Protokół Nr LII/10 - projekt
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu
odbytej w dniu 9 maja 2010 roku.
I. Obecni:
1. Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej
załącznik do Protokołu.
2. Pan Jacek Tarnowski
- Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.
3. Pan Jarosław Kądziela
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
4. Zaproszeni goście.
II. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
2. Okolicznościowe przemówienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Zakończenie sesji.
III. Przebieg obrad:
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo otworzył uroczystą
sesję Rady Miejskiej w Połańcu i poprosił wszystkich zgromadzonych gości
o powstanie w celu uhonorowania wprowadzenia przez poczty sztandarów (Sztandar
Zarządu
Miejsko-Gminnego
Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu,
Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczy, Sztandar Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Sztandar Publicznej
Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w
Połańcu, Sztandar Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Kr. Jadwigi w Połańcu, Sztandar Zespołu Szkół im. Oddziału
Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu).
Zebrani odsłuchali hymn państwowy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo w imieniu Rady Miejskiej
w Połańcu oraz w imieniu p. Burmistrza serdecznie przywitał:
- Senatora Rzeczypospolitej Polskiej p. Grzegorza Banasia,
- Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:
p. Marzenę Okła-Drewnowicz,
p. Krzysztofa Lipca,
p. Andrzeja Pałysa,
p. Sławomira Kopycińskiego,
- Starostę Powiatu Staszowskiego - p. Romualda Garczewskiego,
- Wicestarostę Powiatu Staszowskiego - p. Andrzeja Kruzla,
- Radnego Rady Powiatu Staszowskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty p. Andrzeja Opałko,
- delegacje zaprzyjaźnionych Miast Partnerskich:
delegacje miasta partnerskiego ze Swalawy z Ukrainy,
delegacje miasta partnerskiego ze Starej Lubovni na Słowacji,
- Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Kielcach - p. Andrzeja Zocha,
- Burmistrza Miasta i Gminy Staszów - p. Andrzeja Iskrę,
- Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Staszów - p. Kryspina Bednarczyka,
- Wójta Gminy Łubnice - p. Annę Grajko,
- Przewodniczącego Rady Gminy w Łubnicach - p. Mariana Komasarę,
- Przewodniczącego Rady Gminy Borowa - p. Mieczysława Wiącka,
- Wójta Gminy Oleśnica - p. Leszka Judę,
- Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Połaniec:
p. Franciszka Wołodźkę,
p. Zdzisława Owczarka,
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta
i Gminy Połaniec,
- Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Powiatu
Staszowskiego,
- dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników oświaty,
- przedstawicieli policji:
p. Andrzeja Sałata - Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie,
p. Wiesława Szymańskiego - Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu,
- przedstawicieli straży,
- przedstawicieli duchowieństwa,
- przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- przedstawicieli środowisk kościuszkowskich,
- przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu,
- przedstawicieli Kombatantów Walk o Wolność Naszej Ojczyzny,
- byłych żołnierzy Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”,
- przedstawicieli harcerzy,
- kierowników i pracowników referatów Urzędu Miasta i Gminy,
- sołtysów i przewodniczących osiedli,
- poczty sztandarowe,
- samorządy uczniowskie i młodzież,
- przedstawicieli prasy,
- mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec.
Przywitał również współgospodarzy uroczystości: radnych Rady Miejskiej w Połańcu,
p. Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec i p. Jarosława Kądzielę
- Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz wszystkich gości przybyłych na
dzisiejszą uroczystość.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Stanisław Lolo wygłosił okolicznościowe
przemówienie (przemówienie znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
Ad. 3.
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec p. Jacek Tarnowski wygłosił okolicznościowe
przemówienie (przemówienie znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
Ad. 4.
