
PROTOKÓŁ Nr II/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2006 roku, godzina 900, która odbyła się 
w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45. 
 
Projekt porządku obrad sesji oraz lista obecności w załączeniu. 
 
Ad. 1 
 
Obrady otworzył Przewodniczący RM Pan Kazimierz Bojara witając obecnych na sali. 
Następnie stwierdził, iż jest obecnych 21 radnych, czyli jest kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Ad. 2 
 
Na sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Pana Radnego M. Sendeckiego. 
 
Ad. 3 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają uwagi do porządku obrad zamieszczonego w 
materiałach na dzisiejszą sesję. 
 
Pan G. Walendzik 
Zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad, po punkcie dotyczącym Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, wystąpienia Prezesa PWiK Pana J. Łyczkowskiego w sprawie opłat za 
wodę. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Zgłosił wniosek przeciwny. Zaproponował, aby Pan Prezes przedstawił tą informację w 
punkcie odpowiedzi na interpelację. Cyt. „Traktując głos Pana Radnego jako interpelację, 
zapytanie myślę, że to będzie jak najbardziej właściwe, nie będzie burzyć zaproponowanego 
porządku obrad. Będzie okazja, żeby Wysoka Rada mogła zapoznać się z informacją Prezesa 
PWiK, tu nie chciałbym mylić, bo występował będzie Pan J. Łyczkowski jako przedstawiciel 
gminy przy okazji SSE. Natomiast tam, jest to już normalna praca Rady Miejskiej, stąd 
sugeruję, żeby ewentualnie ten temat znalazł się w punkcie odpowiedzi na interpelacje.” 
 
Pan A. Markowski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym prosić o wprowadzenie punktu 
zgodnie z moim pismem do porządku obrad, zgodnie z moim pismem z dnia 20 stycznia 2006 
r., które kierowałem na ręce Pana Przewodniczącego z prośbą o wstawienie do porządku 
obrad punktu odnośnie mojej sprawy. I stawiam wniosek, żeby taki punkt mógł być 
umieszczony, treść pisma mówi o punkcie przed interpelacjami Radnych.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo, tylko Panie Radny prosiłbym jeszcze o umotywowanie, z jakiego Pan 
Regulaminu Rady Miejskiej korzysta, bo ja nie widzę takiej możliwości. Może to być Pańskie 
wyjaśnienie czy też zapytanie, może być w punkcie 10.” 
 
Pan A. Markowski 
Cyt. „Może być w pkt 10, ppkt 6 zgodnie z regulaminem i to mi jako Radnemu przysługuje 



Panie Przewodniczący.” 
 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Zwrócił się z pytaniem do Pana G. Walendzika czy podtrzymuje swój wniosek. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący wydaje mi się, że jest to rzecz nieracjonalna, którą proponuje 
Pan Prezydent, ponieważ ja proponuję od razu po wystąpieniu Pana Łyczkowskiego, żeby 
odpowiedział na to pytanie. Natomiast mamy czekać, Pan Łyczkowski ma czekać do końca 
sesji, żeby nam odpowiedzieć na to pytanie? Ja myślę, że jeżeli ten punkt zostanie 
przeniesiony na uwagi i wolne wnioski i będzie jako punkt przed interpelacją radnych to się 
zgadzam w innym przypadku nie.” 
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Pana G. Walendzika. 
 
Głosowanie: 
6 głosów „za” 
10 głosów „przeciw” 
3 głosy „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek Pana A. Markowskiego. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ jest to tak bym powiedział sprawa, 
tutaj posługujecie się Państwo korespondencją, której ja nie znam. Ja chciałbym usłyszeć, 
gdyby Pan Przewodniczący przybliżył nam pismo, które, no, nad czym głosujemy, bo ja nie 
wiem. Pan mówi, że takiego nie ma punktu w programie a nie wiem czego on dotyczy, gdyby 
Pan był uprzejmy przybliżyć nam czego dotyczy pismo Pana Markowskiego.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Panie Radny Grzegorzu to pismo ja omawiałem na spotkaniu konsultacyjnym, gdyby 
Pan uczestniczył w spotkaniu wiedziałby czego dotyczy, ale mimo tego postaram się 
odpowiedzieć. Nie mam przy sobie tego pisma w tej chwili. Pan Radny Markowski zwrócił 
się do mnie bym wprowadził do porządku obrad podpunkt, w którym byłaby odpowiedź na 
Pana Prezydenta, na jego wystąpienie. Przepraszam Panie Radny proszę jeszcze sprecyzować 
krótko, jakie to pismo, bo nie mam przy sobie.” 
 
Pan A. Markowski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mógłbym znaleźć, ale szkoda czasu, powiem 
słowami. 20 stycznia zwróciłem się do Pana Przewodniczącego, aby umieścił w punkcie 
obrad punkt dotyczący pomówienia mojej osoby przez Pana Prezydenta na sesji w dniu 30 
stycznia 2006 roku. Chciałem po prostu publicznie tą sprawę wyjaśnić tylko i nic poza tym. 
Mam na to dokumenty, mam na to argumenty. Ponieważ to stało się na tej sali, więc na tej sali 
powinno być wyjaśnione.” 
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Pana A. Markowskiego. 
 
Głosowanie: 



3 głosy „za” 
7 głosów „przeciw” 
7 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
 
Porządek obrad brzmi następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu nr I/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2006 r. 
5. Wręczenie wyróżnień w konkursie fotograficznym pt. „Przyroda Starachowic w zimowej 
szacie”. 
6. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami. 
a) zapytania do wystąpienia. 
7. Przedstawienie informacji: 
a) sytuacja obecna i perspektywy rozwoju SSE w Starachowicach – wystąpienie 
przedstawiciela Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
b) działalność reprezentanta gminy Starachowice w Radzie Nadzorczej SSE Starachowice 
S.A. – wystąpienie Pana J. Łyczkowskiego, 
c) dyskusja. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Projekty uchwał: 
1) w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 rok (kwota 303.986 zł.) 
2) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/2/05 z dnia 02.08.2005 i XIII/8/05 z 
dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 
dofinansowanie kosztu realizacji zadania pn. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków 
poprzemysłowych Starachowice i Ostrowiec Św. – w ramach programu PHARE 2003 SSG”/ 
nazwa zadania po aktualizacji „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – 
Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski” w latach 2005 – 2006, 
3) w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 rok (kwota 913.331 zł.) 
4) w sprawie uchwały Rady Miejskiej Nr IX/3/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie 
wyrażania zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez gminę Starachowice na 
zaciągnięcie zobowiązania finansowego na wdrożenie projektu „Aktywizacja gospodarcza 
ośrodków poprzemysłowych – Starachowic i Ostrowca Świętokrzyski” w latach 2005 – 2006, 
5) w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 rok (kwota 42.599 zł.) 
6) w sprawie zmiany załącznika nr 6 „Plan przychodów i wydatków dochodów własnych 
jednostek budżetowych na 2006 rok” do uchwały Rady Miejskiej nr XIV/1/05 z dnia 19 
grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Starachowice na 2006 rok. 
7) w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2006 rok w części zawartej w 
załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIV/1/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 
2005 r.: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 
zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników niebędących 
nauczycielami, zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych, 
9) w sprawie zamierzenia inwestycyjnego „Połączenie dzielnic północy i południa miasta – 
wiadukt zachodni” z nawiązaniem do drogi krajowej nr 42. 
10) w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie 



międzynarodowym i krajowym, 
11) w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Starachowice 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, 
12) w sprawie zasad trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
13) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/12/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 
28.11.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2006 na terenie miasta Starachowice, 
14) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/11/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 
28.11.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 
2006 na terenie miasta Starachowice, 
15) w sprawie nadania nazwy ulicy, 
16) w sprawie: przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. własności nieruchomości i obiektów infrastruktury kanalizacyjno – sanitarnej, 
17) w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości 
zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Starachowicach przy ulicy Czerwonego 
Krzyża dla Pani Józefy Listek zam. Starachowice ulica Waryńskiego 4/18, 
18) w sprawie: powołania Społecznej Rady Programowej Starachowickiego Centrum Kultury, 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Komunikaty. 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
 
Pan G. Walendzik – Sekretarz sesji w dniu 30 stycznia 2006 roku 
Stwierdził, iż protokół Nr I/06 został sporządzony rzetelnie, wniesione uwagi zostały 
wprowadzone i w pełni odzwierciedla przebieg sesji, w związku z tym wnioskuje o jego 
przyjęcie. 
 
Głosowanie: 
21 głosów „za” 
0 głosów „przeciw” 
0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Protokół Nr I/06 został przyjęty. 
 
 
 
 
Ad. 5 
 
Pani M. Krukowska – Referat Ochrony Środowiska 
Cyt. „Szanowni Państwo nadszedł czas podsumowania i zakończenia konkursu 
fotograficznego pt. „Przyroda Starachowic w zimowej szacie”. Referat Ochrony Środowiska 
ogłosił ten konkurs w styczniu, skierował go do mieszkańców Starachowic. Zima w tym roku 
wprawdzie była długa, ale jednocześnie i piękna. Panowały bardzo dogodne warunki do 
zrobienia naprawdę dobrej fotografii, co będą mogli Państwo ocenić oglądając tą wystawę i 
drugą wystawę na pierwszym piętrze przy naszym referacie. Komisja oceniła prace wykonane 



przez 61 osób, do konkursu wpłynęło 313 fotografii. Komisja w składzie Jerzy Orzechowski – 
instruktor fotografii w MDK, Jacek Bernaciak – fotograf, Danuta Duszyńska – fotograf, 
Małgorzata Krukowska i Paweł Tomczak – referat ochrony środowiska. Ja poproszę może 
Pana Jerzego Orzechowskiego o kilka słów na temat tych fotografii.” 
 
