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To już 30 lat!
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 8 marca 1990 roku
uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym oraz nową ordynację wyborczą do Rad Gmin. Kolejnym aktem prawnym,
budującym podstawy samorządu terytorialnego była ustawa
o pracownikach samorządowych, uchwalona w dniu 27 marca 1990 roku.
Nowa ustawa, określająca status samorządu terytorialnego w naszym kraju, przekazywała organom decentralizowanej władzy publicznej - gminom, powiatom, województwom - zadania, kompetencje,
środki i odpowiedzialność, w które do tej pory wyposażone były organy władzy centralnej. Wyzwoliło to nadzieje i oczekiwania wszystkich
Polaków. W całym kraju zaczęły rodzić się spontaniczne inicjatywy
społeczne, stawiające sobie za cel przygotowanie się pod względem
programowym i personalnym do wyborów samorządowych.
Pierwsze wybory władz samorządowych odbyły się 27 maja
1990 roku i kilkadziesiąt tysięcy nowych radnych w ponad 2500 polskich gminach z wielkim zapałem przystąpiło do odbudowy podmiotowości wspólnot lokalnych.
Już na pierwszych sesjach, Rady Gmin wybrały swoich przewodniczących, a potem wiceprzewodniczących i zarządy, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wreszcie - delegatów do Sejmiku. Podobnie było w 80 gminach województwa kieleckiego. Nowo wybrane
Rady Gmin wyłoniły delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa. Ilość delegatów wynikła z liczby mieszkańców. Sejmik liczył

98 delegatów, którzy reprezentowali wszystkie gminy województwa.
Do Prezydium Sejmiku I kadencji (1990-1994) wybrani zostali: Wojciech Czech - Przewodniczący z Kielc, Waldemar Grudzień
- Wiceprzewodniczący z gm. Skarżysko-Kamienna, Zygmunt Daszkiewicz - Wiceprzewodniczący z gm. Książ Wielki, Tadeusz Gajek Członek Prezydium z gm. Chęciny, Janina Kosin - Członek Prezydium
z gm. Pińczów, Jarosław Królicki - Członek Prezydium z gm. Górno,
Jerzy Wrona - Członek Prezydium z gm. Ostrowiec Świętokrzyski,
Remigiusz Duś - Członek Prezydium z gm. Koszyce.
Sejmik samorządowy, pomimo tego, że nie posiadał kompetencji stanowiących, a jedynie opiniodawcze, wniósł trwałe wartości do
funkcjonowania samorządu terytorialnego. To dzięki przeprowadzonych z inicjatywy tego Sejmiku w 1992 roku konsultacjach społecznych, ukształtowały się obecne granice województwa.
Osiągnięcia samorządu terytorialnego na przestrzeni minionego
czasu można zilustrować tysiącami kilometrów dróg, wodociągów,
kanalizacji, gazociągów, oczyszczalni ścieków, nowych szkół, szpitali,
obiektów kulturalnych i sportowych, czy oplatającą region siecią internetu szerokopasmowego. Są to dokonania materialne, które ułatwiają warunki życia mieszkańcom.
Jeszcze ważniejszą rzeczą są wartości niematerialne. Mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich środowisk. Ten spontaniczny ruch społeczny stanowił bezcenną wartość w pierwszym
okresie odrodzonego samorządu. Minione trzydziestolecie, wypełnione wspaniałymi sukcesami naszych gmin utrwaliły i umocniły tę wiarę w skuteczność samorządu. Społeczeństwo w swoich
lokalnych środowiskach zawsze chce decydować o tym, co jest dla
niego najważniejsze, a swoje sprawy powierzać w ręce swoich
radnych.