Następnie spośród zaproszonych gości głos zabrali:
Pan Andrzej Pałys - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powitał wszystkie
osoby zebrane w sali. Nadmienił, że z okazji dzisiejszej uroczystości znajdują się na
niej najznamienitsi ludzie z Miasta i Gminy Połaniec, z województwa, co oznacza
wzajemny szacunek. Zasygnalizował, że maj jest w Polsce miesiącem bogatym
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w historyczne daty mówiące o niepodległości, o walce. Odwołała się do słów
p. Przewodniczącego, który mówił, że w okresach rozbiorów, powstań głównym
problemem była kłótnia, spór. Dzisiaj z perspektywy czasu i historii, wiemy, że
wynikał on tylko z walki o władzę i dla władzy, a nie dla rozwijania Ojczyzny. I to jest
głównie tragizm naszej historii. Przypomniał, że dzisiaj są obchody zakończenia II
wojny światowej, ale dla Polski jej zakończenie wcale nie było odzyskaniem
niepodległości. Trzeba pamiętać o tym, że było to też wejście w dominację
olbrzymiego sąsiada, ale za przyzwoleniem gigantów świata, nie do końca
związanych z walką z hitleryzmem. Przypomniał, że p. Burmistrz zadał pytanie, jaki
jest dzisiaj Połaniec, określając ze swojego punktu widzenia kondycję miasta. Zgodził
się ze słowami p. Burmistrza, ale stwierdził, że wiele rzeczy musi dodać. Podkreślił,
że Połaniec to jest gmina zarządzana przez Radę, przez p. Burmistrza w dużym
spokoju, w ładzie porządkowym, bez wyszczególnienia polityczności. Występuje
spór, ale delikatny, prawidłowy mówiący o rozwoju Połańca. Przypomniał, że
przyjeżdżając do Połańca widzi troskę nie tylko o infrastrukturę, która daje
możliwości rozwojowe, ale widzi też troskę o kulturę, o historię, o przyszłość,
o rozwój całej gminy, dający w przyszłości miejsca pracy. Nadmienił, że
województwo świętokrzyskie znajduje się na czołowym miejscu w wykorzystaniu
środków podpisanych umów oraz na pierwszym miejscu w kraju pod względem
infrastruktury i środowiska. To wskazuje, że istnieje współpraca między samorządem
wojewódzkim a rządem, że dobrze rozwija się praca parlamentarzystów.
Zasygnalizował, że w Polsce będą przedwczesne wybory Prezydenta, w wyniku
bardzo dużej tragedii dla Narodu Polskiego. Kampania wyborcza musi być
prowadzona w stylu nie kłótliwości. Naród musi myśleć, jaka prezydencja ma być
w Polsce - sporu, czy zgody. Musi myśleć, jak rozszerzyć współpracę z innymi
krajami, przede wszystkim sąsiadami. Powiedział, że z pewnością wszyscy wiemy,
że rządy w Polsce są oparte o Konstytucję. Należy je dobrze wykonywać, a wtedy
nasz kraj, bogaty w historię, w ludzi, w nas wszystkich, którzy żyjemy dla Ojczyzny
spowoduje, że będziemy silni, szanowani, zadowoleni.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Posłowi za wystąpienie.
Pan Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powitał
wszystkie osoby zebrane w sali. Nadmienił, że z wielkim utęsknieniem, jak zresztą
każdego roku od wielu lat czekał dzisiejszego dnia. To ważny dzień, kiedy
mieszkańcy Połańca gromadzą się na Kopcu Kościuszki, a wcześniej ich
przedstawiciele na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Powiedział, że w Połańcu czuć
ducha patriotyzmu, ducha przesiąkniętego polskością, bo tu działał człowiek wielki,
który dla Polski był bezkompromisowy. Właśnie dlatego warto tu przyjechać, kiedy
wspomina się dzień Uniwersału Połanieckiego - aktu prawnego, który choć
w rzeczywistości nie zafunkcjonował, to jego duch po dzisiejszy dzień, jest przez nas
odczuwany. Zaapelował, że Polacy dnia dzisiejszego muszą wyciągać wnioski
z historii, z dokonań ale również z porażek. Bo dany jest nam czas decydowania
o tym, jaka ma być Polska. Czy ma być podmiotem, czy przedmiotem stosunków
międzynarodowych. Ważne jest jaką Polska będzie miała pozycję nie tylko
w Europie, ale również i w świecie. Należy także pamiętać o osobach, którym
Państwo nie jest w stanie zapewnić godnych warunków funkcjonowania. Będzie
w stanie to uczynić, jeśli w publicznej działalności, postawimy na ludzi, którzy będą
się kierowali zasadami, w oparciu o które inne narody, inne Państwa zbudowały
dobrobyt. Taką zasadą jest solidaryzm społeczny, który wprost wynika z katolickiej
nauki społecznej i leży u podstaw rozwoju Państw, które dzisiaj nazywamy
Państwami starej unii. Powiedział, że w Polsce musimy stworzyć takie warunki, aby
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Polacy z niej nie wyjeżdżali, żeby nie ustępowali miejsca ludziom innych
narodowości, bo w pewnym momencie się zagubimy. Zaapelował, by postawić na
mądrą, solidarną Polskę, która będzie miała silną pozycję w świecie i Europie.