Pan J. Orzechowski – instruktor fotografii w MDK 
Cyt. „ Zostałem zaproszony do jury, do rozstrzygnięcia tego konkursu i kilka takich ogólnych 
uwag przede wszystkim. Jest bardzo dobrze, że taki konkurs został ogłoszony, że jest 
cykliczny i że na lokalny konkurs złożyło prace 61 autorów i do tego wpłynęło 313 prac. Jest 
to bardzo dobry wynik i uważam, że kontynuowanie tego konkursu jest jak najbardziej 
celowe z tego względu, że z każdej edycji organizatorzy mogą wybrać, wyselekcjonować, 
najlepsze trzy, cztery prace i w porozumieniu z autorami wykonać większe powiększenia, 
oprawić w antyramy i tutaj, żeby na korytarzach w Urzędzie Miejskim było coraz więcej tych 
fotografii a również satysfakcję dla uczestników, którzy będą mogli zobaczyć, bo autorstwo 
tej fotografii będzie tam podane. Jeśli chodzi z kolei o sam konkurs to naprawdę było bardzo 
dużo prac i bardzo trudno było wybrać wśród tylu doskonałych prac, wytypować te najlepsze, 
ze względu na to, że organizatorzy postawili warunek taki, że ta zima miała ukazywać 
Starachowice, staraliśmy się wyciągnąć te prace, które bezapelacyjnie były pewne, że 
wykonane były w Starachowicach. Niemniej jednak z wielkim żalem trzeba było odrzucić 
inne prace, które były naprawdę bardzo dobre, bardzo piękne, te prace. Poza tym autorzy 
składający te prace nie uszczegli się pewnych błędów, więc mimo bardzo dużo ładnych prac 
złożonych, powtarzał się taki błąd kardynalski tzn. brak ostrości przedniego planu. A poza 
tym to, co zostało tutaj nagrodzone to Państwo możecie zobaczyć na tej planszy i tutaj 
staraliśmy się wybrać te prace, które odzwierciedlałyby założenia organizatorów i w jakiś 
sposób obrazowały tą zimę w Starachowicach. Czy to nam się udało, czy są Państwo zgodni 
to Państwo sami ocenicie prawda. Zwracam uwagę na jedną pracę tzn. byłem zaskoczony, bo 
praca w temacie takim monochromicznym Pana Macieja Szweda, bardzo oszczędna w 
temacie, gdzie tylko dwa oszronione drzewa na tle budynku Wielkiego Pieca, bardzo 
oszczędna w tym i taka sama synteza zimy w Starachowicach. Zima jest raczej z reguły 
czarno – biała, fotografia barwna ma to do siebie, że ona troszeczkę ubarwia tą zimę, a ta 
prace właśnie najbardziej oszczędna w temacie i odpowiadająca klimatowi zimy.” 
 
Następnie Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta, Pan K. Bojara – Przewodniczący RM oraz 
Pan J. Orzechowski wręczyli nagrody laureatom konkursu. 
 
Wyróżnienia otrzymali: 
- Waldemar Wierzbowski 
- Stanisław Walkiewicz 
- Paweł Zatorski 
 
Trzy równorzędne trzecie nagrody Komisja przyznała: 
- Joannie Wesołowskiej 
- Markowi Tokarskiemu 
- Marianowi Płusa 
 
Dwie równorzędne drugie nagrody Komisja przyznała: 
- Magdalenie Gorzkowskiej 
- Krzysztofowi Szewdowi 
 
Dwie pierwsze równorzędne nagrody Komisja przyznała: 



- Michałowi Szwedowi 
- Sylwestrowi Bąkowi 
Pani M. Krukowska – Referat Ochrony Środowiska 
Poinformowała, iż jest jeszcze jedna nagroda ufundowana przez Pana J. Bernaciaka. 
 
Pan J. Bernaciak 
Cyt. „Tak, żeby te zdjęcia były ostrzejsze po prostu to, co Pan Jerzy mówił, że niektórym drży 
ręka, to przy pomocy statywu może nie będzie drżała. Nagroda jest ufundowana przez sklep 
Kodak Express. Mam taką prośbę, gdybyście kiedyś chcieli, żeby te zdjęcia były bardziej 
dopracowane to proszę do nas przynieść, przyłożymy się do tego. Bo dużo zdjęć było po 
prostu niedopracowanych, jeśli chodzi o samą obróbkę. Zima musi być czarno – biała albo 
biało – czarna a nie żółto – zielona na przykład”. 
 
Nagrodę tą otrzymał Sylwester Bąk. 
 
Ad. 6  
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac między sesjami oraz sprawozdanie ze 
sprzedaży i nabycia nieruchomości w okresie od 28 stycznia do dnia 24 marca 2006 roku. 
W/w informacja w załączeniu. 
 
Ad. 6a 
 
Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Panie Prezydencie ja dla wsparcia działań Pana Prezydenta naszego miasta, jak również 
Prezydentów miasta Ostrowca i Skarżyska i naszych Parlamentarzystów, w imieniu Komisji 
Finansów zgodnie z §17 pkt 1 litera „a” Regulaminu Rady Miejskiej chcę przedstawić 
przygotowaną Rezolucję wspierającą dotychczasowe prace w kierunku wprowadzenia 
inwestycji budowy krajowej drogi nr 42.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Mam wniosek formalny. Przepraszam Panie Przewodniczący ta sprawa nie dotyczy 
wypowiedzi Pana Prezydenta i zapytań w sprawie, dlatego wnoszę, żeby tą sprawę 
rozpatrywać później”. 
 
Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Dotyczy wypowiedzi Pana Prezydenta, ponieważ Pan Prezydent informował nas o tym, 
że był uczestnikiem rozmów w sprawie budowy drogi nr 42. Przedstawiał nam. I żeby 
wesprzeć właśnie te działania taką Rezolucję chcę przedstawić. Nie wiem Panie Radny czy 
Pan się nie zgadza z tym. Bardzo proszę o wysłuchanie. Rezolucja Rady Miejskiej w 
Starachowicach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie inwestycji drogowej drogi krajowej nr 42. 
Panie Premierze. Rozwój infrastruktury drogowej jest warunkiem rozwoju innych dziedzin 
lokalnej gospodarki, zatem podjęcie przez władze samorządowe Starachowic, Ostrowca i 
Skarżyska intensywnych starań o rozpoczęcie budowy drogi krajowej nr 42 jest szansą na 
rozwój gospodarczy północnej części województwa świętokrzyskiego. Należy zaznaczyć, iż 
pierwszą kwestią braną pod uwagę przez potencjalnych inwestorów jest zawsze stan 
infrastruktury drogowej. Budowa nowej drogi to szansa na pozyskanie poważnych partnerów 
gospodarczych, którzy zdecydowaliby się zainwestować swój kapitał właśnie w części 
północnej województwa świętokrzyskiego. Ożywienie gospodarcze regionu przyczyni się do 



powstania nowych stałych miejsc pracy, da szansę na nadrobienie zapóźnień w rozwoju 
gospodarczym, społecznym, zaniedbanej dotychczas części regionu świętokrzyskiego. Panie 
Premierze wierzymy, że zechce Pan rozważyć nasz apel, argumenty przedstawione powyżej 
przekonają Pana i świadczą o słuszności rozpoczęcia inwestycji drogi krajowej nr 42 
niezmiernie ważnej dla naszego regionu. Rada Miejska miasta Starachowice apeluje do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie decyzji dotyczącej rozpoczęcia budowy drogi nr 
42. Dziękuję. Bardzo proszę Panie Przewodniczący ja przedstawiłam tą Rezolucję, co, jeśli 
Pan podejmie taką decyzję możemy wrócić do niej w punkcie zapytania i wnioski, gdzie 
wniesiemy uwagi lub inne poprawki, co do treści i przyjmiemy tą rezolucję. Treść tej 
rezolucji przekazałam Przewodniczącym Klubów RM.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Powiedział, iż Radni zajmą się tą Rezolucją w dalszej części obrad. 
 
