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Rozmowa z Tadeuszem Kowalczykiem, przewodniczącym 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

czytaj na str. 2-3



	 Niech	radość	i	pokój	Świąt	Bożego	Narodzenia	towarzyszy	wszystkim	przez	cały	
Nowy	Rok,	a	każda	chwila	będzie	piękna	i	pełna	miłości.
	 W	tych	szczególnych	dniach	życzymy,	by	był	to	rok	szczęśliwy	w	osobiste	doznania	
oraz	by	przyniósł	wiele	satysfakcji	z	zawodowych	dokonań.
	 Niech	Boże	Narodzenie	będzie	czasem	spokoju	i	pomyślności,	a	rodzinne	spotkania	
upłyną	w	ciepłej,	pełnej	harmonii	atmosferze.

Przewodniczący	Sejmiku
Województwa	Świętokrzyskiego

Tadeusz	Kowalczyk

Marszałek
Województwa	Świętokrzyskiego

Adam	Jarubas

	 Emocjonujące	licytacje,	występy	artystyczne	oraz	efek-
towne	pokazy	w	wykonaniu	strażaków,	policjantów	i	ra-
towników	towarzyszyły	koncertowi	na	Placu	Artystów	w	
Kielcach	podczas	19.	finału	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	
Pomocy.	 Gospodarzem	 sceny	 był	Urząd	Marszałkowski.	
Impreza	zgromadziła	 tysiące	Kielczan,	którzy	byli	m.	 in.	
świadkami	 bicia	 rekordu	 w	 najgłośniejszym	 odegraniu	
„Sto	lat”	dla	Jurka	Owsiaka.	Orkiestrami	dętymi	z	całego	
regionu	 dyrygował	 gospodarz	 województwa	 marszałek	
Adam	Jarubas.	Swoje	serca	 i	 ...	portfele	hojnie	otwierali-
śmy	także	podczas	wieczornej	licytacji	w	Kieleckim	Cen-
trum	Kultury.

Rekordowa Orkiestra
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 Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz 
Świercz oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak  27 stycznia 
podczas sesji Sejmiku Samorządu Województwa Święto-
krzyskiego podpisali  umowę o dofinansowanie projek-
tu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – wo-
jewództwo świętokrzyskie”. W spotkaniu uczestniczyła 
także Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego.

	 Projekt	„Sieć	szerokopasmowa	Polski	Wschodniej”	jest	
największym	projektem	telekomunikacyjnym	finansowa-
nym	z	funduszy	strukturalnych	w	obecnej	perspektywie	
finansowej	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	 Rozwój	
Polski	 Wschodniej.	 Swym	 zasięgiem	 obejmuje	 pięć	 wo-
jewództw:	 lubelskie,	 podkarpackie,	 podlaskie,	 święto-
krzyskie,	warmińsko-mazurskie.	 Efektem	 tego	 przedsię-
wzięcia	będzie	utworzenie	regionalnych	sieci	szkieletowo	
-	dystrybucyjnych.	

Coraz bliżej
szerokopasmowego Internetu

 Zmiana nazwy, siedziby, wielokrotnie reorganizowa-
na struktura jednostki, nowe zadania, kilkakrotne roz-
szerzanie zakresu działalności oraz wyzwania związane 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – takie 
m.in. zmiany napotykały publiczne służby zatrudnienia 
w naszym województwie w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat. Wojewódzki Urząd Pracy świętował w mijającym 
roku jubileusz 20-lecia działalności - z tej właśnie okazji 
26 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego szcze-
gólnie zasłużeni pracownicy WUP zostali uhonorowani 
medalami za długoletnią służbę. W spotkaniu uczest-
niczyły władze województwa, a także goście specjalni: 
Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Ireneusz Piętakie-
wicz, dyrektor Departamentu Funduszy w MPiPS.

20 lat pracy, 20 lat historii...