Szanowni Państwo,
Samorządowcy Województwa Świętokrzyskiego
Trzydzieści lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski, w pełni
wolne i demokratyczne wybory samorządowe. Tego dnia obywatele zdecydowali o przyszłości
naszego kraju, wskazując swoich przedstawicieli do rad gmin. Tym samym wprowadzono w życie
ustawę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przywracającą samorząd terytorialny w Polsce.
Nowy ustrój gmin, rozpoczął długotrwały proces przekształceń administracji publicznej.
Kolejnymi krokami były reformy - powiatowa i wojewódzka z 1999 roku oraz wprowadzenie
bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w 2002 roku.
Reforma administracji publicznej uznawana jest powszechnie za jedną z najważniejszych
i najbardziej udanych reform III Rzeczypospolitej, a polski samorząd okazał się po latach sukcesem
polskiego społeczeństwa. Piękna historia świętokrzyskiej Wspólnoty nie byłaby możliwa bez
współpracy i dobrej woli, zaangażowania oraz doświadczenia mieszkańców regionu. To właśnie oni
najsilniej angażują się w projekty, które ich dotyczą i na które mają realny wpływ. Idea samorządu
terytorialnego sprawdziła się tu nadzwyczajnie. Oddanie głosu obywatelom, zdecentralizowało
zarządzanie krajem i pozwoliło rozwijać się mniejszym ośrodkom, co w efekcie poprawiło warunki
i jakość życia mieszkańców każdego zakątku Polski.
Obchody jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce to wielki dzień dla całej
naszej świętokrzyskiej społeczności, a także doskonała okazja do złożenia gratulacji wszystkim
mieszkańcom oraz tym, którzy od lat dbają o ich sprawy.
Świętokrzyskie jest jednym z niewielu miejsc na mapie kraju, gdzie pojęcie „Mała Ojczyzna”
ma wielkie znaczenie. Unikatowe połączenie ludzkiej życzliwości oraz zaangażowania
mieszkańców w sprawy swoich miast, miasteczek i wsi jest najlepszym przykładem dla innych
oraz dowodzi, jak wiele można osiągnąć kochając swój region.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia - zdrowia,
wytrwałości i satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności. Niech
najbliższe lata będą wypełnione kolejnymi sukcesami, a pomyślność mieszkańców dostarczy
motywacji do dalszej, wytężonej pracy.
Przewodniczący Sejmiku
Andrzej Pruś
i Radni Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek
Andrzej Bętkowski
i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

– rozmowa z Andrzejem Prusiem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
i Andrzejem Bętkowskim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce
to czas dynamicznych przemian na Ziemi
Świętokrzyskiej. Jak wspomina Pan ten
proces z perspektywy minionych trzech
dekad?
Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Dla

najmłodszych samorządowców wydarzenia sprzed 30 lat to już swoista prehistoria.
W samorządach gmin czy powiatów działają
dziś radni, którzy nie mają tyle lat i dla nich
jest to historia, którą poznają z relacji swoich przyjaciół samorządowców. Ja miałem
to szczęście i obserwowałem te przemiany
od początku, choć nie od razu jako samorządowiec. Odradzanie się idei samorządności

pokazało, że Polska obrała właściwą drogę,
nie tylko ze względu na nowe możliwości
rozwoju gospodarczego. Cenniejszym okazało się to, że każdy teren – gmina, powiat,
później województwo - miały swoich gospodarzy. Ci z kolei, wykazując się skutecznością działań, pokazywali mieszkańcom, że to
tak naprawdę wspólnota samorządowa i ich
wybrańcy, zabiegając o właściwy rozwój, decydują o kształcie małych ojczyzn. Te 30 lat
pokazało, że w oparciu o tę samorządność
można tworzyć wiele pozytywnych rzeczy,
a ludzie zaczęli zauważać, że tak naprawdę
dużo od nich zależy. To mieszkańcy wskazywali, kto będzie w ich imieniu sprawował
tę najbliższą im władzę. I właśnie ci ludzie,
wybrani w wolnych demokratycznych wyborach, obdarzeni zaufaniem mieszkańców,
z pasją przystąpili do swoich zadań, co było
widać po ich postawie, jak i potem po efektach pracy, czyli rozkwicie małych ojczyzn.
30 lat samorządu terytorialnego na Ziemi
Świętokrzyskiej udowodniło, że intensywna,
ciężka praca, pozwala, aby krok po kroku,
rok po roku, równać do najlepszych. Jeszcze
wiele przed nami, ale miejsce w którym teraz
jesteśmy pokazuje, że warto było wkroczyć
na tę drogę.