Pan A. Markowski 
Cyt. „Ja mam takie wątpliwości i pytanie. Jeżeli chodzi o fundusz spójności chciałbym, żeby 
może Pan przedstawił szerzej ten temat, który był, ze względu na to, że byłem wykonawcą po 
części wniosku do Spójności Unii Europejskiej. Mam sprawozdanie z tego i chciałbym coś 
więcej wiedzieć, jaki los dalej, bo uważam, że coś ten wniosek w dalszej pracy się spóźnia. 
Jeżeli chodzi o Spółkę KomPUR, był Pan na spotkaniu, ja mam sprawozdanie za 2004 rok i 
wiem, że Spółka od stycznia tego roku utraciła dochód w wysokości ok. 60% swojej 
działalności. Chciałem się dowiedzieć z czego i w jakiej formie Pan utrzymuje personel 
pozostały w tej Spółce, bo jeżeli nie ma 60 czy 70% dochodu to wiadomo, że ludzie skądś 
pieniądze brać muszą. Jeżeli z budżetu to jest bardzo źle Panie Sylwestrze Kwiecień. I jeszcze 
mam jedną sprawę odnośnie działkowców, bo Pan uczestniczy teraz w różnych gremiach, bo 
jest, że tak powiem forma kampanii przedwyborczej w różnej formie, to jakie problemy były 
przedstawiane bo też jestem działkowcem i chciałbym wiedzieć jakie problemy były 
przedstawiane na tym spotkaniu. Na razie dziękuję.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak tylko na marginesie, rezolucja, którą 
odczytała Pani Wiercińska, nie odnosząc się do jej treści, została mi dostarczona 5 minut 
temu. Przepraszam Pan pozwolił na odczytanie rezolucji, więc ja muszę wyjaśnić. Rezolucja 
naszemu Klubowi została dostarczona, nie była ani na Komisji Gospodarczej ani nie była 
przedstawiona wcześniej naszemu Klubowi, 5, 10 minut temu. Przystępuję do pytań. 1 lutego 
odbyło się spotkanie w sprawie prac społecznie użytecznych. Dzisiaj mamy 27 marca i 
chciałbym usłyszeć, jaki jest postęp w tej sprawie, bo same spotkania nie załatwiają 
problemu. Ja myślałem, przynajmniej na poprzedniej sesji, że te osoby, bo było mówione, że 
jest jakaś wyselekcjonowana, że one, te osoby pojawią się gdzieś na ulicach, że my je 
zobaczymy. Proszę mi powiedzieć, jaki jest etap zbierania tych ludzi, bo są niektórzy ludzie, 
którzy chodzą, szukają pracy, bo ja nie wiem, jacy ludzie są werbowani do tego, jak wygląda 
stan, jaki jest stan faktyczny na dzień dzisiejszy i co mają robić. Druga rzecz dotycząca 
drukarni, dawnej Poligrafii Bis. Zbliża się, za 4 dni upłynie termin, kiedy tutaj na tej sali 
Wiceprezes dawnej Poligrafii Bis złożył zobowiązanie, że do tego czasu zostaną 
zainstalowane te urządzenia, które będą przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska różnego 
rodzaju wydzielinami. Pytanie czy jest jakiś dowód, że tego typu sprawy zostały załatwione i 
czy w rozmowie, którą Pan odbył z Przedstawicielami nowej firmy no to zostało 
potwierdzone. Potem wracając do drogi 42, jako, że no niektórzy może są bardziej 
informowani, co tam się odbywa, ale Pan Prezydent powiedział nam o paru rzeczach i ja 
chciałbym, żebyśmy publicznie usłyszeli. Było spotkanie z Wiceministrem infrastruktury 



odnośnie budowy drogi nr 42, prosiłbym o informacje, jakie wynikały z tego spotkania co Pan 
przedstawił, jakie propozycje działań czy innego rodzaju współpracy w tym zakresie, co 
druga strona przedstawiła. Było spotkanie z Panem Posłem Krzysztofem Lipcem, dwa razy 
mieliście Państwo cyklicznie się spotkać, ja rozumiem, że sprawa drogi nr 42 została 
poruszona, pewnie jakieś działania w tej sprawie mają miejsce więc prosiłbym też nam o 
przedstawienie nie tylko taką krótką informację, bo wtedy znamy całe okoliczności, czy w 
tym momencie, jak będzie wyglądała ta nasza rezolucja, odnosi się do tego co ma miejsce. I 
pytanie Stowarzyszenie Trójmiasto nad Kamienną. To jest bardzo ciekawa rzecz, ja bym 
chciał powiedzieć, bo tutaj Pani Radna się powołuje na to, ja chciałem się zapytać czy Pan 
Prezydent wchodzi tam jako Prezydent Miasta – osoba pełniąca funkcje publiczne i 
reprezentująca miasto czy jako osoba fizyczna, utworzyliście Państwo ze znajomymi 
Stowarzyszenie. Jaka jest tak bym powiedział wasza sytuacja organizacyjno – prawna w tym 
zakresie. Sprawa Młodzieżowej Rady Miasta, bardzo dobrze, że się otwieramy na młodzież 
tylko szkoda, że w końcu kadencji. Ja myślę, że poczekamy, przygotujemy do wyborów 
samorządowych równoległe, być może wykorzystamy możliwość wyboru szerokiej skali tej 
Młodzieżowej Rady Miasta i wtedy będziemy tworzyć, bo na koniec kadencji no nie ma co, 
zostało nam trzy, cztery spotkania prawdopodobnie. Opracujmy przez ten czas propozycję 
może nie takiej formalnej strony jak gdyby oficjalnej przeprowadzenia wyborów, ponieważ 
takiej z punktu widzenia prawnego nie ma, ale jak gdyby możliwość dla młodzieży załóżmy 
od 16 lat czy od 14, no nie wiem określmy sobie, na Komisjach porozmawiajmy, taką 
ordynację, że tego dnia jak są wybory oni z rodzicami również pójdą i będą mieć szansę 
zagłosowania w swojej na przykład Komisji, wybiorą swoją Młodzieżową Radę Miasta. 
Następnie rzecz PKS Grodzisk Mazowiecki potencjalny inwestor w MZK. Mam takie pytanie 
czy to jest ten inwestor czy on jest w jakiś sposób już wybrany, czy zapadła decyzja. Ze 
związkami się Pan spotkał, jakie tam są warunki, bo tak gdzieś to krąży wokół nas, nie za 
bardzo na Komisji Gospodarczej przynajmniej ten temat nie był poruszony, przynajmniej w 
tym zakresie obecnego etapu.” 
 
Pan S. Sałata 
Zwrócił się z pytaniem do Pana Prezydenta czy dokuczliwa w tym roku zima zakłóciła cykl 
prac kanalizacyjnych na os. Południe, czy są opóźnienia. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący jestem trochę w trudnej sytuacji, bowiem nie mam nagrań z 
poszczególnych posiedzeń, nie odtworzę wiernie dyskusji prowadzonej podczas tych spotkań, 
bo Państwo zaczynacie jak gdyby pytać o sprawy tak daleko szczegółowe, że nie wiem czy to 
w tym punkcie powinniśmy na ten temat dyskutować. Oczywiście będę starał się 
odpowiedzieć na wszystkie Państwa poruszone tematy, ale z góry już przepraszam o ile moja 
odpowiedź nie będzie aż tak bardzo precyzyjna. Wnioskowałbym do Pana Przewodniczącego, 
aby na najbliższym posiedzeniu Kolegium Rady ustalił tych sprawozdań, bo ja się nie 
uchylam od odpowiedzi, od przekazywania informacji, ale chciałbym wiedzieć jak głęboko, 
czy mam odczytać protokół, sprawozdanie czy też dysponować mam nagraniem, żebyśmy nie 
dyskutowali niepotrzebnie.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Przepraszam Panie Prezydencie, ja powiem może, żeby nie było. Przepraszam powiem, 
czego to dotyczy, bo Pan się tłumaczy, że Pan mi szczegółowo nie powie. Ja chcę, żeby mi 
Pan powiedział, co Pan pamięta.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 



