEDZI IMPREZ
I WYDARZEŃ
12 listopada
Znak Pokoju – koncert
Kościół pw. św. Bartłomieja w Staszowie
Godz. 18:00. Poetycko-muzyczna
chwila reﬂeksji nad rzeczywistością
XXI wieku, połączenie słowa (ks.
Jana Twardowskiego, Czesława
Miłosza, Zbigniewa Herberta ,Jana
Pawła II, Wisławy Szymborskiej) w
mistrzowskiej interpretacji Edwarda
Linde-Lubaszenko i muzyki
(kompozycji Cezarego Chmiela) to
głośne wołanie o pokój w świecie,
ale też w sercu każdego człowieka,
wołanie o poszanowanie godności
człowieka.

13 listopada
Warsztaty wykonywania
ozdób choinkowych
Staszowski Ośrodek Kultury
Godz. 17:00. Zadanie realizowane
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Twórczych TALENT w
ramach zadania pt. Wspólnie – nie
tylko od święta. Realizacja zadań
z zakresu kultury i turystyki dla
reprezentantów różnych pokoleń
doﬁnansowanego przez Wojewodę
Świętokrzyskiego.

14 listopada
Podsumowanie projektów
Staszowski Ośrodek Kultury
Godz. 18:00. Pokazujemy kulturę.
Staszowskie inicjatywy lokalne
(NCK) oraz Życie zaczyna się
po pięćdziesiątce – zajęcia
aktywizujące osoby w wieku 50+.
W programie wernisaż wystawy
prac powarsztatowych, spektakl w
wykonaniu zespołu IGA, prezentacja
multimedialna 6 inicjatyw
mieszkańców.

Godz. 11:00. Koncert w wykonaniu
artystów estrady kameralnej
Filharmonii Narodowej; w
programie muzyka kompozytorów:
Debussy, Gabaya, Mercadante,
Nyman, Pieré, Tahtakishvili.

19 listopada
„Trzy po trzy”
Staszowski Ośrodek Kultury
Godz. 9:00 i 11:00. Realizacja
projektu edukacyjno-artystycznego
„Trzy po trzy”. Składa się z
prezentacji etiudy solisty lalkarza
oraz godzinnych warsztatów
tematycznych. Projekt przeznaczony
jest dla uczniów klas I-III., wstęp:
10 zł.

20 listopada

Godz. 17:00. Zadanie realizowane
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Twórczych TALENT w
ramach zadania pt. Wspólnie – nie
tylko od święta. Realizacja zadań
z zakresu kultury i turystyki dla
reprezentantów różnych pokoleń
doﬁnansowanego przez Wojewodę
Świętokrzyskiego.

21 listopada
Warsztaty dekorowania
pierników
Staszowski Ośrodek Kultury
Godz. 16.00-18.00, 18.00-20.00.
W ramach inicjatywy Zręczne
ręce…

22 listopada
Czy jest na sali lekarz?
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
pełna absurdów i zabawnych
nieporozumień, komedio-farsa,
będąca odzwierciedleniem tego
wszystkiego, co dzieje się w tzw.
„służbie zdrowia”.

tel./fax 15 864 36 29
02
tel. kom. 512 484 402

NAJLEPSZE CENY U PRODUCENTA!!!
staszow@anpol-okna.pl

W KINIE
8 listopad

24 listopad

Jeziorak
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Rogi
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

godz. 19:00

godz. 19:00

9 listopad

25 listopad

Jeziorak
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

7 Krasnoludków ratuje śpiącą
Krolewnę
Staszowski Ośrodek Kultury

godz. 19:00

14 listopad
Dla ciebie wszystko
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
godz. 19:00

15 listopad
Dla ciebie wszystko
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
godz. 19:00

16 listopad

24 listopada

Warsztaty szydełkowania
Staszowski Ośrodek Kultury

Dla ciebie wszystko
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Warsztaty szydełkowania
Staszowski Ośrodek Kultury

godz. 19:00

18 listopada
Trzy raz „f” – ﬂet, fagot i fortepian
Staszowski Ośrodek Kultury
Informacje o imprezach
i wydarzeniach można
nadsyłać na adres:
REDAKCJA@STAMBULKA.PL

Godz. 17:00.

20 listopad

27 listopada

Zniewolony
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Spektakl teatralny „Marzenia Nataszy”
Staszowski Ośrodek Kultury

godz. 19:00

Godz. 12:00. W wyk. Teatru im.
S. Jaracza w Łodzi. Poruszający
zapis emocjonalnego okaleczenia,
destrukcji osobowości i samotności.
Banina i Wiernikowa – dwie
szesnastoletnie Natasze, które różni
niemal wszystko. Łączy zaś silnie, aż
do skrajności, rozwinięty egoizm i
całkowita bezwzględność w obronie
swojego status quo. Zadanie
realizowane w ramach Programu
Teatr Polska.

DRZWI
BRAMY
PARAPETY
ROLETY

ul. Towarowa 26
Staszów

17 listopada
Godz. 17:00. W ramach projektu pt.
„Staszów – tradycyjnie i z kulturą
– promocja produktów lokalnych
z terenu LGD „Białe Ługi”. Bilety
w cenie 10zł dostępne w dniu
koncertu.

OKNA PCV

SALON FIRMOWY

Warsztaty wykonywania
ozdób choinkowych
Staszowski Ośrodek Kultury

Zaduszki Blues-Rockowe
Ośrodek Wypoczynkowy Lotnik na Golejowie Spektakl o godz. 16.00. To szalona,
Godz. 20:00. Koncert w klubie
Czerwony Smok. Wystąpią Simple
Wine i Crosshill. Zespoły wykonują
muzykę z gatunku Blues-Rock.

