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 26 stycznia 1999 
roku był bardzo ważnym 
dniem w historii piń-
czowskiej samorządności 
powiatowej. Tego dnia 
bowiem odbyła się pierw-
sza sesja Rady Powiatu 
Pińczowskiego, podczas 
której radni złożyli ślu-
bowanie, wybrano Zarząd 
i  powołano skład osobowy 
poszczególnych Komisji 
Rady Powiatu.
 Drogą tajnego 
głosowania na stanowisko 
starosty pińczowskiego 
powołano Andrzeja Koze-
rę, reprezentującego gmi-
nę Złota. Jego zastępcą 
został ś.p. Jan Moskwa, 
radny z gminy Pińczów. 
W skład Zarządu weszli 
ponadto członkowie: Zdzi-
sław Leks z gminy Działo-
szyce, Władysław Stępień 
z gminy Michałów; który 
objął stanowisko etatowe-
go członka Zarządu oraz 
Grażyna Rusińska, rów-
nież z gminy Michałów.

      W ramach Rady Powia-
tu Pińczowskiego, której 
przewodniczył Ryszard 
Szych działało 7 Stałych 
Komisji. W ich skład wcho-
dzili następujący radni:

Komisja Rewizyjna:
• Tadeusz Sułek
   (przewodniczący)
• Zbigniew Kierkowski
• Grażyna Kossakowska
• Włodzimierz Mlaskawa
• Janusz Usnarski

Komisja Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Leśnictwa

• Włodzimierz Wołczyk 
   (przewodniczący)
• Zdzisław Leks
• Jakub Madej
• Włodzimierz Mlaskawa

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki

• Jerzy Lechowski 
   (przewodniczący)
• Krzysztof Dusik
• Jan Kowalski
• Stanisław Nowak
• Grażyna Rusińska

Komisja Służby Zdrowia 
i  Pomocy Społecznej

• Grażyna Kossakowska 
   (przewodnicząca)
• Zdzisław Kasperczyk
• Adam Korycki
• Paweł Mostek
• Janusz Usnarski

Pierwszy samorząd 
– pierwsze sukcesy
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Jan Bębenek, Krzysztof Dusik (brak na zdjęciu), Waldemar Fatyga, Zdzisław Kasperczyk, Zbigniew Kierkowski, Adam Korycki, 
Grażyna Kossakowska, Józef Kupis, Jan Kowalski, Andrzej Kozera, Jerzy Lechowski, Zdzisław Leks, Jakub Madej, 

Włodzimierz Mlaskawa, Jan Moskwa, Paweł Mostek (brak na zdjęciu), Stanisław Nowak, Grażyna Rusińska, 
Władysław Stępień, Tadeusz Sułek, Henryk Szmit, Ryszard Szych, Janusz Usnarski, Włodzimierz Wołczyk, Aleksander Wójcik.

Komisja Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicz-
nego

• Zbigniew Kierkowski 
   (przewodniczący)
• Krzysztof Dusik
• Waldemar Fatyga
• Jan Kowalski
• Jerzy Lechowski

Komisja Budżetu i Finansów
• Stanisław Nowak 
   (przewodniczący)
• Jan Bębenek
• ś.p. Józef Kupis
• Jakub Madej
• Paweł Mostek

Komisja Przemysłu, Promo-
cji Powiatu, Rozwoju Gospo-
darczego i Agroturystyki

• Adam Korycki 
   (przewodniczący)
• Jan Bębenek
• Waldemar Fatyga
• Zdzisław Kasperczyk
• ś.p. Józef Kupis
• Włodzimierz Wołczyk
• Aleksander Wójcik

 Pierwsza siedziba 
władz Powiatu Pińczow-
skiego mieściła się w  bu-
dynku przy ul. 1 Maja, 
gdzieś dziś swoją remizę 

ma jednostka OSP Piń-
czów i niepubliczna szkoła 
Awans. Warunki pracy nie 
były łatwe, mimo to kadra 
pracownicza wywiązywała 
się ze swoich zadań niena-
gannie.

 Warto przywołać 
w tym miejscu nazwiska 
osób, które podjęły pracę 
w starostwie już 1 stycznia 
1999 roku.

• Alicja Adamczyk
• Zbigniew Bączek
• Urszula Rusińska
• Tadeusz Bochniak
• Teresa Gładysz
• Marek Guzik
• Grażyna Hynowska
• Zofia Kasza
• Jerzy Kowalski
• Andrzej Kozera
• Maria Kozera
• Józefa Niestój
• Bogumiła Nowak
• Ewa Nowak
• Zdzisław Pruś
• Anna Różycka
• Władysław Stępień
• Ewa Biała
• Waldemar Marzec
• ś.p. Jan Moskwa
• ś.p. Józef Kupis

