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 Jesienią 2002 roku upłynęła I kadencja Rady Powiatu Pińczowskiego i społeczność lokalna stanęła 
przed wyborem radnych na kolejne 4 lata. 

 W listopadzie 2002 roku, podczas sesji z dnia 14 listopada ukonstytuowała się nowa Rada 
Powiatu Pińczowskiego, a radni złożyli uroczyste ślubowania.

 Na czele Zarządu ponownie stanął Andrzej Kozera – radny z gminy Złota, 
a stanowisko wicestarosty objął śp. Jan Moskwa reprezentujący gminę Pińczów.

 W skład Zarządu weszli także: Ryszard Barna z gminy Pińczów, Bogusław Chałuda 
                                       z gminy Działoszyce oraz Władysław Stępień z gminy Michałów. 

Radzie 
Powiatu Pińczowskiego 

II kadencji 
przewodniczył 

Zbigniew Kierkowski 
- radny z gminy Michałów, 
jego zastępcami zaś byli: 
Sławomir Spaczyński 

z gminy Pińczów 
i  Zbigniew Kawiorski, 

również z  gminy Pińczów.

      A oto, jak przedstawiały 
się ówczesne składy Komi-
sji Rady Powiatu Pińczow-
skiego:

Komisja Rewizyjna
• Andrzej Cepak 
   (przewodniczący)
• śp. Mirosław Warzecha 
   (zastępca przewodniczą-
    cego)
• Teresa Sienkiewicz 
– Rek (sekretarz komisji)
• Grażyna Kossakowska  
   (członek)

Komisja Budżetu 
i Finansów
• Sławomir Spaczyński 
   (przewodniczący)
• Ryszard Barna
• Włodzimierz Badurak 
• Andrzej Cepak
• Bogusław Chałuda
• Kazimierz Dyraga

Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu
• Włodzimierz Badurak 
   (przewodniczący)
• Zbigniew Kawiorski 
• Sławomir Spaczyński
• Paweł Mostek

Komisja Zdrowia 
i Opieki Społecznej
• Grażyna Kossakowska   
   (przewodnicząca)
• Zbigniew Koniusz
• Paweł Mostek

Komisja Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska
• ś.p. Mirosław Warzecha 
   (przewodniczący)
• Bogusław Chałuda
• Kazimierz Dyraga
• ś.p. Jan Moskwa

Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, 
Bezpieczeństwa, 
Promocji i Turystyki
• Teresa Sienkiewicz 
– Rek (przewodnicząca)
• Ryszard Barna
• Zbigniew Kawiorski
• Zbigniew Koniusz
• Władysław Stępień

 Samorząd Powiatu 
Pińczowskiego II kadencji 
działał aktywnie, z korzy-
ścią dla lokalnej społecz-
ności.
 Jednym z na-
macalnych dowodów tej 
działalności było stwo-
rzenie nowej siedziby Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Pińczowie. Z ciasnych 
pomieszczeń przy ulicy 
Grodziskowej „pośred-
niak” przeniesiony został 
do budynku byłego żłobka, 
przy ulicy Złotej.
           Niewątpliwym plu-
sem przenosin było to, że 
nowa siedziba PUP mieści-
ła się niemalże w  samym 
rynku, ale najważniejszą 
zaletą były przestronne 
wnętrza i  dużo miejsca 
zarówno dla pracowników, 
jak i dla petentów, których 
w tamtych latach niestety 
nie brakowało.

 W drugim skrzy-
dle tego samego obiektu 
usytuowano Wydział 
Geodezji, Kartografii, Ka-
tastru i Gospodarki Nie-
ruchomościami – urząd, 
który codziennie odwiedza 
kilkudziesięciu petentów.

 Innym wydarze-
niem – ważnym głównie 
ze względu na symboli-
kę – było ufundowanie 
i  przekazanie sztandaru 
dla  pińczowskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 
Nieprzypadkowo odbyło 
się to w roku 2002; wtedy 
właśnie pińczowska PSP 
obchodziła 10-lecie swoje-
go istnienia.
 Uroczystość zgro-
madziła wiele zacnych 
osobistości z zastępcą ko-
mendanta głównego PSP 
gen. Zygmuntem Politow-
skim, marszałkiem woje-

Samorząd Powiatu 
Pińczowskiego 2002 - 2006

wództwa świętokrzyskiego 
Franciszkiem Wołodźką 
i  wojewodą świętokrzy-
skim Włodzimierzem Wój-
cikiem.

      W kolejnych latach 
również nie brakowa-
ło istotnych wydarzeń. 
W  październiku 2003 
roku ślubowanie na rad-
nego Rady Powiatu złożył 
Zygmunt Matuszczyk, 
zaś w  maju następnego 
roku  cały powiat cieszył 
się z sukcesu Sebastiana 
Bączka – licealisty z  Dzia-
łoszyc. Młody, zdolny 
człowiek w  pięknym 
stylu wywalczył I miejsce 
w  finale Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. W  tym samym 
czasie ogromne sukcesy 
w turnieju, jeszcze jako 
uczeń podstawówki zaczął 
odnosić Kamil Wleciał 

z  Michałowa, który dziś 
pracuje w  Komendzie Wo-
jewódzkiej PSP w  Kiel-
cach. W  listopadzie 2004 
roku w  Pińczowie powsta-
ła Wyższa Szkoła Umiejęt-
ności Zawodowych, która 
po dziś dzień kształci pie-
lęgniarki na bardzo wyso-
kim poziomie.

 Powiat pińczow-
ski bogaty jest w tradycje 
zaczerpnięte od naszych 
przodków. Prężnie działają 
tu Koła Gospodyń Wiej-
skich, kapele i zespoły lu-
dowe. To bogactwo warto 
pokazywać na większym 
forum, stąd też pomysł 
promocji powiatu, która 
odbyła się na początku 
roku 2005 w Domu Chłopa 
w Warszawie. Przez całe 
popołudnie i wieczór, na 
licznych stoiskach prezen-
towały się wszystkie gminy 

powiatu chwaląc się tym, 
co najlepsze. Pińczowskie 
stoiska odwiedziło wów-
czas mnóstwo ludzi.
 Innym wydarze-
niem, z pewnością wartym 
podkreślenia było wyjaz-
dowe posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów Sejmi-
ku Województwa Święto-
krzyskiego w Pałacu Wie-
lopolskich w Chrobrzu. 
Świętokrzyscy radni, wraz 
z marszałkiem Francisz-
kiem Wołodźką spotkali 
się tego dnia z radnymi 
Gminy Złota, a po wspól-
nym posiedzeniu zwiedzili 
zabytkowy obiekt.

 Niewątpliwą pro-
mocją powiatu były także 
Świętokrzyskie Dożynki 
Wojewódzkie 2005, które 
zorganizowano właśnie 
w powiecie pińczowskim. 
Prestiżowa impreza zgro-
madziła w Pińczowie setki 
gości z całego wojewódz-
twa, a starostami byli: 
Aneta Klamka z Jelczy 
Małej w gminie Michałów 
i Marek Sęk z gminy Sob-
ków w powiecie jędrzejow-
skim.

           Opracowała 
Joanna Strączek-Dziabała