Podziękował p. Przewodniczącemu i p. Burmistrzowi za zaproszenie na dzisiejszą
uroczystość oraz za to, że Miasto i Gmina Połaniec jest tak pięknym miastem, które
już niebawem będzie wizytówką województwa.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Posłowi za wystąpienie
i życzenia.
Pani Marzena Okła-Drewnowicz - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
powitała wszystkie osoby zebrane w sali oraz podziękowała za zaproszenie na
dzisiejsze uroczystości. Nadmieniła, że nie będzie dzisiaj mówić o polityce, gdyż jest
to dzień Połańca. Nawiązała do rocznic, które mają miejsce na ziemi połanieckiej.
Podkreśliła, że każda z nich skłania do refleksji, do spojrzenia na przebytą drogę, do
oceny dokonań, które służą dziś i będą przydatne w przyszłości. Jedną
najważniejszą zdobyczą tych wszystkich rocznic są
ludzie - przedstawiciele
społeczeństwa, którzy tworzą samorząd, tworzą małą Ojczyznę. To od ich odwagi,
kreatywności i odpowiedzialności zależy, jak ona wygląda. Pogratulowała
p. Burmistrzowi tak wspaniałego miasta, jakim jest dziś Połaniec, a także złożyła
życzenia wielkiej satysfakcji z wykonywanej pracy.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Pani Poseł za wystąpienie
i życzenia.
Pan Grzegorz Banaś - Senator Rzeczypospolitej Polskiej powitał wszystkie osoby
zebrane w sali. Nadmienił, że dzisiaj wspominamy ludzi, którzy ponad 200 lat temu
zdali sobie sprawę z potrzeby naprawy Państwa. Najpierw stworzyli akt Konstytucji 3
Majowej, a potem, zbrojnie stawiając swoje życie, chcieli, żeby Polska mogła za
pomocą tego aktu organizować życie społeczne. Jak wiemy, nie udało im się. Ale to
co stworzyli, to o co walczyli, ten duch patriotyzmu przemawia do nas do dziś. Bo
przecież postulat naprawy Państwa jest nadal aktualny, by żyć w zgodzie
z sąsiadami, by szanować sąsiadów, ale jednocześnie zabiegać o swoje sprawy,
być partnerem dla sąsiadów. To jest wielkie dziedzictwo tamtych ludzi, czasów, idei,
które do dzisiaj są niezwykle żywotne i które spoczywają w naszych rękach.
Nadmienił, że Senat przyjął rok 2010 jako rok „Małych Ojczyzn”. Skierował wielkie
ukłony w stronę p. Burmistrza i p. Przewodniczącego, oraz wszystkich radnych, że
potrafią rozwiązywać problemy, sprawy, toczyć spór, ale w imię racji. A tą racją
najogólniejszą, która nam wszystkim przyświeca jest dobro Polski i dobro jej
obywateli.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Senatorowi za wystąpienie
i życzenia.