Cyt. „Panie Radny ja nie odnoszę się do Pana dzisiejszego wystąpienia. Ja chciałbym tą 
sprawę uporządkować systemowo, chciałbym wiedzieć, jakiego sprawozdania ode mnie 
oczekuje Rada Miejska, ja w tym zakresie pytam. Natomiast dzisiaj ja potrafię odpowiedzieć 
na pytania zadane przez Pana między innymi. I wracam do pytań. Pan Radny Markowski, 
Fundusz Spójności, wniosek się spóźnia, nie podzielam zdania Pana Radnego Markowskiego 
w tej kwestii, nie wiem skąd ma takie informacje. W sprawach szczegółowych proponuję 
sformułować pytanie pisemnie, zostanie Panu udzielona szczegółowa informacja przez osoby 
do tego upoważnione, w tym przez Prezesa Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji, która jest beneficjentem tego przedsięwzięcia. KomPUR również nie wiem, z 
jakich materiałów Pan się posługuje, czy spółka utraciła dochód, czemu utraciła dochód. Pan 
powinien wiedzieć, że Spółka korzystała z pewnych uprawnień, które nadawało jej status w 
jakim została przekształcona tj. minęło 3 lata odkąd została utworzona jednoosobowa spółka 
skarbu gminy, po 3 latach niestety ta spółka musi stanąć do normalnej rynkowej konkurencji. 
Tak się stało też w przypadku KomPUR, nie wygrała ta Spółka wszystkich przetargów, które 
wcześniej miała niejako zlecone z wolnej ręki i stąd dzisiaj Spółka w tym zakresie ma 
określone kłopoty, kierownictwo tej Spółki wie, że musi podjąć stosowne działania tak, aby w 
tych mediach się potrafiła ta Spółka znaleźć. Pana wniosek, nie wiem w ogóle jak Pan mógł 
to wymyślić, że ta Spółka finansowana jest z budżetu, przecież jest Pan Radnym nie pierwszą 
kadencję, doskonale Pan powinien wiedzieć, że spółek kapitałowych z budżetu nie można 
finansować. Ja jakimś tam wielkim samobójcą nie jestem, chcę funkcjonować zgodnie z 
prawem, stąd myślę, że to pytanie Pan po prostu tak w potoku myśli sformułował nie 
zastanawiając się nad tym. Natomiast, co do spotkania dotyczącego działkowców, pytania do 
mnie od działkowców skierowane były w zakresie zmian legislacyjnych, oczywiście nie wiem 
dlaczego do mnie, bowiem ja tych decyzji przecież nie będę podejmował, ale jest wielki 
strach działkowców, nie wiem czy Pan uczestniczył w zgromadzeniu swojej grupy 
działkowej, tam miało być to szczegółowiej omawiane. Chodzi o zmiany w polskim 
prawodawstwie, chodzi o sprawę własności, o zmianę pracowniczych ogrodów działkowych 
na inne stowarzyszenie, są to szczegółowe sprawy stowarzyszenia. Generalnie u nas wnioski 
działkowców dotyczyły porządków i rozważenia czy przy następnym przetargu w sprawie 
oczyszczania miasta nie dałoby się w jakiś sposób ująć spraw ogrodów działkowych, dopisać 
ogrodów, żeby również tam znalazły się place, miejsca do składowania odpadów, żeby tą 
sprawę usprawnić. Również sprawa dojazdów do niektórych ogrodów. Oczywiście poruszana 
również była sprawa własności, na co miasto nie ma wpływu, bowiem niektóre ogrody 
działkowe znajdujące się na terenie lasów państwowych, to jest jakby poza 
odpowiedzialnością czy też wpływem miasta na ten temat. Co do szczegółów takich 
dotyczących wprost działkowców to myślę, że jak Pan jeszcze nie uczestniczył w spotkaniu, 
tam słyszałem deklarację, że będą odbywać się spotkania w poszczególnych ogrodach, będą 
to sprawy szczegółowo przez przedstawicieli działkowców omawiane. Pan Radny Grzegorz – 
pierwsza sprawa prac społecznie użytecznych – ma Pan rację, przedsięwzięcie dość trudne, 
bowiem ustawodawca na samorząd przerzucił zadanie dyscyplinowania osób, które nie mają 
pracy, osób, które korzystają z pomocy opieki społecznej taka grupa została 
wyselekcjonowana, było to 60 osób. Ustaliliśmy, że osoby te pracować będą 8 godzin w 
tygodniu, norma ustawowa dopuszcza do 10 godzin. Została ta grupa odpowiednio 
przeszkolona, został wyznaczony człowiek, który niejako będzie nadzorował bezpośrednio 
ich pracę. Z tego, co wiem już te prace zostały wykonane właśnie na os. Orłowo, czyszczony 
był rów przy ul. Bema. Szczegółowych informacji udzieli Pani Naczelnik KLD w odpowiedzi 
na zapytania, bo traktuję to jako pewnego rodzaju pytanie tak, że doszczegółowimy to w 
punkcie stosownym sesji. A tak na marginesie chcę powiedzieć, że nie pytał Pan wcześniej o 
to, bo byśmy przygotowali. Wystarczyło na ostatniej Komisji Gospodarczej postawić pytanie, 
dziś byłaby na Pana biurku, w Pana teczce kompleksowa informacja, ile osób, kiedy kto 



nadzoruje, jak się nazywają, odkąd dokąd, którego dnia pracują. I tu mam prośbę, że jak na 
przyszłość będzie tego typu, bardzo proszę zgłaszać w ostatnim tygodniu przed sesją i nie ma 
problemu. Szczegółowa informacja będzie przygotowana tutaj, ile osób, ile w który dzień 
było w pracy, bo to jest sytuacja taka trochę skomplikowana, bo z jednej strony możemy te 
prace realizować, z drugiej strony nie. Są to osoby zatrudnione w formie umowy o pracę, jest 
to taka trochę specyficzna sytuacja wynikająca z ustawy. W moim przekonaniu raczej ma to 
dyscyplinować osoby bezrobotne niż pomagać rozwiązywać ich problemy. To jest moja 
ocena całej sytuacji. Droga nr 42 – tak takie spotkanie jak powiedziałem z inicjatywy, 
przynajmniej ja takie zaproszenie otrzymałem od Pana Posła Krzysztofa Lipca, odbyło się w 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W spotkaniu tym wzięli udział Przedstawiciele Parlamentu, 
Pan Poseł Rusiecki, Pan Poseł Gosiecki, Pani Poseł Zuba jak również Zastępca Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i Pan 
Wiceminister Infrastruktury Piotr Stoma. Podczas tego spotkania padła deklaracja o 
rozpoczęciu w formie takiej planistycznej, bo to przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem 
bardzo takim rozległym, wymagającym wykonania wielu opracowań dokumentacyjnych, 
wywłaszczeń prawdopodobnie i tam padła deklaracja, że rozpocznie się proces przetargowy 
zmierzający do rozpoczęcia inwestycji drogi nr 42. W pierwszym rzędzie będzie wykonana 
obwodnica Parszowa, Wąchocka i przebicie tej drogi przez Starachowice, co nas bardzo 
cieszy. Druga sprawa, która była podczas tego spotkania poruszana, Pan pytał, o co ja 
pytałem – pytałem między innymi czy ważne będą uzgodnienia, jakie miałem z poprzednim 
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach z Panem Stępniem w zakresie 
chodników i tego faktu, że w budżecie miasta mamy bodajże kwotę 200 tys. zł. zapisaną do 
realizacji chodników w ciągu Al. Wyzwolenia i Kieleckiej. Tu Pani Dyrektor powiedziała, że 
w tym roku na chodniki mają małe środki, będą to wszystko bardzo dokładnie analizować i na 
moment spotkania nie potrafiła precyzyjnie odpowiedzieć czy dotrzyma tego uzgodnienia, a 
jeszcze wspomniała, że rozpoczęcie tej drogi nr 42 na tym odcinku, nie wiadomo czy będzie 
to sprawa no celowa wykonywania chodników a potem budowa drogi, to byłaby pewna 
kolizja. My mieliśmy z Panem poprzednim Dyrektorem takie uzgodnienie, że jak nie w tym 
odcinku to alternatywnie proponowaliśmy wykonanie chodników w os. Michałów od granic 
miasta do szkoły, no o ile środków by wystarczyło również dalej w ciągu ulicy w kierunku 
miasta. Wiemy już na pewno, że ta droga nie będzie przebudowywana, bowiem na wysokości 
os. Michałów planowana droga przebiega pomiędzy ścianą lasu a zabudowaniami, więc 
trochę w kierunku południowym stąd nie ma problemów. Wysłaliśmy stosowne pismo, tu 
przy okazji Państwa poinformuję, do Pani Dyrektor proponując spotkanie, chcielibyśmy na 
tym spotkaniu porozmawiać między innymi o sprawie chodników jak również o sprawie tego 
skrzyżowania przy inwestycji wiaduktu i drogi nr 42, tu zresztą zgodnie z tym, co państwo 
dyskutowaliście na Komisji Gospodarczej, chcemy tak zsynchronizować prace, nawet 
planistyczne, żebyśmy tu nie wchodzili sobie wzajemnie w przysłowiową „drogę”, żebyśmy 
być może potrafili nawiązać jakąś współpracę i jakieś koszty być może podzielić między nas 
a Dyrekcję Okręgową Dróg Krajowych i Autostrad. I zgłaszałem również tam wniosek, jedno 
miasto jeden zarządca. Taki wniosek od lat jest podnoszony przez Przedstawicieli Związku 
Miast Polskich, podobne wnioski były dyskutowane na Zgromadzeniu Ogólnym w 
Częstochowie, ja zgłaszałem również Panu Ministrowi ten wniosek, że na terenie miasta 
Starachowice, bo akurat byliśmy w Starachowicach, ale generalnie w miastach powinna być 
uporządkowana sprawa dróg, że powinien ktoś jeden zarządzać tymi drogami, nie wiem 
miasto, powiat, powinien być wyraźnie wskazany zarządca, tak żeby nie było tutaj sytuacji, 
jaka ma miejsce dziś, że drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe, drogi miejskie, 
mieszkańców to może mniej interesuje, raczej pretensje wszystkie kierowane są pod adresem 
samorządu miejskiego, do władz miasta i to powinno być unormowane. Spotkanie z Panem 
Posłem Lipcem- podczas tego spotkania poruszyliśmy drogę nr 42. Zwróciliśmy się z prośbą 