	 –	To	ważny	dzień	dla	regionu	-	podpisujemy	umowę	na	
sztandarowy	projekt,	o	horyzontalnym	znaczeniu	–	mówił	
podczas	konferencji	marszałek	Adam Jarubas.	Jak	przeko-
nywał	–	jedną	z	części	tego	wielomilionowego	zadania	jest	
szkolenie	potencjalnych	odbiorców	Internetu,	osób	zagro-
żonych	wykluczeniem	cyfrowym.	Dziś	Internet	nie	jest	już	
luksusem	–	 to	ważne	narzędzie,	 które	we	współczesnym	
świecie	przynosi	wielkie	możliwości,	stymuluje	do	działa-
nia	w	wielu	obszarach	–	dodaje	marszałek.

	 Całkowita	wartość	 projektu	 realizowanego	na	 terenie	
województwa	świętokrzyskiego	jest	szacowana	na	około	
202	mln	zł	z	tego	koszty	kwalifikowane	stanowią	166	mln	
zł	W	ramach	projektu	przewiduje	się	zainstalowanie	oko-
ło	1400	km	sieci	światłowodowej	oraz	utworzenie	148	wę-
złów	 szkieletowo-dystrybucyjnych,	 które	 będą	 stanowić	
punkt	 styku	 dla	 operatorów	 telekomunikacyjnych	 zain-
teresowanych	korzystaniem	z	usług	sieci.	Planowany	ter-
min	zakończenia	realizacji	projektu	to	koniec	2014	roku.
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 27 stycznia podczas sesji Sejmiku radni wojewódzcy 
jednogłośnie uchwalili budżet województwa święto-
krzyskiego na 2011 rok. Był on największy w historii,  ale 
jednocześni najtrudniejszy  do realizacji – ustalono, że 
po raz pierwszy samorząd województwa będzie musiał 
zaciągnąć kredyt wysokości 100 milionów złotych.

	 -		 W	 tym	 roku	 budżet	 jest	 największy	 i	 najtrudniej-
szy.	Spowodowane	jest	to	niższą	subwencją,	mniejszymi	
wpływami	z	udziałów	w	podatku	dochodowym	od	osób	
prawnych.	 Plan	 finansowy	 na	 2011	 rok	 nie	 spełnia	 na-
szych	wszystkich	oczekiwań,	jest	on	jednak	bardzo	zrów-
noważony	–	mówił	podczas	posiedzenia	przewodniczący	
Komisji	Budżetu	i	Finansów	Wojciech	Borzęcki.

	 Wydatki	 budżetu	 województwa	 świętokrzyskiego	 na	
2011	 rok	 opiewały	 na	 814.765.550	milionów	 złotych,	 zaś	
dochody	 oceniono	 na		 677.907.862	 milionów	 złotych.	
W	stosunku	do	 2010	 r.	 o	 32	mln	 złotych	 zmniejszyła	 się	
subwencja	 regionalna	 i	 wyrównawcza	 (na	 mocy	 usta-
wy	 o	tzw.	 „janosikowym”),		 o	 20	mln	 zł	 spadły	wpływy	
z	udziałów	w	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych	
(z	uwagi	na	kryzys	gospodarczy),	a	dotacje	celowe	z	bu-
dżetu	 państwa	 nie	 pokrywały	 kosztów	 realizacji	 zadań	
z	zakresu	administracji	rządowej.	W	związku	zaistniałym	
deficytem	 budżetowym	 w	 wysokości	 136.857.688	 milio-
nów	 złotych		 samorząd	 województwa	 stanął	 przed	 ko-
nicznością	zaciągnięcia	kredytu	na	jego	pokrycie.

Budżet województwa 
świętokrzyskiego uchwalony

 5 maja władzę w Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego przejęli młodzi mieszkańcy regionu. W ławach 
radnych wojewódzkich zasiadło prawie 200 uczniów 
świętokrzyskich gimnazjów. Obrady Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbywały 
się pod hasłem „Innowacje wokół mnie”. Gospodarza-
mi spotkania byli przewodniczący Sejmiku Marek Gos 
i marszałek Adam Jarubas. Uczestniczyli w nim także 
Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa, wice-
wojewoda Beata Oczkowicz oraz przedstwiciele Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Świę-
tokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Gimnazjaliści przejęli władzę!

