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 Powiat pińczowski zajmuje powierzchnię 
613 km². Zasięgiem administracyjnym obejmu-
je 3 niewielkie gminy wiejskie (Kije, Michałów, 
Złota), a także 2 gminy miejsko – wiejskie: Piń-
czów i Działoszyce.

 Teren ten poprzecinany jest bogatą sie-
cią dróg o różnym statusie; powiat pińczowski 
zarządza drogami o łącznej długości 334 km. 
Gmina Pińczów – 110 km dróg powiatowych
Gmina Działoszyce – 59,5 km dróg powiatowych
Gmina Kije – 56,7 km dróg powiatowych
Gmina Złota – 55,3 km dróg powiatowych
Gmina Michałów – 51,7 km dróg powiatowych

Gospodarze powiatu 
pińczowskiego przez 

mijające dwie dekady nie 
szczędzili środków i sta-
rań, by ulepszać stan dróg. 
Remontowano, przebudo-
wywano, bądź budowano 
nowe nawierzchnie asfal-
towe, budowano chodniki, 
dbano o pobocza i przy-
drożne rowy. Wszystkie te 
zadania wykonuje Powia-
towy Zarząd Dróg, bądź 
wyłonione w drodze prze-
targu firmy zewnętrzne.  

Od roku 1998 do dziś od-
nowiono 232 km dróg 

powiatowych, co stanowi 
prawie 70% wszystkich od-
cinków. Przy czym dane te 
nie obejmują liczby wyre-
montowanych chodników, 
mostów i przepustów.

Łączna wartość prac 
przeprowadzonych na 

Z pożytkiem dla mieszkańców

powiatowych drogach wy-
nosi 57 milionów 852 ty-
siące złotych. Ze swojego 
budżetu powiat pińczowski 
wygospodarował na ten 
cel kwotę 22 milionów 834 
tysięcy złotych. Gminy do-
łożyły do zrealizowanych 

zadań w sumie 7 milio-
nów 49 tysięcy złotych, 
zaś pozostałe 28 milionów 
605 tysięcy 904 złote i  13 
groszy pozyskano z rządo-
wych bądź unijnych pro-
gramów.

Pisząc o powiatowych 
drogach warto wspo-

mnieć także o inwesty-
cjach w sprzęt, urządzenia 
i maszyny, jakimi dyspo-
nują pracownicy Powiato-
wego Zarządu Dróg w Piń-
czowie. Ze „starej floty” 

pozostał tylko niezawodny 
pług wirnikowy, który 
doskonale sprawdza się 
podczas zimowego utrzy-
mania dróg. Cała reszta 
została wymieniona nie-
mal w 100%. Ponadto, pra-
cami  remontowymi objęto 

samą bazę PZD znajdującą 
się przy ulicy Przemysło-
wej w Pińczowie. 

Za k u p y 
i  remon-

ty koszto-
wały niemal 
3 miliony 
złotych.

Pi s z ą c 
o  powia-

towych in-
westycjach 
wspomnieć 
t r z e b a 
o  długolet-
niej budo-

wie szpitala powiatowego 
w  Pińczowie, który do 
użytku został oddany 
w  roku 2002. Jedenaście 
lat wcześniej – 15 kwietnia 
1991 roku wmurowano 
kamień węgielny pod bu-

dowę lecznicy, a 29 mar-
ca 1999 roku obowiązki 
głównego inwestora objął 
samorząd powiatu, który 
ze swojego budżetu na ten 
cel przeznaczył aż 32 mi-
liony złotych. Całe zadanie 
kosztowało zaś 42 miliony 
złotych.

Budowa zakończyła się 
w roku 2002, jednak 

powiat pińczowski przez 
kolejne lata stale inwesto-
wał w lecznicę. Doposaża-
nie w sprzęt, budowa Za-
kładu Opiekuńczo – Lecz-
niczego, który kosztował 
3 miliony 333 tysiące 333 
złote czy informatyzacja 
placówki – to tylko niektó-
re zadania realizowane po 
to, by mieszkańcy powiatu 
leczyli się w godnych wa-
runkach.