do Pana Posła, żeby ewentualnie, gdy będą problemy, bo w tym momencie trudno powiedzieć 
czy będą problemy w zakresie kontaktów i ustaleń z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z 
Kielc, ale ustaliliśmy, że ewentualnie Pan Poseł tu zgłosi deklarację współpracy, pomocy 
ewentualnie gdyby do takiego jakiegoś niedomówienia w tym zakresie dochodziło. 
Rozmawialiśmy również o projekcie PHARE, o projekcie Spójność. Rozmawialiśmy również 
o ewentualnym działaniu pod kątem przygotowania się do projektów już roku 2007 – 2013. 
Podczas tego spotkania, tych dwóch spotkań właściwie, omówiliśmy również kilka spraw 
bieżących, to jest wniosków Pana Posła między innymi w zakresie MZK. Pan Poseł popełnił 
stosowne pismo pod adresem samorządu miasta, ja udzieliłem odpowiedzi, podczas tego 
spotkania doprecyzowałem jeszcze kilka niejasności. Również dotyczyło kilku wniosków 
podnoszonych przez Pana Posła między innymi chodziło o drogę dojazdową przy ul. 
Sybiraków i Myśliwskiej, tam jest pewien konflikt, jak również o sprawy wspólnot 
mieszkaniowych. Umówiliśmy się, że cyklicznie będziemy starali się spotkać w okresach do 
10 każdego miesiąca. Będziemy starali się omawiać sprawy bieżące, ewentualnie również 
przekazując sobie wzajemnie pewne informacje. Zaplanowaliśmy kolejne spotkanie, bodajże 
na 5 czy 6 kwietnia. Chcemy Panu Posłowi przedstawić sprawy dotyczące subwencji 
oświatowych, generalnie jako źle przekazywanym pieniądzu dla samorządów miejskich, 
pieniądzu przekazywanym stosownym rozporządzeniem Ministra Edukacji to jest ogromny 
pieniądz publiczny, który nie jest unormowany ustawą co Minister, co można powiedzieć rok, 
nawet się zdarzyło, że jeden Minister w kolejnych latach jakby nie trzymał tego samego 
algorytmu, to również było podnoszone podczas dyskusji na Związku Miast Polskich, jest 
brak jakby takiej obowiązującej co roku regulacji w zakresie subwencji oświatowej i 
zamierzam to na najbliższym spotkaniu z Panem Posłem poruszyć, przedstawić mu stosowne 
ewentualnie materiały, tematy, żeby Pan Poseł mógł no być może przyczynić się do zmiany 
niedobrego dla samorządów miejskich prawa. Stowarzyszenie nad Kamienną – tak uznaliśmy, 
że w tej sytuacji gdzie jest szansa, będzie szansa ubiegania się o środki pomocowe, o duże 
środki pomocowe, duże projekty będą miały szanse. Między innymi po tym spotkaniu w 
Sandomierzu, gdzie dyskusja przebiegała w ten sposób, że drogi takie miejskie typowe nie 
bardzo będą miały szanse na dofinansowanie z tego projektu, będą miały szanse drogi 
regionalne, działania regionalne, stąd uznaliśmy, że powołanie Stowarzyszenia będzie tu 
właściwe. Stowarzyszenia, które nie ukrywam, że w planie jest zaproponowanie również 
samorządom tych naszych trzech miast przystąpienia do tego Stowarzyszenia. Chcemy 
natomiast, żeby ułatwić, przyspieszyć drogę formalnej rejestracji, powołaliśmy go jako osoby 
fizyczne, zgłosiliśmy w sądzie rejestrowym, oczywiście zakładając z góry, że zwrócimy się 
do Rady Miejskiej w Starachowicach, Skarżysku, Ostrowcu jak również do Państwa Radnych 
o ile zechcecie indywidualnie, czy do Powiatów, żeby to Stowarzyszenie faktycznie zajęło się 
tak szeroko rozumianym promowaniem naszych miast, współdziałaniem. Wiem, że zawsze 
współdziałanie może być trudne, bo czasami jest tak, my się trochę przekonujemy realizując 
wspólne przedsięwzięcie farowskie, że wymaga to jednak sporo poświęcenia, sporo czasu na 
dogadanie poszczególnych spraw, ale jednak uznaliśmy, że powołanie tego Stowarzyszenia 
jest potrzebne naszym samorządem i uważam, że o ile go dobrze wykorzystamy, mając 
dodatkowo oczywiście jeszcze inne instrumenty w naszych trzech miastach. Możemy tu w 
sposób dobry współpracować na rzecz rozwoju trzech ważnych, przemysłowych miast. 
Odbieramy też tą sprawę w taki sposób, że no mimo wszystko północ województwa w 
zmianach ustrojowych ucierpiała jakby najwięcej. Natomiast ta pomoc nie zawsze była w tą 
stronę kierowana i to się dało zauważyć już w tym czasie gdzie możliwe były środki 
finansowe unijne lat 2004 – 2006. Młodzieżowa Rada Miasta – ja się z Panem zgadzam, 
kiedyś takie działania podejmowaliśmy tylko, że tu akurat inicjatywa nie jest po naszej 
stronie. Otóż dwie Panie, jedna znana nam wszystkim Pani Jolanta Nowak, Pani bodajże 
Jabłko druga nauczyciel pedagog z tego co wiem w ramach jakiegoś projektu realizowanego 



przez chyba wstępnie Oskar Kammer Schule czy też osobiście przez Panią Nowak podjęła 
taki program współpracy z jednym z miast angielskich. Ta współpraca wiem, że już nabrała 
pewnego ruchu, ta młodzież gościła w Starachowicach i tam powstała inicjatywa 
przedstawiona właśnie przez grupę młodych ludzi powołania Młodzieżowej Rady Miasta. 
Wiem, że wewnętrznie sobie już opracowali jakiś regulamin. Na tym spotkaniu mi ten 
regulamin został przekazany, że wewnętrznie dokonali sobie jakichś tam już wyborów. Ja na 
dzień dzisiejszy jestem w takiej sytuacji, że z jednej strony nie traktuję tego, że to jest koniec 
kadencji i to jest coś, co ma pomóc mnie jako Sylwestrowi Kwietniowi w ewentualnym 
ubieganiu się o drugą kadencję. Jest inicjatywa, nie chciałbym, żeby ktoś powiedział w taki 
sposób, że przyszedł do władz miasta a miasto odmówiło współpracy. I takiej współpracy nie 
odmówiłam. Poprosiłem o spotkanie z Panem Przewodniczącym wiem, że Panie zgłosiły się 
do Pana Przewodniczącego. Ten regulamin przekazałem Radcom Prawnym celem 
sprawdzenia jego zgodności z prawem i wskazania dalszej drogi. Chcieli działać, chcieli 
odbywać już swoje posiedzenie. Wnioskowali o wynajęcie sali, z tym nie ma problemu. 
Uważam, że nauka samorządności nawet w młodym wieku jest bardzo wskazana, będzie to 
procentować na dorosłe lata życia. Ale zaproponowałem również pewien taki porządek w 
moim przekonaniu i prawny i organizacyjny. Panie się ze mną zgodziły. Wiem, że takie 
spotkanie jest planowane z szerszą grupą radnych, młodzi ludzie chcą przedstawić, czym w 
swojej działalności chcieliby się zajmować. I PKS Grodzisk Mazowiecki. To spotkanie było 
spotkaniem takim czysto informacyjnym. Panowie podczas negocjacji ze związkami 
zawodowymi, a takie negocjacje prowadzą, poprosili o kilka minut spotkania. Na tym 
spotkaniu nie omawialiśmy żadnych spraw szczególnych. Przedstawili swój pogląd na pakiet 
socjalny, poinformowali, że w ich przekonaniu no rozmowy ze związkami są owocne, że 
związkowcy prezentują dojrzałe stanowisko, że w ich przekonaniu jest szansa, że taki pakiet 
zostanie podpisany. Pytali natomiast, co z przetargiem, na jaki okres czasu. Wiec 
poinformowaliśmy, że mamy zgodę, aby przetarg na świadczenia usług przewozowych, o ile 
do takiego dojdzie był rozstrzygnięty na okres 8 lat, bo mamy taką zgodę Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. I Panowie również poinformowali o tym, że są zainteresowani 
wejściem do firmy MZK Starachowice. Deklaracje złożyli, że będą się starali do 30 marca 
wywiązać z tego warunku pakietu socjalnego, że w ich przekonaniu jest to możliwe. Tyle z 
tego spotkania. W tym spotkaniu oprócz mnie jeszcze wziął udział Prezes MZK, żeby nie 
było tu żadnych podejrzeń, że coś próbuję niejako za plecami załogi jakieś rozmowy, wziął 
udział Wiceprezydent Jarosz, który jest również członkiem zespołu, który stosownym 
zarządzeniem powołałem do spraw negocjacji w sprawie prywatyzacji, podwyższenia 
kapitału w MZK. I na ten moment to tyle mogę na ten temat powiedzieć.  
Pan Radny Stanisław Sałata pytał o spotkanie z firmą „Skanska” cykl prac, czy są opóźnione. 
Generalnie ta zima nie służyła tego typu przedsięwzięciom dość długo. Nie mniej jednak 
firma „Skanska” nie próżnowała, co prawda nie mogła na plac budowy przesunąć tyle brygad 
na ile była przygotowana, bowiem można było pracę wykonywać w tzw. terenach zielonych, 
no zima była dość mroźna, stąd nie podjęto działań w drogach, powodowałoby to zbyt duże 
uszkodzenia, utrudnienia w ruchu i prace były realizowane jak mówię w terenach zielonych. 
Według informacji Wydziału Inwestycji jest to około 14 km już wykonane, kanalizacji i nie 
jako doprowadzone do takich momentów, że poprawa sytuacji pogodowej spowoduje, że 
liczba brygad się powiększy na pewno. Przykład PKS-u teren zielony od strony ulicy 
Piaskowej do ogrodzenia – gotowość pełna o ile będzie możliwość techniczna na wejście 
wtedy przechodzą przez PKS w drogę wiosenną i dalej realizacja. Pewna trudność jest. Nawet 
dziś nie ukrywam, że zamierzaliśmy się zwrócić z tym do Pana Andrzeja Gacha jako w jakiś 
sposób osobę odpowiedzialną za Inkubator. Otóż niestety, Inkubator nie może się wywiązać 
ze swoich deklaracji. Deklaracji dotyczących udostępnienia tego drugiego placu budowy, 
bowiem ta pierwsza hala tam poniżej została już można powiedzieć wykonana. Natomiast 



były pewne deklaracje co do drugiego obiektu, tu jak się wjeżdża po prawej stronie składane 
w tym zakresie, że będzie tam wykonana rozbiórka tak żeby można było przekazać plac 
budowy i niestety mam tu informację, że Inkubator się z tego, pomimo dwukrotnych ustaleń 
protokólarnych, nie wywiązał. Ale myślę, że to na roboczo jeszcze tu Wydział Inwestycji 
Miejskich będzie starał się nacisnąć na Izbę Gospodarczą jako jakieś władztwo, które nad 
Inkubatorem, żeby Inkubator mógł się z tego ustalenia po prostu wywiązać. 
 