	 W	 role	 radnych	wojewódzkich	 wcielili	 się	 uczniowie	
Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym 
Korczynie, Gimnazjum im. Karola Wojtyły- Papieża Pola-
ka w Kostomłotach II, Gimnazjum w Zespole Placówek 
Oświatowych w Morawicy, Gimnazjum nr 1 w Strawczy-
nie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Pu-
blicznego Gimnazjum we Wzdole Rządowym.	Aktywny-
mi	uczestnikami	obrad	byli	także	laureaci	konkursu	„Moja	
innowacyjna	szkoła”.
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 Andrzej Mochoń, Miasto i Gmina Sędziszów oraz 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON to lau-
reaci trzeciej edycji Nagrody Marszałka „Świętokrzyska 
Victoria”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 mar-
ca podczas gali w Hotelu „Kongresowym” w Kielcach. 
Gospodarzami gali byli przewodniczący Sejmiku Marek 
Gos i marszałek Adam Jarubas. W uroczystości wzięli 
również udział: wiceprzewodniczący Sejmiku Marcin 
Ożóg, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Piotr Żołą-
dek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak. 

	 Wcześniej	 jednak,	 uhonorowano	 osoby,	 przedsiębior-
stwa	 i	samorządy,	które	Kapituła	Konkursu	nominowała	
do	nagrody	-	w	kategorii	„Samorządność”	gminy:	Mora-
wica i	Miedziana Góra,	miasta	i	gminy:	Sędziszów	i	Chę-
ciny	oraz	miasto Kielce;	w	kategorii	„Przedsiębiorczość”	
-	Zakłady Mechaniczne BIFAMET Sp. z o.o.	w Jędrze-
jowie,	Grupę Edukacyjną S.A. Kielce,	Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe DORBUD S.A.	w	Kielcach,	Przed-
siębiorstwo Elementów Budowlanych Fabet S.A. w Kiel-
cach,	 Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON 
Sp. z o. o. w Kielcach.
	 Natomiast	 w	 kategorii	 „Osobowość”	 -	 księdza	 Jana 
Mikosa,	założyciela	schroniska	dla	rolników	im.	Św.	Bra-
ta	Alberta	w	Skoszynie,	Krzysztofa Orkisza,	prezesa	Za-
rządu	Izby	Rzemieślników	i	Przedsiębiorców	w	Kielcach,	
Andrzeja Mochonia,	prezesa	Zarządu	Targów	Kielce,	se-
natora	Adama Massalskiego	oraz	Księdza	kanonika	Wie-
sława Kowalewskiego,	dyrektora	Diecezjalnego	Ośrodka	
Kultury	i	Edukacji	„Źródło”	w	Rytwianach.

„Świętokrzyska Victoria” 
trafiła do najlepszych!

 Podobnie jak w latach 
ubiegłych, z okazji Dnia 
Dziecka Klub Honorowych 
Dawców Krwi działający 
przy Urzędzie Marszałkow-
skim zorganizował akcję 
oddawania krwi dla dzieci 
przebywających na oddzia-
łach szpitalnych naszego 
regionu. Tym razem ten bez-
cenny dla życia lek można 
było oddawać w ambulan-
sie do poboru krwi na ulicy 
Sienkiewicza w Kielcach. 
Efektem akcji było ponad 
6 litrów krwi. Na apel samo-
rządowców odpowiedzieli 
także strażacy oraz pracow-
nicy Urzędu Miasta w Kiel-
cach.

Urzędnicy dla małych pacjentów
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 3 marca w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej odby-
ło się inauguracyjne posiedzenie Świętokrzyskiej Rady 
Innowacji. Podczas spotkania akty powołania członkom 
Rady wręczyli marszałek Adam Jarubas oraz członek 
Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. Świętokrzyska 
Rada Innowacji została powołana decyzją Zarządu Woje-
wództwa. To ciało doradcze w zakresie kreowania polity-
ki innowacyjnego rozwoju województwa. 

