
Tygodnik PONIDZIA6        24 kwietnia 2018 r.

 20 LAT POWIATU   
     PIŃCZOWSKIEGO

4

 Decyzją radnych 
insygnia przewodniczące-
go Rady Powiatu zatrzy-
mał Zbigniew Kierkowski 
– radny z gminy Michałów. 
Stanowiska zastępców 
przewodniczącego objęli 
zaś Sławomir Spaczyński 
– radny z gminy Pińczów 
oraz Kazimierz Dyraga 
gminy Kije.

Komisje Rady Powiatu 
w kadencji 2006 – 2010 

tworzyli:

Komisja Rewizyjna 
• Andrzej Cepak 
   – przewodniczący
• Jakub Madej – zastępca 
   przewodniczącego
• Henryka Musiał 
   – sekretarz
• Wiesław Opoka
• śp. Stefan Zasada

Komisja Budżetu 
i Finansów
• Jakub Madej 
    – przewodniczący
• Jan Bębenek
• Bogusław Chałuda
• Marek Długosz
• Wiesław Opoka
• Władysław Stępień
• Sławomir Spaczyński

Komisja Zdrowia, Oświaty, 
Kultury i Sportu
• Zbigniew Koniusz 
   – przewodniczący
• Andrzej Cepak
• Kazimierz Dyraga
• Jakub Madej
• Władysław Stępień
• Sławomir Spaczyński
• Piotr Zachariasz

Komisja Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska
• Henryka Musiał 
   – przewodnicząca
• Kazimierz Dyraga
• śp. Jan Moskwa
• Teresa Sienkiewicz-Rek
• Marek Długosz
• Piotr Zachariasz

Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, 
Bezpieczeństwa, 
Promocji i Turystyki
• śp. Stefan Zasada 
   – przewodniczący
• Jan Bębenek
• Bogusław Chałuda
• Zbigniew Koniusz
• śp. Jan Moskwa
• Teresa Sienkiewicz-Rek

 Czas mija bardzo 
szybko. Tak samo błyska-
wicznie upłynęła kadencja 
samorządu powiatowego lat 
2006 – 2010, ale gospodarze 
pińczowskiej ziemi zdążyli 
w tym okresie rozpocząć 
lub zakończyć kilka nie-
zmiernie istotnych zadań, 
których efekty do dziś służą 
mieszkańcom i  będę służy-
ły jeszcze bardzo długo.
 Na początek warto 
wspomnieć o otwarciu no-
wej strażnicy Państwowej 
Straży Pożarnej w Pińczo-
wie. Wszyscy doskonale 
pamiętamy, w jakich wa-
runkach pracowali piń-
czowscy strażacy zawodowi 
zanim wybudowano obiekt 
przy ulicy Przemysłowej. 

Ciasne pomieszczenia, 
niebezpieczna lokalizacja 
z wyjazdem wprost na ru-
chliwą ulicę – to wszystko 
przeszło do historii 17 maja 
2009 roku. W tę pogodną 
niedzielę w Pińczowie 
odbyło się Wojewódzkie 
Święto Strażaka połączone 
z uroczystym oddaniem do 
użytku nowoczesnej straż-
nicy przy ulicy Przemysło-
wej. Piękny, przestronny 
obiekt otwierał m.in. wice-
minister MSWiA Zbigniew 
Sosnowski i gen. Wiesław 
Leśniakiewicz, komendant 
główny Państwowej Straży 
Pożarnej. Początki budowy 
nowej strażnicy sięgają 
czasów, gdy komendantem 
PSP w Pińczowie był Mie-

czysław Kałucki. W dal-
szych etapach zadania nad 
inwestycją czuwali komen-
dant Grzegorz Jankowski 
i komendant Władysław 
Węgrzynowicz, który sfina-
lizował prace. Komendant 
Kałucki wspomina uroczy-
stość przekazania sztanda-
ru pińczowskiej jednostce 
i rozmowę z zastępcą ko-
mendanta głównego PSP 
Zygmuntem Politowskim. 
„W luźnej rozmowie, przy 
grochówce, generał Poli-
towski rzucił hasło budowy 
nowej strażnicy dla naszej 
komendy. Starosta Andrzej 
Kozera poważnie podjął 
temat i rozpoczęły się po-
szukiwania odpowiednich 
terenów”.     