Pan G. Walendzik  
Poprosił o wyjaśnienie sprawy „poligrafii”. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Sprawa „Poligrafii” akurat te spotkania, które tu odbyłem nie dotyczyły tematu 
poruszanego przez Pana, niemniej jednak wiem, że podjęte były też działania związane z całą 
dokumentacją, bowiem ta wymiana tego urządzenia wymagała pozwolenia na budowę, wiem, 
że o takie pozwolenie do Starostwa zwróciła się firma R.R. Donelley. Wiem, że takie 
pozwolenie firma uzyskała. Na dzień dzisiejszy nie wiem, na jakim są etapie firmy czy 
przetarg, myślę, że do końca dzisiejszej sesji ustalę i udzielę Panu Radnemu odpowiedzi, na 
jakim to jest etapie. Wiem, że takie działania przez firmę Donelli zostały podjęte. Na 
poprzednim spotkaniu, w którym brali udział przedstawiciele służb technicznych tej firmy 
informowali o specyfice tego rozwiązania, o całej doskonałości sprzętu, który się tam pojawi. 
Natomiast wymaga to jednak określonych procedur, które trwają, na które Urząd Miasta 
bezpośrednio nie ma wpływu, bowiem pozwolenie na budowę jest to władczość Starostwa 
Powiatowego. To spotkanie dotyczyło bardziej spraw kadrowych. Przedstawiciele tego pionu 
firmy z Krakowa pojawili się tu w Starachowicach z taką informacją, że nie mogą tutaj 
znaleźć 60 osób, bo tyle zamierzają zatrudnić. Prosiłem Dyrektora PUP, poprosiłem również 
Członka Zarządu Powiatu do spraw edukacji Pana K. Pecelta o umożliwienie spotkań z 
młodzieżą szczególnie tu chodzi o ostatnie klasy techników czy też liceum profilowanym, 
wiem, że do takich spotkań doszło, wiem również, że PUP przekazał Panom informację co do 
całego zasobu osób z kwalifikacjami jakie są oczekiwane przez firmę R.R. Donelley. Wiem, 
że również kilkanaście osób uczestniczyło w takich bezpośrednich rozmowach ze służbami 
kadrowymi tej firmy. Wiem, że jeden z warunków był taki, że należało mieć uporządkowaną 
sprawę z wojskiem i co najmniej średnie techniczne wykształcenie. Natomiast na bieżąco nie 
mam informacji ile osób w ten sposób zostało podjętych, czy w szkoleniu, zostało przyjętych 
wprost do pracy. Ale myślę, że to też nie jest problem, możemy takie ustalenia z PUP 
poczynić”. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pytanie moje dotyczy w zasadzie, no trochę mi 
się rozjaśniło po wypowiedzi Pana Prezydenta sprawa drogi 42. Nie wiem tylko, prosiłbym o 
potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem, że na spotkaniu z Wiceministrem infrastruktury z 
udziałem Posłów Gosiewskiego i Pani Zuby padła deklaracja, że proces planowania drogi nr 
42 się rozpocznie tak?” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Tak. I zostało to potwierdzone na spotkaniu w Ostrowcu, na którym była trochę słabsza 
reprezentacja parlamentarna, nie było Pana Ministra”. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Nie, ja rozumiem, że padła pozytywna odpowiedź do rozpoczęcia procesu budowy 
drogi nr 42. Czyli to mnie zadawala, znam stan jaki jest. Natomiast dotyczący Młodzieżowej 



Rady Miasta oczywiście, jeżeli wyszła taka inicjatywa, młodzież chce robić to jak najbardziej 
trzeba to wspierać. Natomiast rzeczywiście jest okazja być może jest to impuls razem z tą 
młodzieżą opracować pewną ordynację wyborczą, może przy wyborach na jesieni 
samorządowych zrobić, żeby ten organ był taki, obejmował wszystkie szkoły. Jest pole do 
popisu i pole do działania, które można byłoby tutaj stworzyć. Powiem szczerze, że w 
dalszym ciągu nie rozumiem tego stowarzyszenia Trójmiasta nad Kamienną. Z tego, co mi się 
wydaję to dlaczego, to nie jest stowarzyszenie gmin, miast, przecież istnieje taka możliwość, 
co za problem. Zaczynamy od stowarzyszenia osób, nie wszystkich jeszcze, bo żeby to byli 
wszyscy burmistrzowie, wójtowie, prezydenci wzdłuż całej rzeki Kamiennej, ale i to jest, to 
może być pewnego rodzaju przede wszystkim falstart. Ponieważ ja powiedziałem status jest 
niejasny na dzień dzisiejszy, to, że Panowie jesteście Prezydentami, żeby utworzyć to 
stowarzyszenie jako przedstawiciele gmin musicie mieć upoważnienie Rady. Nie mieliście 
tego upoważnienia, więc poszliście jako osoby fizyczne, jako znajomi. Nie wiem, jaki to ma 
być impuls do otrzymania pieniędzy czy sterowania tymi procesami? To jest przedwczesne, 
tak bym powiedział. I druga rzecz niewłaściwy kierunek obrony. Musicie być reprezentantami 
samorządu, żeby odgrywać przed władzami rządowymi jakąś rolę czy być 
reprezentatywnym”. 
 
Pan A. Markowski 
Cyt. „Ja chciałbym się zwrócić z powrotem odnośnie tego Funduszu Spójności z tego 
względu, że wykonując ten wniosek zadałem sobie ambitny plan, żeby go od 20 października 
2002 wprowadzić już we wrześniu 2003 za zgodą Ministra, to była praca, dwie zmiany i 
robiło to Przedsiębiorstwo, zrobił to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i ja. I teraz 
przekazanie beneficjantowi do wykonania nastąpiło w dniu na początku czerwca 2004. Więc 
od 2004 do 2006 jest to ogrom czasu i nie wiem, bo Pan Prezydent wyeliminował mnie z 
grona tych, którzy właśnie na początku robili wszystko, co trzeba żeby można było ten 
Fundusz uruchomić. Ale to już jest Pana sprawa. Ja jestem zorientowany. Ja nie jestem 
pierwszy raz radnym i wiem, że KomPur na przykład, jest pomniejszany dochód z targowisk, 
jest pomniejszany dochód z innych dla gminy, żeby tamci ludzie mogli się utrzymać, i to nie 
jest tajemnicą i wszyscy o tym powinni jednak wiedzieć. Należałoby tylko otwarcie 
powiedzieć. Jeśli chodzi o pisanie, sformułowanie pytań to już na 12 pytań Pan mi nie 
odpowiedział a na sesji w dniu 30 niesłusznie Pan powiedział, że nie będzie odpowiadał 
pisemnie tylko ustnie, a ja w ustne wypowiedzi Pana nie wierzę i prosiłbym, żeby Pan mi 
odpowiedział na piśmie to, o co pytam, bo potem o wszystko, co mnie interesuje dla dobra 
tego miasta nie dla swojego miasta i tak, że Panie Kwiecień jest to nie w porządku z Pana 
strony, że Pan mnie upomina, że ja powinienem wiedzieć, ja wiem i ja pisze, wniosków jest 
ponad 150 i nie na wszystkie mam odpowiedź i chciałbym, żeby Pan jakoś tak stabilnie się w 
tej kwestii zachowywał, jeśli Pan mi nie chce odpowiadać, powiedział Pan to na sesji, dzisiaj 
Pan pyta dlaczego ja, muszę, powinienem sformułować pytania odpowiednie to czegoś tu nie 
rozumiem, przepraszam”. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Radny trudno, nie rozumie Pan, ja Panu w tym nie pomogę. Ja tylko Pana mogę 
poinformować, że Pan nie powinien mieć do mnie pretensji, że w którymś momencie trochę 
umniejszyłem Pańskim obowiązkom i nie wykonał Pan projektu Spójności. Dlaczego? Będzie 
potrzeba, uzna Pan, że warto, poproszę tu stosowne osoby, żeby się w tej kwestii też 
wypowiedziały. To nie była tylko moja decyzja, to była decyzja między innymi naszych 
partnerów realizacji tego przedsięwzięcia, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i chyba dobrze dla Pana by było żebym ja publicznie nie powtarzał 
opinii na temat Pana pracy w tamtym okresie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, co do 