	 Do	 członkostwa	 w	 Radzie	 Zarząd	 Województwa	 za-
prosił	przedstawicieli	 instytucji,	które	aktywnie	włączały	
się	 w	 proces	 tworzenia	 Regionalnej	 Strategii	 Innowacji	
i	współpracujące	stale	z	Urzędem	Marszałkowskim	w	ob-
szarze	polityki	regionalnej.	
	 -	 Do	 Świętokrzyskiej	 Rady	 Innowacji	 to	 przedstawi-
ciele	uczelni	wyższych,	 izb	gospodarczych,	samorządów	
lokalnych	 i	 środowisk	 okołobiznesowych,	 bez	 których	
współpracy	 trudno	 sobie	 wyobrazić	 tworzenie	 warun-
ków	 rozwoju	 gospodarczego	 regionu.	 Konieczność	 po-
wołania	 takiego	 gremium	 wynikała	 również	 z	 tego,	 że	
w	 najbliższym	 czasie	 zaczniemy	 proces	 programowania	
środków	unijnych	po	2013	roku	i	jesteśmy	zmuszeni	wy-
brać	te	obszary	życia	społeczno	–	gospodarczego,	na	które	
je	przeznaczymy.	Musimy	zdecydować	o	wyborze	dzie-
dzin,	w	którym	nasze	województwo	będzie	konkurencyj-
ne	w	stosunku	do	 innych	 regionów	 	–	mówił	marszałek	
Adam Jarubas.	 Przewodniczącym	 Świętokrzyskiej	 Rady	
Innowacji	został	marszałek	Adam Jarubas,	zaś	funkcję	wi-
ceprzewodniczącego	 objął	 Jan Maćkowiak,	 członek	 Za-
rządu	Województwa.

Nominacje dla członków 
Świętokrzyskiej Rady Innowacji

 53 interaktywne zestawy 
multimedialne oraz 50 pra-
cowni językowych – to po-
moce dydaktyczne, które 
w tym roku  trafią do świę-
tokrzyskich szkół w ramach 
„Świętokrzyskiego Programu 
Wspierania Rozwoju Edukacji 
w 2011 roku” – zdecydowali 
radni Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego.  Łączna 
kwota dotacji to około 2 mln 
złotych. To już trzecia edycja 
tego Programu. Do tej pory do 
świętokrzyskich szkół w na-
szym województwie zakupio-
no sprzęt za ponad 10 milio-
nów złotych.

„Kosmiczny” sprzęt 
dla świętokrzyskich szkół
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 Świętokrzyscy rolnicy dziękowali za udane plony. 
Gospodarzem, tegorocznych, XI Dożynek Wojewódz-
kich był Skalbmierz. Słoneczna pogoda sprawiła, że na 
uroczystość przybyły tłumy ludzi z całego wojewódz-
twa: delegacje powiatów z wieńcami dożynkowymi, par-
lamentarzyści, przedstawiciele środowisk rolniczych, 
naukowych, gospodarczych i społecznych regionu. Za 
trud całorocznej pracy dziękował świętokrzyskim rolni-
kom marszałek Adam Jarubas, który na dożynkach peł-
nił honory gospodarza. W Święcie Plonów uczestniczyli 
także radny Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Województwa.

 Wieniec powiatu kieleckiego, reprezentujący woje-
wództwo świętokrzyskie na Dożynkach Prezydenckich 
w Spale zdobył II miejsce w konkursie na najpiękniejszy 
wieniec. Delegacja z województwa świętokrzyskiego ze 
starostą kieleckim – Zdzisławem Wrzałką, wójtem gminy 
Miedziana  Góra – Maciejem Lubeckim, członkiniami Koła 
Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” oraz przedstawiciela-
mi Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyła w Dożynkach 
Prezydenckich, które tradycyjnie odbywały się w Spale. 

	 Wieniec	 dożynkowy	 z	 powiatu	 kieleckiego,	 który	 re-
prezentował	nasz	 region	na	niedzielnym	Święcie	Plonów,		
przygotowany	 został	 przez	 Józefę	 Bucką.	 Został	 on	 uwity	
z	niezwykłym	artyzmem	i	precyzją	ze	wszystkich	zbóż,	nie	
zabrakło	w	nim	kwiatów,	ziół,	warzyw	 i	owoców.	 I	 trzeba	
przyznać,	że	pięknie	i	godnie	prezentował	się	wśród	pozo-
stałych	piętnastu	wieńców	ze	wszystkich	województw.