Producent stolarki PCV

5

21 listopad
Rogi
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Godz. 16:30

Obywatel
Staszowski Ośrodek Kultury
Godz. 18:15

Interstellar
Staszowski Ośrodek Kultury
Godz. 20:15

28 listopad
Obywatel
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
godz. 19:00

29 listopad
Obywatel
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
godz. 19:00

30 listopad
Czarnoksiężnik z krainy OZ:
Powrót Dorotki / Dla Dzieci
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
godz. 16:00

godz. 19:00

Obywatel
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

23 listopad

godz. 19:00

Rogi
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
Rezerwacje telefoniczne:
Tel. 15 865 0917 wew. 13

godz. 19:00

www.anpol-okna.pl

Pokazujemy kulturę
STASZOWSKIE INICJATYWY KULTURALNE
14 LISTOPADA podsumowany zostanie projekt pn.
Pokazujemy kulturę. Staszowskie Inicjatywy lokalne, którego
autorem jest Staszowski Ośrodek Kultury.
 Dominik Rożek

Z

adanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Projekt przebiegał dwuetapowo. Jego celem było
przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów kulturotwórczych
miasta i gminy Staszów oraz rozpoznanie gotowości mieszkańców do zaangażowania się w realizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (I etap). Ponadto ogłoszono konkurs na najlepsze inicjatywy (II etap). Wspólnie z autorami i mieszkańcami
przeprowadzono 6 projektów, na które pozyskano kwotę 22 tys.
złotych. Oto ich tytuły: Interaktywna Grupa Artystyczna „IGA”
(stworzono grupę teatralną, przeprowadzono zajęcia edukacyjne, spektakl, zaplanowano prezentacje), „Aktywni jesienią”
(zaktywizowano mieszkańców do uprawianiu Nordic Walking,
przeprowadzano zajęcia artystyczne i sportowe), „Zręczne ręce
– warsztaty manualne dla osób w wieku 50+ oraz dzieci i młodzieży” (odbyły się cykliczne warsztaty manualne, warsztaty koronki klockowej w Bobowej, wykonywania biżuterii i ozdabiania
pierników), „Jesień z muzyka organową” (realizacja 4 koncertów
organowych w kościele pw. Ducha Świętego i św. Bartłomieja),
Staszowska Giełda Zabawek Używanych (zorganizowano giełdę,
podczas której można było kupić, sprzedać lub wymienić używane zabawki), „Historia poznawana pieszo” (przybliżono uczniom
szkół podstawowych historii oraz atrakcji turystycznych naszego
regionu oraz propagowano zdrowy styl życia; zrealizowano dwa
rajdy; uczestnicy zwiedzili m. in. Kurozwęki, Szydłów, Wiązownicę Kolonię i Wiśniową zorganizowano gry i zabawy sportowe,
muzyczne, warsztaty plastyczne itp.).
FOT. DOMINIK ROŻEK

REKLAMA

Giełda zabawek używanych

F.H.U SKOWRON POKRYCIA DACHOWE
ul. Kolejowa 42, 28-200 Staszów
tel. 15 864 22 00
tel. kom. 508 214 902
e-mail: biuro@skowrondachy.pl

FOT. S. KAŁAMAGA
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www.skowrondachy.pl

Historia poznawana pieszo

TEMAT NUMERU
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W SKRÓCIE
Otwarcie mostu na Wiśle

12 listopada Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Burmistrz
Miasta i Gminy Połaniec Jacek Tarnowski
zaprasza na niezwykły dla Połańca moment:
otwarcie mostu na Wiśle. Wydarzenie to
warto zapisać na kartach historii bowiem
po latach oczekiwania na stałe połączone
zostaną ze sobą dwa brzegi Wisły i dwa
województwa świętokrzyskie i podkarpackie. /CKiSz
Powiatowe Igrzyska w biegach

W dniu 21 października na trasach przełajowych przy klasztorze pokamedulskim w
Rytwianach odbyły się Powiatowe Igrzyska
w indywidualnych i drużynowych biegach
przełajowych. Było to zarazem zakończenie
sezonu imprez lekkoatletycznych na terenie
naszego powiatu. W wydarzeniu udział
wzięło 251 osób startujących ze szkół
wszystkich szczebli.

Przejazd przez zaporę na Chańczy zamknięty.

Trwają prace związane z projektem: „”Likwidacja zjawiska niekorzystnej filtracji przez
zaporę czołową - zbiornik wodny Chańcza na
rzece Czarnej Staszowskiej, powiat Staszów,
województwo świętokrzyskie” .
Wystawa w Muzeum

Od 15 października do 30 listopada 2014 r. w
Muzeum Ziemi Staszowskiej obejrzeć można
wystawę „Związek Strzelecki-wczoraj i dziś”.
Wystawa otwarta jest we wtorek, czwartek i
piątek w godz. 11.00-14.00 .

Dlatego zwracamy się z prośbą do
wszystkich osób, które posiadają takie
zdjęcia w swoich rodzinnych archiwach
i zechcą się nimi podzielić
z czytelnikami „Stambułki”.
Forma udostępnienia zdjęć nie ma
znaczenia. Można przesłać je na adres
e-mail redakcja@stambulka.pl lub
przynieść osobiście do redakcji na
ul. Kościelną 31 w Staszowie
w celu ich zeskanowania.

Podsumowanie

dotacji na kulturę
W

facebook.co
m /staszow

Przestrzegamy!

Uważaj na „wnuczka”
„Metoda na wnuczka”to wyjątkowo perfidny i wyrachowany sposób oszustwa,
o którym bardzo często można usłyszeć w ogólnopolskich mediach.

W dniach 1 i 2 listopada 2014 r. przeprowadzona została na szydłowskim cmentarzu
kwesta na rzecz zabezpieczenia kościoła i
szpitala św. Ducha. Uzbierano rekordową
sumę 4.468,88 zł . Kwestę zorganizowało
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej .

Od następnego numeru
ruszamy z nowym działem.
Chcemy prezentować stare zdjęcia,
które ukażą jak zmieniał się Nasz region.

ostatnim czasie zakończono nabory wniosków
w ramach „małych projektów”
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Unii Europejskiej.
Staszowski Ośrodek Kultury w
ramach tego programu zrealizował dotychczas 12 zadań na
kwotę dofinansowania ok. 130
tys. zł; projekty nawiązywały
przede wszystkim do tradycji,
muzyki, aktywizacji osób powyżej 50. roku życia, promocji
produktów lokalnych itp. Obecnie realizowane są kolejne
trzy projekty (dofinansowanie
– ok. 70 tys. zł): Staszów – tradycyjnie i z kulturą. Promocja
produktów lokalnych z terenu
LGD „Białe Ługi”, Życie zaczyna się po pięćdziesiątce.
Aktywizacja osób w wieku 50+
poprzez kulturę, sport i turystykę, Świętokrzyskie Święto
Muzyki. Pierwszy z nich jest
bardzo rozbudowany i obejmuje wiele przedsięwzięć: koncerty, degustację jesiennych i
świątecznych potraw, wernisaże, warsztaty wykonywania
regionalnych ozdób, prezentację walorów regionalnych.
SOK ukaże wartość produktów

Po moje
j mu

Rekordowa kwesta

PODZIEL SIĘ!

 Dominik Rożek

Staszów

Gazeta

lokalnych w okresie jesiennym,
a także świątecznym. Kolejny projekt skierowany jest do
osób w wieku powyżej 50 lat,
którzy od ponad 2 lat skupieni
są wokół SOK i z powodzeniem
realizują wiele przedsięwzięć,
ukazując tym samym swą
aktywność i umiejętności. W
Staszowie jest wiele bardzo
zdolnych osób prezentujących
muzykę regionalną, ludową w
różnej formie. W ramach projektu powstał zespół Folk’n’roll,
zakupiono instrumenty; w najbliższym czasie wydana zostanie płyta tego zespołu oraz
grupy Kolakawa. SOK osiągnął
maksymalny limit dostępnych
środków pieniężnych w zakresie „małych projektów”.
W ramach „małych projektów” oraz „odnowy wsi” w
gminie Staszów zrealizowano
ponadto wiele innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, aktywizującym i podnoszącym jakość
życia mieszkańców; wnioskodawcami byli: Gmina Staszów,
organizacje
pozarządowe,
przedsiębiorcy. Z tych środków
za pośrednictwem LGD „Białe
Ługi” na zadania te przekazano ponad 3,5 miliona złotych.

 Robert Wojtal

S

zajki przestępców za cel upatrują sobie bowiem osoby w podeszłym wieku, które przez
ich działania tracą bezpowrotnie oszczędności
całego życia. Niestety, problem ten nie ominął
naszego regionu i samego Staszowa. Ofiarami takiego
przestępstwa mogą stać się w każdej chwili członkowie naszej rodziny i najbliżsi sąsiedzi. Warto przeczytać kilka informacji, które powinny pomóc w walce
z tym procederem.
Do typowania ofiar sprawcy bardzo często wykorzystują książki telefoniczne, z których wybierają osoby
potencjalnie starsze. Celowo wprowadzają rozmówcę
w błąd tak, aby myślał, że telefonuje ktoś z najbliższej
rodziny. Konwersacja pełna jest uwiarygadniających
„legend” i prowadzona w taki sposób, żeby przyszła
ofiara sama „zgadła” z kim rozmawia. Rozpoczyna się
gra na uczuciach, oszust opisuje jakieś zdarzenie i prosi o pomoc finansową . Rzekomy wnuczek najczęściej
„potrzebuje” pieniędzy na pokrycie kosztów wypadku samochodowego, na zwrot długu znajomemu ,
na okazjonalny zakup mieszkania czy też na leczenie
szpitalne.
Kiedy oszust nakłoni już wybraną osobę do udzielenia „pożyczki”, to z reguły okazuje się, że z jakiegoś bardzo ważnego powodu nie stawi się po nią osobiście.
Chodzi o to, aby skłonić ofiarę do przekazania pieniędzy nieznajomemu. Dlatego zazwyczaj sprawców jest
dwóch – jeden telefonuje, a drugi odbiera pieniądze.
Gotówka i kosztowności przekazywane są w miejscu
zamieszkania oszukiwanej osoby (co jest jeszcze bardziej niebezpieczne ) lub na ulicy. „Pożyczki” mogą
mieć również formę przelewów bankowych. Pomysłowość sprawców zdaje się nie mieć granic.
Aby ustrzec się przed takimi sytuacjami należy natychmiast skontaktować się z osobą ,do której mają

PORADY PRAWNE

UWAGA!
Co warto zapamiętać?

1
2

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.
Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom,
których nie znasz. Nie ufaj osobom, które
telefonicznie podają się za krewnych lub ich
przyjaciół.

3

Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście z osobą, która rzekomo
prosi o pomoc- wykonaj telefon lub skontaktuj się z nią bezpośrednio.

4

Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc,
w tym z zagranicy, grożą utratą pieniędzy.

5

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia
się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być
oszustwo, koniecznie powiadom
Policję (nr tel. 112)
Kampania Informacyjna Przeciwdziałania Oszustwom Metodą „Na Wnuczka”

trafić pieniądze. Taka weryfikacja to podstawa bezpieczeństwa naszego i naszych oszczędności. W razie
jakichkolwiek podejrzeń powinniśmy również powiadomić Policję.

Prowadzi: Piotr Malinowski
Ruszamy z kolejnym działem!

10 października Sejm uchwalił Prawo o aktach stanu cywilnego zastępując ustawę pochodzącą z 1986 r. Nowe uregulowania
będą stanowić podstawę prawną do prowadzenia od 1 stycznia 2015 r. rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej
przez wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce. Elektroniczna rejestracja to nie tylko ułatwienie dla urzędników, ale również
dla obywateli. Obywatel będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Dużym udogodnieniem będzie również to, że jeśli zainteresowana osoba zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu w postaci
elektronicznej, kierownik USC prześle mu tą drogą dokument bez konieczności wizyty w urzędzie.
Obywatele będą mogli w dowolnym urzędzie stanu cywilnego:
• Złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
• Zarejestrować zdarzenie, które miało miejsce za granicą
• Odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego
• Otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
• Otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo za granicą
• Dokonać administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska
Ponadto, w myśl ustawy od 2015 r. pary będą mogły zawrzeć małżeństwo poza urzędem stanu cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników (dotychczas było
to możliwe tylko z ważnych powodów). Za zorganizowanie takiej okoliczności trzeba będzie jednak zapłacić. Ustawa pozwoli
na nadawanie dzieciom imion obcych, co ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie.
W dalszym ciągu nie będzie można nadawać dzieciom więcej niż dwóch imion, zdrobniałych imion, a także ośmieszających lub
nieprzyzwoitych. Projektowane regulacje mają przyczynić się do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego, co przełoży się na
podniesienie bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.