Przewodniczy Pan pracom Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego.
Jakie są według Pana najistotniejsze
osiągnięcia Sejmiku obecnej kadencji
i jakie wyzwania stoją przed radnymi?

A n d r z e j P r u ś : S e j m i k wk ro c z y ł j u ż
w drugi rok działalności, cały czas pra-

kadencji starosty, przez kolejne 4 lata kontynuowałem pracę radnego powiatu skarżyskiego. Z tym samorządem związany byłem
8 lat. Po wyborach w 2006 roku zostałem
radnym województwa świętokrzyskiego,
pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego
tego gremium. Następnie miałem przerwę
w samorządzie, ponieważ los rzucił mnie
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Później
byłem wicewojewodą świętokrzyskim, a teraz wróciłem do samorządu. Przez kilkanaście lat miałem zaszczyt być w samorządzie
i cieszę się, że w jakiś sposób moja osoba,
poprzez wyniki, jakie zdobywałem w wyborach, uzyskiwała akceptację społeczności.

Co Pan uważa za największe
osiągnięcie samorządu?

Polska samorządność świętuje
30-lecie. Jak zaczęła się Pana historia
z samorządem i jak ona się potoczyła?
Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: Przy odradzającym się samorządzie byłem od początku.
W pierwszych wyborach w 1990 roku brałem udział jako wspierający Komitet Obywatelski, z którego wybrana została w moim
rodzinnym Skarżysku-Kamiennej pierwsza
rada. W 1994 roku wziąłem udział w wyborach do samorządu i zdobyłem mandat
radnego. I to właśnie od samorządu gmin-

nego w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się
moja samorządowa przygoda i działalność
społeczna. W tym okresie wiele było spontaniczności. W działaniu radnych widać było
zaangażowanie i troskę, o to żeby przebudowywać i zmieniać tę społeczność. Będąc
radnym miasta, zostałem też delegatem do
sejmiku województwa kieleckiego. W reformie administracyjnej w 1998 roku powstały
powiaty i samorządowe już województwa.
W efekcie wyborów 1998 roku zostałem
radnym sejmiku, ale na krótko, bo po pół
roku wybrano mnie starostą powiatu skarżyskiego. Organizowałem pierwszy zarząd
i całą administrację powiatową. Po okresie

Andrzej Bętkowski: Niezwykle istotną
wartością i osiągnieciem samorządności
okazało się to, że ludzie zaczęli brać wiele
spraw w swoje ręce. Wspólnoty – wiejskie,
gminne, miejskie, powiatowe, wreszcie województwo - zmieniły w tym okresie swój
wygląd, swoje otoczenie. Zmienili się też
ludzie i podejście do sprawowania mandatu radnego, którzy dziś są do swojej pracy
dobrze przygotowani i starają się ją wykonywać profesjonalnie. Takie są wymogi
współczesności, ale i oczekiwania mieszkańców. Niemniej początek samorządności
- jak wspomniałem wcześniej - był bardzo
spontaniczny, a radni byli mocno skoncentrowani na działaniach na rzecz wspólnoty. Uważam, że samorząd w Polsce zmienił
naszą społeczność i w dużej mierze spowodował, że zaczęła się ona integrować.
A to, że mieszkańcy mają wpływ na to, co
się u nich dzieje sprawiło, że mogą poprzez
różne działania i obywatelskie inicjatywy