Funduszu Spójności odpowiedzi udzieli Panu jak powiedziałem Prezes PWiK, który 
reprezentuje beneficjanta, który za to odpowiada. To nie jest w zakresie moich obowiązków i 
myślę, że Pan powinien o tym wiedzieć. Jak nie to informuje Pana, żeby Pan kierował tego 
typu pytania poprzez mnie albo Pana Przewodniczącego, bardziej właściwa droga, a 
odpowiedzi udzielał będzie merytorycznie do tego przygotowany, pełniący określoną funkcję, 
opłacany za to przedstawiciel Przedsiębiorstwa. Natomiast rzucanie tak króliczka z kapelusza 
na sesji a spytam o to, spytam o tamto myślę, że jest pewnym taktycznym pociągnięciem z 
Pana strony i ja go po prostu rozumiem, tylko nie ma nic wspólnego z tym co powiedziałem. 
Natomiast ja informowałem o spotkaniu z Funduszu Spójności i Panu odczytam co było 
porządkiem: omówienie stanu zaawansowania projektu wodociągów i kanalizacji, 
oczyszczania ścieków w Starachowicach przez Pana Dyrektora projektu Sławomira Wnuka. I 
ja taką prezentacje publicznie przedstawioną posiadam, tylko trzeba było też na komisji 
poprosić, że Pan ma niedosyt informacji, otrzymałby Pan albo kopię tego dokumentu albo nie 
wiem, że była też w formie elektronicznej, zapoznałby się Pan i nie miałby Pan niedosytu 
informacji. Co do czasu w którym Pana pozbyłem niejako prawa oddziaływania na to, to Pan 
został odwołany dopiero 30 stycznia z Międzygminnego Związku i do tego okresu czasu mógł 
Pan pytać podczas posiedzeń, domagać się informacji jako Radny przedstawiciel Gminy 
Starachowice. To jeszcze jeden dowód na to, że nie popełniłem błędu wnioskując do 
Wysokiej Rady o Pańskie odwołanie. To myślę wszystkie sprawy. Natomiast jeszcze raz 
powtarzam, na interpelacje, wolne wnioski to na te, na które będzie gotowość odpowiedzi, 
będziemy udzielać odpowiedzi podczas trwającej sesji, zgodnie z porządkiem obrad, na końcu 
w punkcie 12 czy 13 – odpowiedź na interpelacje i tej odpowiedzi udzielamy. Chce Pan mieć 
na piśmie, jeszcze raz powtarzam należy wytrzymać do końca sesji i nie podejmować 
nerwowych decyzji opuszczając wcześniej obrady a potem prosić o protokół, w protokole jest 
wszystko ładnie opisane, jest odpowiedź na Pańskie pytania i wątpliwości. A to, że Pan 
wyszedł i nie miał Pan okazji już wysłuchać tego, to nie jest moja wina. Natomiast oczywiście 
zmiany są możliwe o ile Wysoka Rada zmieni w tym zakresie prawo lokalne, które 
obowiązuje. Z Panem Grzegorzem Walendzikiem, myślę, że nie ma sensu prowadzenia Panie 
Grzegorzu pewnej polityki. Ja powiedziałem, że naszym celem było jak gdyby przyspieszenie 
momentu rejestracji tego Stowarzyszenia, formalne rozpoczęcie działalności przez to 
Stowarzyszenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że siła osób fizycznych będzie mniejsza, 
niż siła chociażby trzech samorządów, bo intencją tego Stowarzyszenia jest nie powoływanie 
Stowarzyszenia, które kiedyś już tam zaczynało działać całej Kamiennej, bo takie było. 
Natomiast my chcemy skierować je do tych trzech miast tj. Skarżyska, Starachowic, Ostrowca 
i po zarejestrowaniu, co w tym momencie będzie i tańsze i prostsze, bo w tym kształcie 
później skierujemy również odpowiednie wnioski do Rad poszczególnych gmin, wybierzemy 
władze, będziemy poszukiwać tu jakby pewnego porozumienia wszystkich, którzy mogą 
pomóc w rozwoju naszego trójmiasta. Taka była intencja. Oczywiście znajomość osobista z 
Janem Szostakiem i Waldemarem Mazurem była na pewno pewnym ułatwieniem, nie było to 
utrudnieniem, to trzeba powiedzieć uczciwie”. 
 
Przewodniczący RM ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Ad.7a. 
 
Pan H. Krekora – Prezes SSE 
Poinformował, iż wszyscy Radni dostali materiały na temat Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Następnie poprosił Pan C. Tkaczyka – Zastępcę Prezesa o przedstawienie krótkiej informacji 



o SSE. 
 
Pan C. Tkaczyk – Zastępca Prezesa SSE 
Przedstawił informację na temat sytuacja obecna i perspektywy rozwoju SSE w 
Starachowicach. 
W/w informacja w załączeniu. 
 
Ad.7b. 
 
Pan J. Łyczkowski – Reprezentant gminy Starachowice w Radzie Nadzorczej SSE 
Przedstawił informację na temat działalności reprezentanta gminy Starachowice w Radzie 
Nadzorczej SSE Starachowice S.A. 
W/w informacja w załączeniu. 
 
Ad.7c. 
 
Pani E. Wiercińska 
Stwierdziła, iż omawiany temat jest bardzo istotny i ważny dla miasta i powiatu. W związku z 
tym zgłosiła wniosek o powołanie Komisji, która zajęłaby się opracowaniem wniosków z 
dzisiejszej dyskusji. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Stwierdził, iż jest to słuszny wniosek. Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatów do pracy 
w tej komisji, nie więcej niż 3, 4 osoby. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Przepraszam Panie Przewodniczący, Pan za nas powiedział, że to jest słuszny wniosek. 
Prosiłbym o możliwość wypowiedzi”. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Panie Grzegorzu, pierwszy raz spotykam się, żeby Pan był przeciwny powołaniu, ale 
jeżeli tak to proszę bardzo”. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wydaje mi się, że stawiane w pierwszym 
momencie dyskusji pytanie, że powołujemy Komisję, najpierw dokonujemy dyskusji, 
zobaczymy co się wyłoni, wtedy powiemy, czy tak, czy mamy czas, żeby 5 osób od nas to 
wyszło czy np. zostawimy i na następną sesję Komisja Gospodarcza, która jest do tego 
najbardziej predysponowana przedstawi projekt uchwały lub rezolucji. Ma takie 
upoważnienia zgodnie z naszym statutem”. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Panie Grzegorzu, Panie Radny. Ja myślę, że nic się nie stanie, jeżeli wybierzemy 3, 4 
osoby, które będą przysłuchiwać się dyskusji, będą wynotowywać to co najistotniejsze i ja nie 
mówię, że w tej chwili, pod koniec sesji, czy ewentualnie na następna sesje przygotuje te 
wnioski. Nie bądźmy tak szybcy, pochopni, że już nie. Ja obserwuję Panie Grzegorzu, 
powiem jeszcze raz Panie Radny, że zawsze Pan był zwolennikiem takiej pracy. W tej chwili, 
no nie wiem, zaskoczony jestem, ale czy są inne propozycje?” 
 
Ponieważ Radni nie zgłosili innych propozycji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie 



wniosek Pani E. Wiercińskiej. 
 
Głosowanie: 
15 głosów „za” 
4 głosy „przeciw” 
3 głosy „wstrzymujące”  
 
Przewodniczący obrad stwierdził, iż wniosek został przyjęty większością głosów.  
Następnie poprosił Przewodniczących Klubów Radnych o zgłoszenie kandydatur. 
 
Pan S. Sałata 
Zgłosił kandydaturę Pana J. Perchela – Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 
 
Pan K. Różycki 
Zgłosił kandydaturę Pana S. Sałaty. 
 
Pani E. Wiercińska 
Zgłosiła kandydaturę Pana I. Gacka. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Po konsultacji z Radnymi stwierdziłem, że 
ponieważ nasz wniosek dotyczący głosowania niewiadomo za czym, nie został 
zaakceptowany, nie wejdziemy w skład tej Komisji”. 
 
Przewodniczący RM zwrócił się do kandydatów czy wyrażają zgodę na pracę w tej Komisji. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poprosił członków powołanej komisji o wnikliwe przysłuchiwanie się dyskusji i 
wypracowanie konkretnych wniosków. 
 
Pan M. Pocheć 
Zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób są obliczane miejsca w Starachowicach, czy są to 
miejsca tylko dla mających zezwolenia na działalność na terenie SSE, czy też miejsca w 
firmach działających na terenie SSE a nie mających takich zezwoleń np. dzierżawców w 
„żółtku”. Poprosił również o podanie ile z tych etatów przypada na spółkę MAN. 
Cyt. „Na stronie dziesiątej. Tutaj mamy tak, że w roku 2005 z zaplanowanych 209 tysięcy zł. 
na cele promocji i marketingu, wykorzystane zostało 32.513 zł i pytania są takie, czy zarząd 
uważa, że jest już tak dobrze, że nie ma potrzeby inwestowania w promocję? Czy zarząd 
dostrzega potrzebę promocji w krajach o wysokich kosztach pracy a innych niż Niemcy, bo w 
tych materiałach mamy tylko informację o tych ruchach marketingowych tylko na terenie 
Niemiec. Mam jeszcze pytanie, na stronie 11 mamy informację o podstrefie Tułowice i 
chciałem się zapytać, nie było żadnych informacji ani w prasie ani z nikąd do mnie nie 
dotarły, że jest powiększona strefa starachowicka na rzecz województwa opolskiego. Po 
prostu chciałem się zapytać, bo nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi”. 
 