STASZÓW

Leszek

KOPEĆ

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

ZDROWIE

Poznaj mnie i ZAGŁOSUJ
PRACA

Dlaczego zdecydował się Pan
kandydować na burmistrza
Staszowa?
Moja decyzja o kandydowaniu na
burmistrza Staszowa, została bardzo
gruntownie przemyślana, poparta wieloma
rozmowami z moimi najbliższymi, znajomymi
oraz mieszkańcami miasta i gminy. Wszyscy namawiali mnie
do kandydowania mówiąc, iż mam ogromne zalety, pośród
których wymieniali najczęściej: uczciwość, pracowitość, otwartość na ludzi, umiejętność współpracy, szacunek do drugiego
człowieka, doświadczenie i życiowy optymizm.

MATERIAŁ KOMITETU WYBORCZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

RODZINA

Jakie ma pan przygotowanie do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta
i Gminy Staszów?
Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Zarządzania i Administracji. Ukończyłem również studia
podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie: Gospodarka finansowa jednostek samorządu
terytorialnego. Ponadto ukończyłem studium zawodowe specjalizacja: Nowoczesne technologie budownictwa. Jestem doświadczonym samorządowcem.
Należałem do Stowarzyszenia Nasza Ziemia Staszowska. W 2006r. w wyborach
samorządowych otrzymałem mandat Radnego Rady Powiatu w Staszowie.
W 2010r. ponownie zostałem Radnym Rady Powiatu w Staszowie. W obecnie
trwającej kadencji działam w Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Od 2011r. jestem Prezesem
LZS Dobra-Podmaleniec. Realizuję zadania związane z upowszechnianiem sportu
wśród dzieci i młodzieży.
W 2007r. rozpocząłem pracę w UMiG Staszów. Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu poznałem od podstaw tajniki funkcjonowania i zarządzania jednostką,
obecnie pracuję w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w Wydziale Inwestycji
Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych.
Myślę, że przez lata swojej pracy pokazałem, że jestem skuteczny, że potrafię funkcjonować w sektorze samorządowym, że jestem otwarty na ludzi i na
wiedzę, którą stale pogłebiam. Potrafię skupić wokół siebie ludzi mądrych, doświadczonych, dostrzegających potrzebę zmian w naszej gminie i mieście, którzy
widzą konieczność otwarcia władzy na mieszkańców i wsłuchiwania się w ich
problemy.
Jakie będą Pana priorytety, jeśli zostanie Pan wybrany burmistrzem?
Od dłuższego czasu obserwujemy, że miasto i gmina Staszów przestały się
rozwijać. Zmiany własnościowe, przekształcenia przedsiębiorstw, upadające
poszczególne zakłady pracy doprowadziły nasz region do biedy społecznej.
Polityka społeczno – gospodarcza musi zostać nakierowana na osłonę ludzi
mniej zaradnych oraz tych, którzy pogubili się w tej nowej rzeczywistości. To im
należy pomóc w odnalezieniu właściwej drogi do godnego życia. Należy uczynić
wszystko, aby ludzie nie mający pracy mogli pracować oraz być w stanie utrzymać swoje rodziny.
Będę dążył do zintensyfikowania czynnego udziału naszych przedstawicieli
władz, w promowaniu naszego regionu i lokalnego biznesu w imprezach typu
targi czy wystawy.
Pragnę również powrócić do czasów, kiedy nasza drużyna piłkarska walczyła
jak równy z równym, z najlepszymi drużynami w regionie. Aby to zrealizować,
widzę dwa rozwiązania:
Po pierwsze: znalezienie zewnętrznego sponsora dla naszego klubu,
Po drugie: wykorzystując potencjał naszej infrastruktury sportowej, dążyć do
powstania międzyszkolnych lig piłkarskich naszego powiatu oraz do zorganizowania drużyn szkolnych w poszczególnych szkołach, którymi zajmowaliby
się nauczyciele wychowania fizycznego.
Realizacja inwestycji związanej z budową obiektu sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie
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tzw. „Parku Górników Siarkoonu
wych” oraz przebudowa Stadionu
Miejskiego przy ul. Koszarowejj
re
w Staszowie to inwestycje, które
zcze więkumożliwią zaangażowanie jeszcze
awiających
szej grupy młodych ludzi uprawiających
struktury
sport. Wracając do naszej infrastruktury
sportowej, chcę zapewnić, że rozpocznę
rtowych dla
tworzenie dalszych sekcji sportowych
rencji spormłodzieży, a o wyborze konkurencji
dzy innymi
towej będzie decydowała między
młodzież.
Przygotowanie programu pozyskiwania i budowy mieszkań socjalnych, to
również jeden z moich priorytetów. Obecnie sytuacja w tym przedmiocie jest
niezmiernie trudna, brakuje mieszkań socjalnych, a te które mamy w zasobie
są w złym stanie. Życzyłbym sobie, aby każda rodzina potrzebująca mieszkania
socjalnego, która przyjdzie do mnie jako urzędującego burmistrza wyszła z możliwością rozwiązania swojego problemu w krótkiej perspektywie czasowej.