cujemy nad strategicznymi rozwiązaniami, dotyczącymi rozwoju województwa.
Jesteśmy na końcu obecnej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej. W ciągu
ostatnich kilkunastu miesięcy zdecydowanie poprawiliśmy swoją pozycję na
tle innych regionów w skutecznym wydatkowaniu środków unijnych. Wszystko z korzyścią dla województwa i jego
mieszkańców. Przed nami kolejna perspektywa finansowa, do której już się
przygotowujemy. Niezwykle ważnym
w tym kontekście działaniem, nad którym intensywnie pracujemy to przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Ułożenie
dobrej strategii na najbliższe siedem
lat pozwoli nakreślić pewne kluczowe działania, które musimy podjąć, tak
aby po tym okresie być jeszcze bardziej
„do przodu”, zarówno w rozwoju gospodarczym, jak i społecznym. Dzisiaj,
w tym trudnym czasie epidemii i wynikającego z niej zagrożenia zdrowia
i życia mieszkańców, ale także zagrożenia rozwoju gospodarczego, samorząd
województwa potrafił bardzo szybko
reagować w kontekście takich właśnie
strategicznych działań, których nikt nigdy wcześniej nie przewidział. Uruchomiliśmy potężne środki, chociażby z Regionalnego Programu Operacyjnego, na
wsparcie służby zdrowia oraz zainicjowaliśmy kilkadziesiąt działań, związanych ze wsparciem przedsiębiorców na
lokalnym rynku pracy. To są właśnie te
działania, które spoczywają wprost na
barkach władzy publicznej, a samorządu
szczególnie.

rozwijać swoje małe ojczyzny. Minione 30
lat udowodniło, że ludzie chcą coś zmienić
w najbliższym otoczeniu i to się udaje. Tworzymy coraz więcej instrumentów, mamy
coraz więcej doświadczenia w różnych sytuacjach, także tych kryzysowych. Na pewno czas może nas niejednokrotnie zaskakiwać różnymi wydarzeniami. Teraz mamy
sytuację z pandemią i też okazuje się, że te
elementy, które w samorządzie są istotne solidarność i współdziałanie - pokazują, że
samorządowcy potrafią wspierać się, potrafią zachowywać się bardzo prospołecznie.
Mam nadzieję, że młode pokolenie, które
przejmuje pałeczkę samorządności będzie
próbowało sprostać tym nowym wyzwaniom, jakie będą stawać w kolejnych latach
przed wspólnotami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.

Sztandar Województwa Świętokrzyskiego

ŚWIĘTOKRZYSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA
CZYM DLA MNIE JEST SAMORZĄD
Sejmik
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Maria Adamczyk, Marek
Bogusławski, Wojciech Borzęcki,
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(Przewodniczący Sejmiku – do
2011r.), Izydor Grabowski, Józef
Grabowski, Lech Janiszewski,
Adam Jarubas (Marszałek
Województwa), Kazimierz
Kotowski, Tadeusz Kowalczyk
(Przewodniczący Sejmiku - od
2011r.), Janusz Koza, Jolanta Kręcka,
Bogdan Latosiński, Grzegorz Małkus,
Marzena Marczewska, Sławomir
Marczewski, Małgorzata Muzoł,
Ryszard Nosowicz, Marcin Ożóg,
Lucjan Pietrzczyk, Stefan Podesek,
Jarosław Przygodzki, Tomasz Ramus,
Jolanta Rybczyk, Mieczysław Sas,
Janusz Skibiński, Krzysztof Słoń,
Włodzimierz Stępień, Wiesław
Stępień, Grigor Szaginian, Grzegorz
Świercz, Piotr Żołądek
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Arkadiusz Bąk (Przewodniczący
Sejmiku) , Ewelina Bień, Wojciech
Borzęcki, Bartłomiej Dorywalski,
Krzysztof Dziekan, Grzegorz
Gałuszka, Mieczysław Gębski,
Izydor Grabowski, Adam Jarubas
(Marszałek Województwa),
Krystian Jarubas, Kazimierz
Kotowski, Tadeusz Kowalczyk,
Janusz Koza, Andrzej Kryj, Bogdan
Latosiński, Jan Maćkowiak, Sławomir
Marczewski, Henryk Milcarz, Beata
Napierała, Dariusz Pankowski,
Andrzej Pruś, Mieczysław Sas,
Grzegorz Socha, Małgorzata
Stanioch, Wiesław Stępień, Marek
Strzała, Andrzej Swajda, Grigor
Szaginian, Grzegorz Świercz, Leszek
Wawrzyła, Waldemar Wrona,
Bogusława Wypych, Tomasz Zbróg,
Piotr Żołądek
VI kadencja - lata 2018-2023