Pan Romuald Garczewski - Starosta Powiatu Staszowskiego powitał wszystkie
osoby zebrane w sali. Podkreślił, że wspaniale jest być Starostą Ziemi Staszowskiej,
Ziemi Połanieckiej, ziemi, gdzie tworzyła się Konstytucja 3 Maja, gdzie powstał
wspaniały akt - Uniwersał Połaniecki. Jest dumny jako Starosta, że stoi na czele
powiatu, społeczności, pracowitej, mądrej, pragnącej dobra dla swoich rodzin, dla
całej społeczności. Podziękował wszystkim a w szczególności p. Przewodniczącemu,
p. Burmistrzowi, p. radnym, za to, że każdy z osobna i wszyscy razem w mozole,
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trudzie, budują Polskę i spełniają obowiązek patriotyczny najlepiej jak potrafią.
Podziękował za zaproszenie i podkreślił, że jest dumny z rozwoju Połańca.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Staroście za wystąpienie
i życzenia.
Przedstawiciel miasta Stara Lubovna - miasta partnerskiego ze Słowacji
podziękował za zaproszenie i serdecznie wszystkich pozdrowił.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował za wystąpienie i życzenia.
Przedstawiciel miasta Swalawa - miasta partnerskiego z Ukrainy podziękował za
zaproszenie i złożył życzenia wszystkiego dobrego.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował za wystąpienie i życzenia.
Pan Sławomir Kopyciński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powitał
wszystkie osoby zebrane w sali. Przeprosił za spóźnienie, które nie wynikło z braku
szacunku, ale z jego udziału w ważnej uroczystości, jaką było zapalenie zniczy na
grobie Żołnierzy Radzieckich. Podkreślił, że jest to bardzo ważny gest w okresie
pojednania polsko-rosyjskiego. Nadmienił, że Uniwersał Połaniecki, obok Konstytucji
3 Maja, to dokument, który uświadamia nam jak ważną rolę w życiu każdego
człowieka pełni sprawiedliwy porządek prawny, fundamentem którego jest i zawsze
powinien być człowiek i jego prawa. Podkreślił, że postawa patriotyczna polega
przede wszystkim na przekazywaniu kolejnym pokoleniom pamięci o tych ważnych
dziejach i polskich rocznicach. Podziękował p. Burmistrzowi i p. Przewodniczącemu
za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Podkreślił, że jest w Połańcu kolejny raz
i uroczystości te zawsze wywierają na nim ogromne wrażenie.
Pan Przewodniczący Stanisław Lolo podziękował Panu Posłowi za wystąpienie
i życzenia.
Pan Andrzej Iskra - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów powitał wszystkie osoby
zebrane w sali. Podkreślił, że ogromnie zazdrości miastu Połaniec, że wybrali taki
wspaniały samorząd, swoich przedstawicieli, którzy uprawiają politykę, bez
politykierstwa. Potrafią własne ambicje zostawić, by realizować wspólnie politykę dla
swojej „Małej Ojczyzny”, dla ziemi połanieckiej, która jest elementem mikroregionu
ziemi staszowskiej. Pogratulował wszystkich osiągnięć oraz złożył życzenia
wszystkiego najlepszego na najbliższą jak i dalszą przyszłość. W imieniu własnym
oraz samorządu staszowskiego złożył życzenia wczorajszemu solenizantowi,
organizatorowi pracy Rady, swojemu przyjacielowi p. Stanisławowi Lolo.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo podziękował Panu
Burmistrzowi za wystąpienie i życzenia.
Ad.5.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu p. Stanisław Lolo poprosił
o wyprowadzenie przez poczty sztandarów, podziękował za udział w sesji, zamknął
uroczystą sesję Rady Miejskiej w Połańcu oraz zaprosił na dalsze uroczystości
związane z obchodami Dni Połańca 2010.
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Połańcu odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i trwała od godz. 9:00 do godz. 10:40.
Obrady były nagrywane na taśmie magnetofonowej.
W dalszej części uroczystości zebrani:
- oddali hołd Tadeuszowi Kościuszce poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem
Tadeusza Kościuszki,
- wzięli udział w Mszy Świętej odprawionej na Kopcu Kościuszki w Połańcu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Barbara Rajca
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