Co Pana zdaniem najpilniej wymaga naprawy w naszym mieście?
Do poprawy jest wiele obszarów. Mój program wyborczy, uwzględnia społeczne i lokalne priorytety, integruje nowe czynniki z istniejącymi. Opiera się
o gruntowną analizę możliwości rozwoju gminy, monitoring lokalnej działalności
gospodarczej oraz kreowanie inicjatyw. Jego przyjęcie w powszechnym wyborze
pozwoli „uciec do przodu’’, racjonalnie wykorzystać potencjał ludzki i produkcyjny w naszym mieście i gminie.
Czy w podejmowaniu decyzji np. związanych z planowaniem inwestycji,
będzie pan brał pod uwagę opinie mieszkańców? Co pan myśli o budżecie
obywatelskim?
Jeśli podejmowane decyzje mogą znacząco wpłynąć na rozwój miasta i życie
mieszkańców, to nie wyobrażam sobie sytuacji, abym nie skonsultował ich z samymi zainteresowanymi – mieszkańcami. Stawiam na nowoczesne kanały komunikacji. W wielu gminach burmistrzowie prowadzą specjalną stronę w internecie,
gdzie obywatele mogą bezpośrednio pytać burmistrza o różne sprawy, wówczas
tworzy się dialog z mieszkańcami. Ważniejsze tematy należy omawiać w postaci konsultacji społecznych, ale nie w takim wydaniu jak dotychczas. Burmistrz
powinien być społecznikiem i rozmawiać z ludźmi, a nie zamykać się w swoim
gabinecie.
Gmina Staszów powoli się wyludnia, młodzi mieszkańcy wyjeżdżają za
pracą w inne regiony Polski, emigrują również do innych krajów – Jaki ma
Pan pomysł na odwrócenie tej sytuacji?
Jak Pani sama wspomniała młodzi ludzie jadą za chlebem, żeby ich zatrzymać
należy stworzyć możliwości dla rozwoju lokalnego rynku pracy oraz umożliwić
warunki rozwoju dla przedsiębiorców, aby opłacało im się inwestować w swoje
firmy i zatrudniać nowych pracowników.
Jak ocenia Pan mijającą kadencję?
Obecny burmistrz w 2010r. szedł do wyborów z hasłami , że gmina jest zadłużona, że grozi jej katastrofa, że tylko on może ją uratować! Prawda jest natomiast
taka, że zadłużył ją jeszcze bardziej! Nieprzemyślane inwestycje z wykorzystaniem tylko niewielkich środków zewnetrznych są przykładem na realizowanie
inwestycji na pokaz.
Jak ocenia Pan swoje szanse na wygraną w nadchodzących wyborach ?
Swoje szanse oceniam wysoko. Szesnastego listopada podejmiemy dezycję kto będzie burmistrzem przez następne cztery lata. W tym dniu weźmiemy
odpowiedzialność za przyszłość Naszej Gminy. Dlatego bardzo proszę o udział
w wyborach. Państwa głos pomoże zmienić dotychczasowy styl zarządzania naszą Małą Ojczyzną, dać szansę na rozwój gminy i miasta dla dobra mieszkańców
oraz nadzieję na lepsze jutro.
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Nieodkryte miejsce
POZYTYWNEJ ENERGII
idee swoich praojców poprzez
liczne inicjatywy społeczno –
kulturalne. Teren pałacu odzyskującego dawny blask jest
idealnym tłem dla warsztatów
odnoszących się do wszelakich dziedzin sztuki. Naturalne

FOT. WIOLETTA PRUSKA

FOT. WIOLETTA PRUSKA

Pałac „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii

jest klatka schodową również
przypomina kształtem figurę
szachową. Pałac swą tradycją
i historią z pewnością zachęci
każdego konesera architektonicznych perełek. Całość pałacu uzupełnia 500 – letni dąb,
który jest pozostałością po
dębowym lesie. Jak twierdzi
obecny właściciel – Aleksander
Pietrow – przypałacowe drzewo jest miejscem, które skupia
najwięcej pozytywnej energii.
Przodkowie
właściciela
całkowicie się spolonizowali i mieli bardzo duży udział
w kreowaniu życia kulturalnego, finansowego i oświatowego w Polsce. Aleksander
Pietrow pragnie kontynuować

Neogotycki Pałac Dzięki,
wybudowany w latach 1842
– 1844 leży w malowniczej
części Wiązownicy Kolonii w
powiecie staszowskim.
 Wioletta Pruska

B

udowla oparta jest na podstawie projektu Henryka
Marconiego. Koncepcja obiektu nawiązuje do gry w szachy,
która była rodzinną tradycją
pierwszego właściciela – Senatora Bazylego Pogodina. Na
ścianach istnieją do tej pory
odciski po złotych figurach
szachowych, natomiast wieża pałacu, która jednocześnie

Dwustronne, pełny kolor, lakier

A6 1000 szt. 117 zł
A5 1000 szt. 158 zł
Plakaty, Teczki ofertowe,
Znakowana odzież, Bannery reklamowe
Rollupy i inne
Kubki z dużym
nadrukiem

9,99 zł
...jak widać, nie tylko wydajemy
największą bezpłatną gazetę regionalną

ul. Kościelna 31, 28-200 Staszów
Tel. 731 456789, reklama@stambulka.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ!
Tel. 731 456 789
E-mail: reklama@stambulka.pl

Ulotki
tk

ukształtowanie terenu przypałacowego przypomina strukturą amfiteatr, który sprawia
że doznania akustyczne są
niespotykanie i niezwykle eteryczne.
Obecnie w pałacu przeprowadzane są prace remontowe,
lecz nie przeszkadzają one
w tworzeniu inicjatyw społecznych takich jak Tour de
Kologne czy imprezy pleneroREKLAMA

lakich inicjatyw społecznych,
które używią „Dzięki”.
Obecnie w pałacu jest gotowa wyremontowana piwnica
z winiarnią oraz barem, które
właściciel chętnie wynajmie
w celu zorganizowania spotkania biznesowego, rodzinnego, towarzyskiego. Dla gości
do dyspozycji istnieją pokoje
w pensjonacie na Wroniej
Górze, który znajduje się
400 m od pałacu. Dobiegają
również końca prace remontowe parteru, który docelowo ma służyć jako miejsce
większych spotkań towarzyskich wraz z muzeum wirtualnym XIX wieku.
Niesamowite wrażenie
miejsca potęguje niezwykła cisza, spokój i delikatny
szmer rzeki Kacanki. Niezwykła, pozytywna energia
wokół Pałacu Dzięki jest
wspaniałą inspiracją dla ludzi kreatywnych. Jest to idealne miejsce dla osób lubiących twórczy odpoczynek.
Warto samemu odwiedzić
to miejsce, by przekonać się
o jego nieocenionej wartości.