       Inwestycja w bez-
pieczeństwo zbiegła się 
w  rozpoczęciem budowy 
hali widowiskowo – spor-
towej, obiektu, którego do-
tychczas bardzo brakowało 
w mieście i powiecie. 
 „Każdemu, komu 
wiedzieć należy teraz 
i  w  przyszłości ogłasza-
my, że Roku Pańskiego 
2009 w miesiącu wrześniu, 
gdy Prezydentem Polski 
był Lech Kaczyński, Do-
nald Tusk premierem, 
Kardynał Józef Glemp 
prymasem Polski, gdy Wo-
jewodą Świętokrzyskim 

-  Bożentyna Pałka-Koruba, 
gdy Starostą Pińczowskim 
był Andrzej Kozera, Jan 
Moskwa wicestarostą, 
a Burmistrzem Miasta 
Pińczowa Włodzimierz 
Badurak, rozpoczęto bu-
dowę Hali Widowiskowo 
– Sportowej w Pińczowie” 
- napisano na akcie erek-
cyjnym.
 W samo południe 
30 września 2009 roku, na 
placu budowy przy ulicy 
Republiki Pińczowskiej 
włodarze powiatu  symbo-
licznie wbili pierwszą ło-
patę w  trawiaste wówczas 
tereny i  budowa ruszyła.
 Zdrowie i opieka 
paliatywna również zna-
lazły duże uznanie w  de-
cyzjach podejmowanych 
przez ówczesny Zarząd 
Powiatu Pińczowskiego. 
28 października 2010 roku 
przy Szpitalu Powiatowym 
w Pińczowie uroczyście 
otwarto Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy. 
 Nowe pracownie 
rehabilitacyjne, nowe sale, 
pomieszczenia sanitarne, 
socjalne - to wszystko 
powstało dzięki wsparciu 
unijnymi środkami z  Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego.
 Celem inwesty-
cji było zabezpieczenie 
potrzeb zdrowotnych 
i  właściwego poziomu 
leczenia osobom star-
szym, chorym, niepełno-
sprawnym. Zamierzeniem 
gospodarzy powiatu było 
także osiągnięcie wzrostu 
efektywności funkcjono-
wania szpitala i  poradni 
specjalistycznych. To wła-
śnie dlatego 19 marca 2009 

 Jesienią 2006 roku mieszkańcy powiatu pińczowskiego wybrali władze samorządowe na kolejne cztery 
lata. W grudniu tego samego roku odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu, podczas której radni złożyli 
ślubowanie, powołano Zarząd i Komisje.

Przewodniczącym Zarządu, a zarazem starostą pińczowskim, na wzór lat poprzednich został Andrzej 
Kozera – radny z gminy Złota jego zastępcą zaś ś.p. Jan Moskwa, radny z gminy Pińczów. W skład 
Zarządu weszli ponadto: Bogusław Chałuda – radny z gminy Działoszyce, Marek Długosz – radny 
z  gminy Kije oraz Władysław Stępień – radny z gminy Michałów, który objął stanowisko etatowego 
członka Zarządu.

Pińczowskiego 2006 - 2010

Samorząd  Powiatu 

roku Powiat Pińczowski 
złożył wniosek o dofinan-
sowanie zadania fundusza-
mi unijnymi. 16 września 
2009 roku podpisano „pre-
umowę”, a  29  lipca 2010 
roku złożono podpisy na 
dokumencie potwierdzają-
cym przyznanie dotacji.
 Imponujące zada-
nie kosztowało 3 miliony 
333 tysiące 333 złote. 60% 
tej sumy, czyli 2 miliony 
złotych pochodziło z  Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na 
lata 2007 – 2013.