       Wraz z rozpoczęciem 
pierwszej kadencji samorzą-
du rozpoczęły się żmudne 
prace nad powoływaniem 
i  tworzeniem jednostek pod-
ległych powiatowi. Przede 
wszystkim zadbano o nową 
siedzibę dla władz powiatu 
i pracowników starostwa, 
w  tym celu gruntownemu 
remontowi poddano budynek 
przy ulicy Zacisze 5, gdzie 
urząd mieści się do dziś.
             Pomyślano również 
o niepełnosprawnych miesz-
kańcach powiatu, którzy 
z  różnych względów po-
zbawieni byli odpowiedniej 
opieki czy właściwych zajęć 
rehabilitacyjnych. Z uwagi 
na ich potrzeby zakupiono 
nieruchomość przy ulicy Po-
lnej w Pińczowie i dokonano 
adaptacji znajdujących się 
tam obiektów. Tak powstały 
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej, które do dziś są ostoją 
i drugim domem dla miesz-
kańców powiatu wymagają-
cych specjalistycznej opieki.
     W trakcie pierwszej 
kadencji Rady Powiatu 
Pińczowskiego w latach 
1999 – 2002 doprowadzono 
również do remontu obiektu 

przy ul. 1 Maja  (gdzie dziś 
mieści się Prokuratura Re-
jonowa). Po przeprowadzo-
nych pracach w w budynku 
działalność rozpoczęła filia 
Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Warto też wspo-
mnieć o przeprowadzce 
Powiatowego Urzędu Pracy 
z  ulicy Grodziskowej na 
ulicę Złotą. W tym celu wła-
dze powiatu pińczowskiego 
zakupiły część budynku 
i przeprowadziły szeroko 
zakrojone prace remonto-
we. Poza „pośredniakiem” 
usytuowano tam również 
Wydział Geodezji, Karto-
grafii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.
 Jednakże, nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że 
inwestycją o największym 
zapotrzebowaniu społecz-
nym była budowa nowego 
szpitala powiatowego.
 Z pewnością wielu 
dorosłych mieszkańców 
powiatu do dziś pamięta 
„stary” szpital w Pińczowie 
zlokalizowany w klasztor-
nych murach. Ciemne sale 
i korytarze, przestarzałe 
media i instalacje, brak 
odpowiedniej wentylacji, 

grube mury, niewielkie 
okna... to wszystko stwa-
rzało dość przytłaczający 
klimat i z pewnością nie 
służyło rekonwalescencji. 
Nie wspominając już o fa-
talnych warunkach pracy 
personelu medycznego. 
Potrzebę budowy nowego 
szpitala dostrzeżono już na 
przełomie lat 50/60 ubie-
głego stulecia. W  latach 
1959 – 1980 zawiązały się 
aż 3 Społeczne Komitety 
Budowy Szpitala. Czwarty 
pojawił się w na początku lat 
90, kiedy to placówką kiero-
wał lek.med. Jerzy Rogala. 
Wspomnieć trzeba również 
o nieocenionym dr Henryku 
Szymańskim, który „dy-
rektorował” w latach 1974 
– 1987. To właśnie dyrektor 
Szymański postrzegany jest, 
jako jedna z najbardziej za-
służonych postaci w historii 
budowy nowego szpitala 
w  Pińczowie. Dzięki niemu 
Wojewódzka Rada Narodo-
wa cofnęła swoją decyzję 
o likwidacji pińczowskiej 
lecznicy. Dyrektor interwe-
niował u samego wicepre-
miera Zdzisława Tomali, 
który pochodził z podpiń-
czowskiej Pasturki. Koń-
cząc karierę dyrektorską 
dr Szymański pozostawił 
kompletną dokumentację 
na budowę głównego pawi-
lonu, zabezpieczył środki, 
wskazał nawet wykonawcę 
zadania. 
 W 1985 roku 
budowa nowego szpitala 
w  Pińczowie wprowadzona 
została do planów woje-
wódzkich, a  pierwszą pozy-
tywną decyzję w tej sprawie, 
w  roku 1990 podpisał woje-
woda kielecki Włodzimierz 
Pasternak. W grudniu 1991 
roku pojawiły się pierwsze 
centralne pieniądze na ten 
cel w kwocie 250 milionów 
złotych (mowa o starych 
złotych polskich).
      Do historii przejdzie 
zapewne dzień 15 kwietnia 
1991 roku, kiedy to uroczy-
ście poświęcono fundamen-
ty i wmurowano kamień 
węgielny pod budowę szpi-
tala. W roku 1997 inwesty-
cję przejął budżet centralny, 
zaś 2 lata później, a konkret-
nie 29 marca 1999 roku obo-
wiązki inwestora głównego 
przejął samorząd powiatu 
pińczowskiego. Z  budżetu 
powiatu na budowę szpitala 
przekazano aż 32 miliony 
złotych, przy ogólnej warto-
ści zadania wynoszącej 42 
miliony złotych.

 Żmudny, dwu-
nastoletni proces budowy 
szpitala powiatowego w Piń-
czowie zakończył się w roku 
2002 i z pewnością jest naj-
większym i najważniejszym 
osiągnięciem samorządu 
powiatowego lat 1998– 2002.