FOT. WIOLETTA PRUSKA

AUTOPROMOCJA

TANIE DRUKOWANIE
W STASZOWIE

we dla dzieci. Pałac i jego otoczeni tworzy idealne warunki
na stworzenie sacrum, które
będzie opoką dla ludzi zmęczonych miejskim zgiełkiem. Właściciel jest chętny podejmować
współpracę w tworzeniu wsze-
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Ostatnie tygodnie należały do SKOK „Jaworzno”

w Staszowie przy ulicy Opatowskiej 16

W poniedziałek, 22 września w staszowskim oddziale SKOK Jaworzno,
mieszczącym się przy ulicy Opatowskiej 16, rozdawane były za darmo
soczyste i przepyszne jabłka, a 6 października smok rozdawał reklamówki z gadżetami i balonki napotkanym przechodniom w okolicach ulicy
Opatowskiej oraz na placu targowym.
Rozdawanie jabłek to efekt
przyłączenia się tej placówki do
akcji „Jedz jabłka…”. - Firma odcina się od politycznego przesłania akcji, natomiast wspiera promocję jedzenia zdrowej żywności
w postaci warzyw i owoców – wyjaśniają przedstawiciele kasy. 22

września pogoda co prawda nie
była sprzyjająca, jednakże akcja
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców
Staszowa. Pierwszą skrzynkę
rozdaliśmy już niespełna w godzinę – mówi Anna Wójcik – Kierownik Oddziału SKOK „Jaworzno”

w Staszowie. Kolejny poniedziałek 6 października pogoda była
zamówiona i tego dnia świeciło
już piękne słońce. Mieszkańcy
ulicy Opatowskiej obserwowali przechadzającego się smoka,
robiącego sobie zdjęcia z dziećmi oraz wręczającego kolorowe
balony, reklamówki z gadżetami,
wszystkim napotkanym. W centrum miasta zrobiło się bardzo
kolorowo od ilości rozdanych balonów, a na twarzach mieszkańców, którzy mieli okazję stanąć

oko w oko ze smokiem malował
się sympatyczny uśmiech. Osoby, którym nie udało się zobaczyć
smoka czy otrzymać gadżetów –
zapraszamy do placówki na Opatowskiej 16.
Specjalnie dla mieszkańców
Staszowa przygotowaliśmy specjalną ofertę, przy ul. Opatowskiej 16 fachowa kadra pomoże
Państwu w prowadzeniu waszego
domowego budżetu.
W naszej ofercie znajdziecie
państwo:

Pożyczki:
 Korzystne warunki
 Elastyczne raty
 0% prowizji
 Decyzja w 1 dzień

Ubezpieczenia:
 Komunikacyjne
 Na życie
 Majątkowe
 NNW

ROR:
 Z dostępem
do bankowości
elektronicznej
 Wraz z kartą VISA
 Do dyspozycji sieć
bankomatów SKOK24

Zapraszamy do oddziału SKOK „Jaworzno”
w Staszowie – ul. Opatowska 16.

Oddział pracuje:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30 do 16.30

Tel/fax.: 15 864 68 70
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Podwaliny pod „Żelazny most”

położone!
14 września w Podkowie Leśnej zostało
zawarte porozumienie o współpracy
partnerskiej między tamtejszym
Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr
60, a Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Stosowny
dokument uroczyście parafowali dyrektorzy
obu placówek: Izabella Olędzka-Kaźmierczyk i
Anna Karasińska.
 Tomasz Bielecki

U

mowa partnerska opiera się na chęci Szkół do pogłębiania wzajemnych
przyjaznych relacji oraz stałego rozbudowania zakresu współpracy, na bazie realizacji Projektu Edukacyjnego „Żelazny
most”. Projekt ten powstał z myślą o uczniach objętych nauczaniem historii na poziomie rozszerzonym. Jego głównym celem jest popularyzacja znajomości dziejów dwóch największych starożytnych ośrodków hutnictwa żelaza leżących poza granicami Imperium Rzymskiego, na obszarze
„Barbaricum”, a to: w Górach Świętokrzyskich (zwłaszcza w okolicach Nowej Słupi) i na Mazowszu
(szczególnie w okolicach Pruszkowa). Ich rozwój nastąpił w środkowej i schyłkowej fazie epoki
żelaza, w okresie kultury przeworskiej (III/II w. p.n.e. – V w. n.e.).
Autorzy Projektu – nauczyciele historii Paweł Włoczewski i Tomasz Bielecki – mają nadzieję, że
w ten sposób uda się znacząco poszerzyć u uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzę oraz umiejętności historyczne uzyskane w toku wcześniejszej oraz bieżącej edukacji dla lepszego rozumienia
przeszłości własnego regionu, kraju, świata.
„Żelazny most” ma być wdrożony w 3-letnim cyklu kształcenia, począwszy od bieżącego roku
szkolnego. Dyrektorzy zobowiązali się do wzajemnej wymiany materiałów naukowych i dydaktycznych powstających na potrzeby Projektu; wyrazili też wolę organizowania wspólnych uroczystości,
konkursów i wycieczek służących nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów osobowych między kadrą
pedagogiczną oraz społecznością uczniowską partnerskich Szkół.
Opiekę merytoryczną nad tym unikalnym przedsięwzięciem edukacyjnym zadeklarowały dwie
uczelnie wyższe: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katolicki
Uniwersytet Lubelski, a ponadto Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi i Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.