Wielkie rolnicze święto w Skalbmierzu

Świętokrzyski wieniec nagrodzony
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 W Świętokrzyskiem gościła delegacja ambasadorów 
z blisko 30 krajów, m.in. Afganistanu, Filipin, RPA, Mek-
syku, Wietnamu, Japonii, Peru czy Nigerii. Przedstawi-
ciele korpusu dyplomatycznego zwiedzali nasz region 
w ramach Wizyty Szefów Misji Dyplomatycznych akre-
dytowanych w Polsce. Gościom w prezentacji regionu 
towarzyszyli m.in. marszałek Adam Jarubas, wicemar-
szałek Grzegorz Świercz oraz Ewa Kapel-Śniowska, za-
stępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

	 Podczas	 pobytu	 w	 naszym	 regionie	 dyplomaci	 zwie-
dzali	 m.in.	 Pałac	 Biskupów	 Krakowskich	 w	 Kielcach,	
w	Sandomierzu	spacerowali	po	Rynku,	zwiedzali	Bazyli-
kę	Katedralnej	oraz	pływali	 statkiem	po	Wiśle.	Ambasa-
dorowie	odwiedzili	też	Zamek		Kazimierzowski	i	Fabrykę	
Porcelany	w	Ćmielowie.	Uczestniczyli	także	w	Biesiadzie	
Świętokrzyskiej	w	Muzeum	Wsi	Kieleckiej	w	Parku	Etno-

Ambasadorowie 
odwiedzili Świętokrzyskie

graficznym	 w	 Tokarni,	 której	 organizatorem	 był	 Urząd	
Marszałkowski	Województwa	 Świętokrzyskiego.	 Dyplo-
maci	odwiedzili	Święty	Krzyż,	spacerowali	 także	po	kie-
leckim	Rynku	i	ulicy	Sienkiewicza.

 Promocja Ziemi Świętokrzyskiej oraz zachęcenie 
uczniów ościennych województw do odwiedzenia cie-
kawych miejsc na terenie naszego regionu to główne 
cele programu „Świętokrzyskie na rzecz edukacji”. To 
pilotażowy program opracowany przez Oddział Promo-
cji Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego we współpracy ze 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Do ponad 7300 szkół z sześciu województw trafi oferta 
dydaktyczna w postaci gotowych scenariuszy lekcyj-
nych na płytach DVD, dzięki którym dzieci i młodzież 
będą mogli poznać bliżej walory naszego regionu. W 
wydawnictwie znajdą także trasy wycieczek, propozycje 
kilkudniowych pobytów oraz zielonych szkół. Przedsię-
wzięciu towarzyszyć będą konkursy z atrakcyjnymi  na-
grodami. 

Świętokrzyskie - ucz się i zwiedzaj!
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 Własna firma wspinaczkowa, hipoterapia dla niepeł-
nosprawnych dzieci, nauka technicznego języka angiel-
skiego, szkolenia zawodowe  i wiejskie przedszkola – to 
wszystko było możliwe dzięki funduszom z unijnego 
programu Kapitał Ludzki. Zwłaszcza, że – jak wynika 
z danych  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - woje-
wództwo świętokrzyskie jest na pierwszym miejscu w 
Polsce we wdrażaniu tego programu nastawionego na 
wsparcie kapitału społecznego regionów. 

	 W	 ramach	 unijnego	 programu	 Kapitał	 Ludzki	 woje-
wództwo	 świętokrzyskie	 na	 lata	 2007	 –	 2013	 otrzymało	
317,5	miliona	euro.		W	przeliczeniu	na	jednego	mieszkań-
ca	daje	to	blisko	250	euro	–	najwięcej	spośród	wszystkich	
województw.	

	 Realizacją	 programu	 w	 naszym	 regionie	 zajmuje	 się	
Świętokrzyskie	Biuro	Rozwoju	Regionalnego	(	we	współ-
pracy	z	Wojewódzkim	Urzędem	Pracy),	które	wydało	już	
68	%	przyznanej	regionowi	puli	pieniędzy	-	blisko	216	mln	
euro,	czyli	około	940	mln	zł.	Taka	jest	łączna	wartość	umów	
podpisanych	przez	ŚBRR	na	dofinansowanie	świętokrzy-
skich	projektów	z	Kapitału	Ludzkiego.	Daje	 	 to	 	Święto-
krzyskiemu	pierwsze	miejsce	w	kraju	wśród	wszystkich	
województw.	