Hala widowiskowo 
– sportowa to kolejne, 

niezwykle ważne zadanie 
inwestycyjne, rozpoczęte 
przez starostę Andrzeja Ko-
zerę, kontynuowane przez 
śp. Jana Moskwę, a  sfina-
lizowane przez Zbigniewa 
Kierkowskiego. Uroczyste 
otwarcie obiektu, na który 
z niecierpliwością czekała 
cała powiatowa społecz-
ność, odbyło się 4 czerwca 
2014 roku, a przybyłych 
gości ramię w ramię wi-
tali Zbigniew Kierkowski 
i burmistrz Włodzimierz 
Badurak.

Dziś w hali odbywają 
się imprezy sportowe 

o różnym zasięgu. Rozgry-
wano tu mecze na poziomie 
wojewódzkim i powiato-
wym. To tu organizuje się 
spartakiady dla niepełno-

sprawnych, na które przy-
bywają uczestnicy z kilku 
województw południowej 
Polski. To właśnie do 
Pińczowa przybywają mi-
strzowie KARATE z całego 
świata, by tu przeprowa-
dzać swoje kongresy.

W hali odbywają się 
koncerty, kabarety 

i  imprezy charytatywne, 
z których dochód wspiera 
chorych i potrzebujących 
pomocy mieszkańców 
powiatu. W sali konferen-
cyjnej zaś organizowane 
są uroczystości okoliczno-

ściowe, debaty społeczne, 
sesje Rady Powiatu Piń-
czowskiego i rozmaite kon-
kursy, których patronem 
honorowym jest starosta 
pińczowski. 

Z obiektu chętnie korzy-
stają młodsi i starsi 

mieszkańcy powiatu, dla 
których czynny wypoczy-
nek jest ważnym elemen-
tem życia. Próbują swoich 
sił w piłce siatkowej, 
koszykówce, piłce nożnej, 
w boksie i wielu innych 
dyscyplinach sportowych. 
Pracują nad tężyzną fizycz-
ną na siłowni, dbają 
o zdrowie na zajęciach 
gimnastycznych.  

Hala widowiskowo 
– sportowa jest orga-

nizatorem wielu imprez 
sportowych, które na stałe 
już wpisały się w kalen-

darz powiatu. Biegi „Mięty 
i  Kamienia” czy też Ro-
dzinne Rajdy Rowerowe 
Ścieżkami Jana Moskwy co 
roku przyciągają kilkuset 
uczestników.

Obiekt, z racji wyglądu 
zwany „żółwikiem” 

kosztował 14,5 miliona 
złotych. Zadanie wsparły 
środki z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego WŚ 
na lata 2007 – 2014, dotacje 
rządowe oraz fundusze 
z  budżetu powiatu i  gminy 
Pińczów.

Spore środki z budżetu 
powiatu pińczowskiego 

przeznaczane są na inwe-
stycje w oświatę. Ogromne 
projekty związane z ter-
momodernizacją obiektów 
i  wymianą sieci grzew-
czych objęły zarówno 
Liceum Ogólnokształcące, 
jak i i Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy 
oraz Zespół Szkół Zawodo-
wych.

Obecnie w liceum i ze-
spole szkół prowa dzo-

ne są kolejne zadania, 

których przedmiotem jest 
remont obiektów i dopo-
sażenie w nowy sprzęt 
dydaktyczny. Ponadto, 
w  zespole szkół projekt ob-
jął przebudowę warsztatów 
szkolnych.
              Joanna Strączek

Samochód dostawczy

Wyremontowana droga powiatowa

Zamiatarka

Budynek LO w Pińczowie

Kongres karate

Szpital Powiatowy z lotu ptaka