Pan H. Krekora – Prezes SSE 
Cyt. „U nas w strefie są liczone w ten sposób, że są to tylko i wyłącznie przedsiębiorcy 
działający na podstawie czynnych zezwoleń i są to pełne etaty, czyli umowa o pracę albo na 



czas określony albo na czas nieokreślony, ale w pełnym wymiarze godzin. Nie dotyczy to ani 
tych wynajmujących jak to Pan ładnie powiedział w „żółtku”, ani stref działających bez 
zezwolenia, tamte efekty są efektami ubocznymi, które były liczone wcześniej, że takie 
powstaną, tak to było planowane, ale nie są to efekty, z których my musimy zdawać 
sprawozdanie, w związku z tym my ich nie liczymy i nie zbieramy. 
Jeżeli chodzi o MAN-a to z tego co ja, nie pamiętam dokładnych liczb, ale powiem Panu że 
zanim MAN dostał zezwolenie zatrudniał 800 parę osób i dzięki temu, że dostał to zezwolenie 
w strefie, że w ogóle jego tereny udało się włączyć do strefy MAN zaczął tu szerokie 
inwestycje, które zresztą cały czas trwają i cały przyrost zatrudnienia do obecnej liczby, ja nie 
pamiętam aktualnej liczby, to są efekty związane z udzielonym zezwoleniem, około 1600 
osób aktualnie zatrudnia. Ja myślę, że w granicach 600, 700 osób to są etaty z tytułu 
inwestycji MAN w strefie. 559 za zeszły rok to są wszystkie firmy działające w strefie i tu nie 
pamiętam ile z tego jest MAN-a, ale przewaga jest MAN-a, bo MAN dużo przejął, natomiast 
przyjmowały również inne firmy w tym czasie. Wszystkie firmy działające w strefie 
powiększały „Gerda”, która jest najstarszym pracodawcą w strefie, cały czas również 
przyjmuje i powiększa zatrudnienie. Tak, że te firmy stanowiące, te które tu Pan Prezes 
Tkaczyk wymienił są to firmy, które stanowią jakby trzon, dobrze pojęty trzon firm 
działających w strefie, które się cały czas rozwijają. Tam są okresowe wahania np. w 
„Cerradzie” były okresowe wahania, ale to wynika z sezonowości produkcji, ale jest to firma, 
która z nawiązką nadrabia to od momentu kiedy zaczyna się sezon. Teraz „Cerrad” stoi przed 
sporą inwestycją, myślę, że ta spora inwestycja spowoduje, że stabilizacja zatrudnienia 
stałego w „Cerradzie” będzie nieco wyższa niż jest obecnie z tego względu, że będzie 
uruchamiana druga linia, zresztą jesteśmy w trakcie negocjacji na sprzedanie 2 ha działki 
„Cerradowi” po sąsiedzku. 
I trzecia sprawa jeśli chodzi o Tułowice. To jest temat dosyć taki bym powiedział ciekawy, bo 
temat w ogóle zaczął się wtedy, kiedy my w roku 2001 bodajże powiększyliśmy znacząco 
strefę, 1999 – 2001 i wtedy korzystaliśmy z takiej okazji, że w województwie 
częstochowskim zlikwidowano strefę i zlikwidowano strefę w województwie mazowieckim, 
konkretnie lotnisko w Modlinie i myśmy wtedy ile się tylko dało znaleźć terenów wolnych w 
najbliższych okolicach Starachowic, myśmy wtedy korzystali, nie robiliśmy na terenach, o 
których z góry wiedzieliśmy, że się nie będą nadawały pod inwestycje, ale chodziło o to, żeby 
mieć jak największy, że tak powiem parytet ziemi, dlatego, że ciągle jeszcze obowiązuje 
przepis, że jeżeli chcemy powiększyć strefę to musimy w innym miejscu ująć i wtedy do tych 
123 ha dołożyliśmy grubo ponad 200 ha, dokładnie 230 ha dołożyliśmy z tych dwóch 
województw i to było jak gdyby świadoma polityka zarządu dlatego, że liczyliśmy, że z tego 
tytułu w przyszłości będziemy mieli dochody jako spółka zarządzająca strefą i tak się stało. 
Utworzenie podstrefy w Tułowicach wynikało z dwóch powodów, po pierwsze, bo chcieliśmy 
zarobić na tym i to nam się udało, za utworzenie tam strefy, nasz czysty zarobek to jest ponad 
100 tysięcy zł – to jest efekt utworzenia tej podstrefy i druga sprawa to jest taka, że tą 
podstrefę utworzyliśmy dla inwestora, który już jest w strefie Starachowice, a dokładnie w 
Końskich, bo to jest ten sam inwestor, to jest „Ceramika” Końskie. Jest to inwestor z branży 
ceramicznej, który po prostu miał na oku dawny zakład porcelitu w Tułowicach, 16 ha i to się 
odbyło kosztem części Końskich, części podstref innych na pewno nie kosztem Starachowic. I 
to zostało zrobione przez nas świadomie, bo tak jak mówię, po pierwsze zarobiliśmy a po 
drugie było to dla inwestora już będącego w naszej strefie. Ja Państwu powiem, to jest jedna z 
mniejszych, że tak powiem transakcji dlatego, że ta obecnie taka głośna telewizyjna 
transakcja pomiędzy Polskim Rządem a Koreańczykami a konkretnie LG i ich kooperantami 
dotycząca Kobierzyc pod Wrocławiem – to jest ponad 200 ha, tzn. chyba dojdzie do 400 ha z 
tego co wiemy, to objęła to tarnobrzeska strefa, ma jeszcze dalej do swojej podstrefy niż my 
do Tułowic.  



I tak już na koniec, no możemy teraz przynajmniej w materiałach napisać, że mamy też 
podstrefę koło autostrady, bo tam jest tylko 20 km.  
Jeżeli chodzi o wydatki na marketing, my, co roku zakładaliśmy, to jest nie tylko ubiegły rok, 
my tak co roku zakładamy w granicach 100 tysięcy zł, z tym, że pieniądze staramy się 
wydawać w sposób przemyślany. Jeżeli w ubiegłym roku nie mieliśmy jeszcze dogadanych 
wszystkich ruchów z miastem dotyczących pozyskiwania nowych terenów w Starachowicach, 
nie chcieliśmy wydawać pieniędzy na marketing podstref innych, dlatego, że uważamy, że 
inne podstrefy niech sobie marketingowo rozwijają tamte gminy. W związku z tym pieniądze 
na marketing, te, które my planujemy głównie dotyczą podstrefy Starachowice. W tym roku 
przewidujemy, że wydamy podobną kwotę jak była planowana w ubiegłym roku, dlatego, że 
jesteśmy już daleko zaawansowani w poszukiwaniu nowych terenów w pobliżu Starachowic. 
Myśmy je zaczęli, te poszukiwania jeszcze w ubiegłym roku a w tym roku na jednej z komisji 
dostaliśmy nawet, że tak powiem przyzwolenie części Państwa, bo na komisji Pani Ewy 
Wiercińskiej usłyszeliśmy słowa akceptacji dla tych działań i Państwo powiedzieli, że bardzo 
rozsądnie robimy szukając terenów w pobliżu Starachowic, zresztą za wiedzą również 
Zarządu Miasta, bo te działania wszystkie są przez nas uzgadniane z Zarządem Miasta, to nie 
dzieje się od tak sobie. My nie robimy ruchów nagłych i niespodziewanych. I w związku z 
tym te pieniądze na marketing wydamy dopiero wtedy, gdy będziemy mieli jasną wizję 
terenów w Starachowicach i obok. Jest kilka pomysłów na tereny w Starachowicach, jest 
kilka pomysłów na tereny wokół Starachowic. Ja myślę, że te pieniądze na marketing nawet 
pójdę chyba większe, ale to dopiero w roku przyszłym i następnych”. 
 
Pan J. Łyczkowski – Przedstawiciel Gminy w Radzie Nadzorczej SSE 
Cyt. „Szanowni Państwo, chciałem tylko słowo odnośnie Tułowic, ponieważ w momencie, 
gdy podejmowana była decyzja odnośnie, czy Rada Nadzorcza opiniowała taką decyzję 
odnośnie stworzenia podstrefy w Tułowicach gmina Starachowice nie miała wtedy swojego 
przedstawiciela, była sytuacja wówczas taka, iż Pan Prezydent Jarosz był odwołany, 
natomiast ja jeszcze nie byłem powołany przez Wolne Zgromadzenie jako Przedstawiciel 
Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy ze strony Starachowic”. 
 
Pan A. Markowski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam w zasadzie jeden wniosek, jedno 
pytanie. Chciałem złożyć wniosek do strefy, do prasy, ponieważ jest modernizowana ulica 1-
go Maja i rondo Krzosa - Radomska i wiem, bo była prezentacja jedna na Komisji 
Gospodarczej, w związku z tym złożyłem kilka wniosków nawet z poparciem społecznym, 
nie mam odpowiedzi więc proponuję, żeby strefa ekonomiczna i przedsiębiorcy w 
Starachowicach byli poinformowani o sposobie modernizacji i żeby była ogólna akceptacja 
tego projektu który w tej chwili jest, bo według mojej wiedzy ta modernizacja będzie krzywdą 
dla przedsiębiorców i dla tych którzy tą ulicą się poruszają, ze względu na to, że zostaje 
zmniejszona szerokość samej jezdni w tak ruchliwym i trudnym terenie, gdzie porusza się 
bardzo dużo tirów. Ja nie będę w tej chwili tutaj szacunkowo rzucał, jest bardzo dużo tirów, to 
wymaga moim zdaniem i zwracam się tu do Rady o przyjęcie wniosku do szerokiej 
konsultacji sposobu, metod i modernizacji tej ulicy. To tyle. Myślę, że rozwinięcie treści, to 
może nastąpić na Komisji Gospodarczej, bo myśmy już tam złożyli bardzo dużo uwag do 
tego, sądzę, że ten sposób modernizowania będzie utrudniał życie nie tylko mieszkańcom, ale 
i wszystkim przedsiębiorstwom znajdującym się w strefie. 