Jesienny spacer po Staszowie - Park
Fot. Robert Wojtal /Staszów po Mojemu/

Jesienny spacer po Staszowie - Rynek
Fot. Robert Wojtal /Staszów po Mojemu/
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Wspólne działanie LOKALNE ZAANGAŻOWANIE
W dniach od 5 maja do 14 listopada 2015 roku na terenie miasta i
gminy Osiek był realizowany projekt „Wspólne działanie lokalne
zaangażowanie”, w 95% ﬁnansowany Narodowego Centrum
Kultury z programu Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2014.
Inicjatorem i koordynatorem projektu był: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Osieku
Projekt był realizowany w dwóch etapach:
Pierwszy etap to: badania terenowe - diagnoza potrzeb kulturalnych w 12 miejscowościach oraz promocja konkursu na inicjatywy kulturalne.
Etap drugi to realizacja 5 inicjatyw lokalnych zgłoszonych
przez mieszkańców:
1. Zero tolerancji dla nadwiślańskiej nudy.
Projekt został zgłoszony przez Anetę Wawrzkiewicz i Radę
Sołecką wsi Sworoń i Nakol. Działania przewidziane w projekcie odpowiadają na potrzeby mieszkańców tych miejscowości.
W ramach projektu podjęta została organizacja dwóch głównych
działań:
A) Warsztaty decoupage - poprowadzone przez pracownika
M-GOK w Osieku - Urszulę Wiącek.
B) Rozgrywki piłki nożnej. Podczas diagnozy dowiedzieliśmy
się, że starsi, młodzież co niedziela grają mecz, a reszta mieszkańców przychodzi im kibicować. Miejscowi piłkarze zapraszają
do wspólnej gry osoby z sąsiednich wiosek, ale też z sąsiednich
gmin np: z Połańca. Piłka nożna odgrywa bardzo ważną rolę
w tych nadwiślańskich miejscowościach.
2. Roztańczona Pliskowola.
Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pliskowola. W tej miejscowości nie przeprowadzaliśmy
diagnozy. Działania przewidziane w projekcie skierowane były do
kobiet, dzieci i młodzieży. W ramach projektu zostały zorganizowane:
A) Aerobik dla kobiet; B) Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
C) Warsztaty tworzenia dekoracji; D) Turniej tańca
3. Sztuka i zabawa łączą pokolenia.
Projekt został zgłoszony przez nauczycielki z PSP w Szwagrowie: Wiesława Kos, Jolanta Żmuda, Grażyna Żyła, Halina
Kwietniewska i Bożena Pawełek. Projekt miał na celu: poprawę
współpracy z rodzicami w celu większego zaangażowania się
w wychowanie dzieci, zaciśnienie więzi rodzinnych, rozwijanie
zainteresowań, sprawności manualnych i ruchowych, a zarazem czerpanie radości ze wspólnie spędzonego czasu. Oddany
dzieciom człowiek Janusz Korczak wypowiedział słowa ,,... mów
dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...,,. W myśl tego motta
pomysłodawczynie chciały, żeby rodzice mieli możliwość pokazania swoim dzieciom, że ich kochają, wspierają i wierzą w ich
możliwości.
Projekt skierowany był do dzieci z klas 0-3 i ich rodziców.
Wszystkie działania odbyły się na terenie PSP w Szwagrowie.
W ramach tego zadania zorganizowano 4 barwne działania :
A) Konkurs plastyczny pt: Rodzinne wspomnienia z wakacji, oraz
zajęcia ruchowe(poznanie zasad gry w piłkę nożną oraz biegi-tor
z przeszkodami). Dzieci wspólnie z rodzicami będą czynnie brać
w tym działaniu udział.; B) Gminny konkurs piosenki patriotycz-

Roztańczona Pliskowola

nej; C) Zajęcia artystyczne i sportowe- Zajęcia artystyczne- origami, czyli sztuka składania z papieru. W tym samym czasie
odbędą się rozgrywki piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły; D)
Konkurs dla rodziców i dzieci pt: Portret Jana Pawła II
4. Polska droga do wolności
Autorami projektu są młodzi mężczyźni Patryk Buda
z Trzcianki Kolonia i Adrian Cebula ze Sworonia. W ramach projektu została podjęta organizacja seansów filmowych. Przed każdym filmem została odtworzona krótka prezentacja charakteryzującą dany okres w historii, przez historyka Mariusza Skotarka
i Włodzimierza Wawrzkiewicza. Poprzez zorganizowanie mini
kina w miejscowości Sworoń w budynku po starej szkole autorzy
projektu zamierzają przedstawić polską walkę o niepodległość
w okresie II wojny światowej oraz w czasach PRL-u.
5. Przystanek: Nie czekaj, rusz się.
Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Tursko Wielkie: Wszyscy Razem i miał na celu wytworzenie nawyków zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie
wolnego czasu. Działania przewidziane w projekcie odpowiadają
na potrzeby kobiet oraz dzieci. Przygotowują je do samodzielnego zorganizowania sobie czasu i aktywności oraz prezentują pozytywne wzorce spędzania czasu oraz przebywania na świeżym
powietrzu wspólnie ze znajomymi, rówieśnikami. W ramach tego
zadania zorganizowano następujące działania:
A) Zajęcia sportowe: wyścig rowerowy po drogach w tejże
miejscowości dla dzieci oraz warsztaty z instruktorem nordic
walking dla osób chcący nauczyć się poprawnie chodzić z kijkami. Po zakończeniu zajęć, można było się ogrzać ciepłym posiłkiem i wziąć udział w animacjach przygotowanych przez wolontariuszy.
B)Prelekcja dietetyka na temat zdrowego odżywiania(wymiana doświadczeń podczas spotkania z ekspertem, który podzielił
się swoją wiedzą, odpowiedział na kilka pytań i sprowokował do
wymiany doświadczeń między uczestnikami).
C) Działania warsztatowe, czyli organizacja dwóch warsztatów: dekoracji stołu, rzeźby w owocach i warzywach oraz warsztaty kulinarne.
E) impreza podsumowująca: Pomysłodawcy postarali się aby
nie tylko mówić o żywieniu, ale podczas spotkania degustować
się zdrowymi potrawami, a zarazem podziwiać rzeźby w owocach, warzywach przy tak wspaniale przygotowanej dekoracji
stołu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku

Piszesz do szuflady? Prowadzisz bloga?
Interesujesz się fotografią?
Chciałbyś sprawdzić się jako dziennikarz, fotoreporter,
ale nie wiesz od czego zacząć?
Trafiłeś w dobre miejsce :-)
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Zmień rzeczywistość

wybierz zawód!