Grzegorz Banaś, Arkadiusz
Bąk, Agata Binkowska, Marek
Bogusławski, Agnieszka Buras,
Grzegorz Gałuszka, Maciej Gawin,
Mieczysław Gębski, Sławomir
Gierada, Mariusz Gosek, Renata
Janik, Adam Jarubas, Marek Jońca,
Artur Konarski, Tadeusz Kowalczyk,
Janusz Koza, Paweł Krakowiak, Jan
Maćkowiak, Henryk Milcarz, Danuta
Papaj, Marcin Piętak, Andrzej
Pruś (Przewodniczący Sejmiku),
Mieczysław Sas, Marek Strzała,
Andrzej Swajda, Grigor Szaginian,
Elżbieta Śreniawska, Grzegorz
Świercz, Jolanta Tyjas, Waldemar
Wrona, Leszek Wawrzyła, Magdalena
Zieleń, Piotr Żołądek

RENATA JANIK
Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Gdybym miała jednym słowem opisać
główną ideę samorządu, powiedziałabym, że jest to przede wszystkim wspólnota. A to oznacza ludzi, działających razem, dla wspólnego dobra. Mam
nadzieję, że swoją wieloletnią pracą

MAREK BOGUSŁAWSKI
Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Samorząd to instytucja, która pomaga
naszym lokalnym społecznościom się
rozwijać, jak również umożliwia korzystanie m.in. z edukacji, zapewnia dostęp
do ochrony zdrowia czy komunikacji
publicznej. Jednak, aby samorząd każdego szczebla sprawnie działał, trzeba nim dobrze zarządzać. Potrzeba do
tego odpowiednich służb. Takimi oso-

MAREK JOŃCA
Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Samorząd dla mnie to 30 lat służby wobec społeczności, od chwili powstania samorządu terytorialnego - organizacji lokalnej wspólnoty, która już ma poczesne
miejsce w naszej polskiej rzeczywistości.
Praca w samorządzie nacechowana była
zawsze troską o lokalną społeczność.
Potrzeby samorządu oraz kierunki jego
rozwoju były od samego początku ściśle

TOMASZ JAMKA
Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Ideę samorządu terytorialnego postrzegam, jako przyznanie wspólnotom
lokalnym możliwości decydowania
o najistotniejszych dla nich sprawach.
Dla mieszkańców zawsze najważniejsze
są te kwestie, które dotyczą ich bez-

MARIUSZ BODO
Sekretarz
Województwa Świętokrzyskiego
Samorząd to dla mnie głos mieszkańców. To właśnie oni mogą angażować się

w samorządzie i na rzecz samorządu
udowodniłam mieszkańcom naszego
regionu, że działam dla nich. Mija właśnie szesnaście lat, odkąd jestem zaangażowana w działalność samorządów
i jednostek samorządowych. Dało mi to
ogrom doświadczeń, a przede wszystkim – ogrom kontaktów z ludźmi, w różnych wymiarach i na różnych szczeblach. Te osobiste spotkania, rozmowy,
dyskusje cenię sobie najbardziej. Bo

praca w samorządzie to przede wszystkim wyzwanie, wymagające kreatywności, inicjatywy, odwagi w podejmowaniu
trudnych często decyzji, wsłuchiwania
się w opinie i oczekiwania mieszkańców. To możliwość realnego wpływania
na to, co się w naszych małych ojczyznach dzieje, inspirowania rozwoju naszych gmin, powiatów i województwa.