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

	 –	 Od	 początku	 tego	 programu	 nasze	 województwo	
znajduje	się	wśród	regionów	najsprawniej		wprowadzają-
cych	program	Kapitał	Ludzki	–	podkreśla		Piotr	Żołądek,	
członek	Zarządu	Województwa.	–	Na	ten	sukces	składa-
ją	się	dwa	główne	czynniki:	pierwszy	to	duże	zaangażo-
wanie	autorów	projektów	w	przygotowywanie	wysokiej	
jakości	przedsięwzięć,	drugi	to	sprawna	praca	instytucji,	
które	wdrażają	PO	KL	w	regionie	–	Świętokrzyskiego	Biu-
ra	 Rozwoju	 Regionalnego	 oraz	Wojewódzkiego	 Urzędu	
Pracy	w	Kielcach.
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 Ostatnie wybory parlamentarne spowodowały zmia-
ny personalne w naszym regionalnym parlamencie. 
W ławach sejmikowych zasiedli nowi radni, a fotel prze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
zajął ponownie Tadeusz Kowalczyk. – Pełnienie tej funk-
cji to ogromny zaszczyt, ale również odpowiedzialność 
i liczne obowiązki – mówił świeżo upieczony przewod-
niczący świętokrzyskiego parlamentu.

	 5	 grudnia	 2011r.	 podczas	 sesji	 Sejmiku	Województwa	
Świętokrzyskiego	złożyli	ślubowanie	i	objęli	mandat	rad-

Zmiany w Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

 Mijający rok przyniósł niestety bardzo smutną wia-
domość. 30 listopada zmarł bowiem Zbigniew Banaśkie-
wicz, dyrektor regionalnego oddziału Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach. Zapamiętamy 
go jako człowieka niezwykle otwartego, życzliwego i ra-
dosnego. Miał 49 lat,  zostawił żonę i trzy córki. 

	 Zbigniew	Banaśkiewicz	był	jednym	z	czołowych	dzia-
łaczy	Polskiego	Stronnictwa	Ludowego	w	województwie	
świętokrzyskim,	przez	ostatnie	20	 lat	aktywnie	uczestni-
czył	 w	 życiu	 politycznym	 regionu.	Mieszkał	 w	 Kuźnia-
kach	w	gminie	Strawczyn,	miał	żonę	i	trzy	córki.	

	 Ukończył	 Akademię	 Rolniczą	 w	 Lublinie,	 w	 drugiej	
połowie	 lat	 80-tych	 był	 naczelnikiem	 gminy	 Strawczyn,	
w	latach	1999-2001	pracował	w	Urzędzie	Marszałkowskim	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 jako	 dyrektor	 gabinetu	
marszałka,	w	latach	2002-2006	pełnił	funkcję	starosty	kie-
leckiego,	zaś	ostatnio	kierował	Kasą	Rolniczego	Ubezpie-
czenia	Społecznego	w	Kielcach.	

	 Jego	odejście	to	ogromna	strata	dla	naszego	regionu.

Zmarł Zbigniew Banaśkiewicz

nego	wojewódzkiego	Grzegorz Gałuszka,	Marzena Mar-
czewska	 i	Bogdan Latosiński.	 Zastąpili	 radnych,	 którzy	
w	 ostatnich	wyborach	 parlamentarnych	wybrani	 zostali	
do	Sejmu	i	Senatu	RP.	Grzegorz	Gałuszka	(Polskie	Stron-
nictwo	Ludowe)	zastąpił	Marka	Gosa,	dotychczasowego	
przewodniczącego	Sejmiku,	Marzena	Marczewska	 (Plat-
forma	Obywatelska)	Lucjana	Pietrzczyka,	a	Bogdan	Lato-
siński	(Prawo	i	Sprawiedliwość)	Krzysztofa	Słonia.
	 Następcą	Marka	Gosa	na	stanowisku	przewodniczące-
go	Sejmiku	został	Tadeusz	Kowalczyk	reprezentujący	Pol-
skie	Stronnictwo	Ludowe.	