ZŁÓŻ Z NAMI „STAMBUŁKĘ”
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Poszukujemy osób ciekawych, kreatywnych,
z niecodziennymi pomysłami, duuużym poczuciem
humoru i zafascynowanych naszym regionem.
Wystarczy przesłać nam napisany artykuł,
opowiadanie, recenzję koncertu, opis wydarzenia
z Twojej miejscowości, ciekawe zdjęcia, fotorelację.
Jeśli nam się spodoba, zamieścimy na łamach naszej
gazety. Nie musisz posiadać doświadczenia, ani
najnowszej lustrzanki, wystarczą dobre chęci.

W dniu 21 października w
Zespole Szkół im.
Stanisława Staszica w
Staszowie odbyło się seminarium
podsumowujące projekt „Zmień
rzeczywistość – wybierz zawód”.
 Justyna Pasternak
Dwuletni projekt wspierający i promujący kształcenie
zawodowe, to ogromny sukces
placówki, a dyrekcja szkoły już
szuka pomysłów na kolejne
tego typu przedsięwzięcia.
W spotkaniu wzięli udział
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół, przedstawiciele
fundacji Centrum Europy Lokalnej (CEL), z którą szkoła
współtworzyła projekt, oraz
zaproszeni goście z Wielkiej
Brytanii. Celem seminarium
było podsumowanie projektu,
wymiana doświadczeń, oraz
dyskusja na temat szkolnictwa
zawodowego.
Na początku spotkania Aneta Nasternak-Kmieć z fundacji CEL podsumowała projekt
„Zmień rzeczywistość – wybierz zawód”, który realizowany był w latach 2012 – 2014. W
projekcie wzięło udział 120
uczniów Zespołu Szkół oraz 12
nauczycieli z tej placówki. W
trakcie trwania przedsięwzięcia uczniowie odbyli intensywne kursy języka angielskiego,
szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz szkolenie
z zakresu profilaktyki uzależnień. Po przeprowadzonych
testach kompetencji oraz
egzaminach teoretycznych i
praktycznych, 60 najlepszych
uczniów pojechało na praktyki
zawodowe do Wielkiej Brytanii.
Praktyki odbywały się w czterech grupach zawodowych:
technik informatyk, technik
budownictwa, kucharz, fryzjer.
Pierwsze zajęcia praktyczne
dla grupy 30 uczniów odbyły
się w lipcu 2013, druga tura zaś
wyjechała w lipcu 2014 roku.
Jak relacjonują uczniowie oraz
nauczyciele będący w Preston
(Anglia), gdzie odbywały się
praktyki, było to niesamowite
doświadczenie, które zmieniło
podejście uczestników zarówno do nauki zawodu jak i języka
obcego.
W dalszej części spotkania
angielscy goście prezentowali
swoje doświadczenia związane ze szkolnictwem zawodowym. Przedstawiciel angielskiego partnera w projekcie
Steven Egan, wraz z Paulem

Wallacem, podzielili się swoim
doświadczeniem związanym
z innowacyjnym sposobem
funkcjonowania szkolnictwa
zawodowego w Wielkiej Brytanii, na przykładzie założonej
przez nich firmy Community
Works Preston. Niezwykle ciekawy okazał się temat energii
odnawialnej i możliwości wykorzystywania go w edukacji,
zaprezentowany przez Kevina
Burnsa ze Szkocji. Kolejnym
zagadnieniem
poruszonym
podczas spotkania był temat
coachingu i jego roli w szkolnictwie zawodowym. Na ten
innowacyjny wciąż temat w
Polsce wypowiadał się Michael
Oflaherty. Wszyscy zagraniczni
goście jak również przedstawiciele fundacji CEL wyrazili
nadzieję na dalszą współpracę
z Zespołem Szkół.
Po zakończonym spotkaniu
z młodzieżą, goście z Wielkiej Brytanii, przedstawiciele z fundacji CEL oraz grupa
nauczycieli z Zespołu Szkół,
udali się z wizytą do lokalnych
przedsiębiorców. Pierwszym
zakładem pracy jaki odwiedzili była Huta Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka
w Grzybowie. Dzięki uprzejmości właściciela, mogli zobaczyć cały proces tworzenia
szklanych elementów, jakie są
produkowane w hucie. Całość
wywarła ogromne wrażenie,
zwłaszcza na angielskich gościach. Następnie delegacja
udała się do fabryki bombek
Lucyny Gozdek w Staszowie.
Tutaj również zostali oprowadzeni przez właścicielkę po
hali produkcyjnej, gdzie mogli zobaczyć jak powstają te
piękne dekoracje świąteczne.
Wszyscy byli pod wrażeniem
niezwykłych pomysłów właścicielki, zwłaszcza, że mogli podziwiać najnowsze wzory bombek, proces ich powstawania
oraz ręczne dekorowanie. – To
prawdziwe dzieła sztuki – mówili zgodnie wszyscy, po zakończonej wizycie.
Projekt „Zmień rzeczywistość – wybierz zawód” dobiegł
końca, jednak w głowach nauczycieli z Zespołu Szkół już
rodzą się kolejne pomysły na
tego typu przedsięwzięcia. To
ogromna szansa na przygotowanie młodzieży do startu w
dorosłość, a także zwiększenie
atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły, do czego cały czas
dąży dyrekcja oraz kadra placówki.

Zapraszamy instytucje publiczne, szkoły wszyskich
szczebli. Stambułka to idealne miejsce by
zaprezentować się i zdobywać pierwsze szlify
w zawodzie dziennikarza.

Materiały można przesyłać na:

redakcja@stambulka.pl

Wizyta w hucie szkła
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