bowościami są radni. To ludzie, którzy
mają odpowiednie zaufanie społeczne
i mandat do tego, żeby współdecydować i w sposób demokratyczny przeprowadzać odpowiednie działania,
służące rozwojowi lokalnych społeczności. Jeśli chodzi o mnie, to jestem już
trzecią kadencję radnym województwa.
W swojej pracy samorządowej skupiam
się przede wszystkim na ochronie zdrowia i szpitalnictwie. Celem jest rozwój
naszych szpitali, na czele z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach,

który mam nadzieję już w niedługiej
przyszłości stanie się stricte szpitalem
klinicznym. Wpłynie to na podniesienie
poziomu kształcenia studentów medycyny naszego uniwersytetu, ale przede
wszystkim poprawi się diagnostyka
i otworzą się nowe możliwości leczenia
pacjentów. Wierzę, że moja praca w obszarze nadzoru i zarządzania naszymi
jednostkami ochrony zdrowia przyniesie pozytywne efekty, bo wszystko
co robimy – robimy z troski o zdrowie
mieszkańców Świętokrzyskiego.

pośrednio: drogi, wodociągi, oświata
czy służba zdrowia - to obszary, które
towarzyszą nam w codziennym życiu.
To właśnie samorząd terytorialny najlepiej potrafi zidentyfikować lokalne
potrzeby i jednocześnie zaproponować
najlepsze rozwiązania pojawiających
się problemów. Najcenniejszą wartością samorządności jest to, że przedstawiciele społeczności lokalnej wybierani są spośród swojego środowiska.

Łatwiej dotrzeć ze swoim problemem
do radnego, będącego jednocześnie sąsiadem lub osobą nam znaną. Sądzę, że
dobry samorządowiec powinien mieć
swój udział w budowaniu kapitału społecznego. Odpowiedzialność za dobro
wspólne zaczyna się bowiem na najniższym szczeblu. W ten sposób samorządność okazuje się najlepszą formą realizowania oczekiwań lokalnej wspólnoty.

zdefiniowane. W moim działaniu dominowały one w takim oto porządku: „pamięć i patriotyzm” - kierunek niezwykle
ważny - nie można myśleć o przyszłości,
nie pamiętając o przeszłości. Trzeba poznać historię swojego miejsca, swojego
środowiska oraz dbać o miejsca pamięci. Kierunek następny to „rozwój infrastruktury technicznej”, czyli zapewnienie
dostępu do tych współczesnych dóbr,
które potrzebne są nam w codziennym
życiu. Następnie - „rozwój oświaty” dobrze rozwijająca się gmina musi mieć

w przedsięwzięcia, które dotyczą ich
bezpośrednio. Decydować o swoim
dalszym i bliższym otoczeniu. Dla
mnie jest to też służba, jako Radny
Rady Miasta a zarazem Sekretarz Województwa, bym mógł działać lepiej,
by samorząd był bardziej przyjazny,

na dobrym poziomie oświatę. I wreszcie kierunek – „rozwiązywanie problemów społecznych” – niezwykle ważny,
bo obejmujący potrzeby tych najmłodszych, jak i mieszkańców, których z różnych względów należy objąć szczególną
opieką, aż po troskę o seniorów. To, co
jest dla człowieka najważniejsze to samorząd, który realizując wspominane
kierunki, tworzy warunki i podwaliny
pod codzienne życie mieszkańców. I taka
była przez ostatnie 30 lat moja rola jako
samorządowca.

skuteczniejszy w swoich działaniach.
To też dla mnie, mój i mojej rodziny
dom, w którym czuję się bezpiecznie
i dobrze. W końcu Świętokrzyskie,
jako moja mała ojczyzna i miasto
Skarżysko-Kamienna jest miejscem,
które mam w sercu.

