Laureaci medalu ks. Romualda Górskiego w 2018 roku
Longin Bokwa
Urodził się 15 sierpnia 1947 r.
Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Przez całe swoje życie zawodowe jest związany z górnictwem. Po uzyskaniu
dyplomu zatrudniony został w Kopalni Węgla Brunatnego „Turek”, a następnie w
Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych.
W 1975 r. rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie państwowym REK (Rejon
Eksploatacji Kamienia) na stanowisku inżyniera do spraw produkcji w dziale
górniczym. W przedsiębiorstwie tym pracował kolejno na stanowiskach: kierownik
kopalni, kierownik działu górniczego, zastępca dyrektora przedsiębiorstwa.
Po transformacji ustrojowo–gospodarczej Polski i przeprowadzeniu prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego w pracowniczą spółkę akcyjną został wiceprezesem
tej spółki oraz jej akcjonariuszem.
Od 2000 roku zasiada na stanowisku Prezesa Kopalń Dolomitu SA w Sandomierzu.
Jest pomysłodawcą wielu projektów górniczych, a w szczególności związanych z uruchamianiem nowych złóż
dolomitu we Wszachowie i Janczycach (Stobiec i Bratkowszczyzna - opracowanie dokumentacji), złóż siarki
rodzimej Basznia oraz prywatyzacją pięciu przedsiębiorstw robót drogowo – mostowych.
Obecnie cała grupa kapitałowa zarządzana przez Longina Bokwę zatrudnia ok. 1 000 osób. Jest również liderem w
produkcji kruszyw łamanych w naszym kraju, realizuje i współrealizuje najważniejsze projekty drogowe w Polsce
(autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe i lokalne).
Prywatnie Longin Bokwa mieszka w Sandomierzu, jest pasjonatem hodowli gołębi pocztowych.
Znany jest także jako lokalny społecznik i filantrop (Sandomierzanin Roku 2011, nagroda Ubi Caritas 2007).

Uzasadnienie:
Longin Bokwa to niezwykle sprawny przedsiębiorca, tworzący na terenie Gminy Baćkowice miejsca pracy i
sumiennie płacący na rzecz gminy podatki. Jest również społecznikiem, człowiekiem pełnym zrozumienia dla ludzkich
słabości i potrzeb. W Sandomierzu bardzo szeroko włączył się w działalność społeczną, dzięki czemu zyskał należny
szacunek i uznanie.
Jego bezinteresowna pomoc znana jest również na terenie Gminy Baćkowice. Przez wiele lat dotował istniejący
przed kilkunastoma laty w Modliborzycach dziecięcy zespół folklorystyczny „Molborzanie”. Dziś nie żałuje wsparcia
klubowi piłkarskiemu „UKS Baćkowice” występującemu w klasie A rozgrywek prowadzonych przez Świętokrzyski
Związek Piłki Nożnej. Na jego pomocną dłoń mogą liczyć nasze szkoły i Kościoły.
Taka postawa jest godna podkreślenia, uznania i docenienia.
Przyznanie Longinowi Bokwie Medalu ks. Romualda Górskiego jest wyrazem szacunku i uznania dla
realizowanych przez niego na terenie Gminy Baćkowice inicjatyw gospodarczych.
Baćkowice, dn. 27 listopada 2018 r.

Marian Partyka
Urodził się 30 września 1954 r. w Łagowie.
1 września 1983 r. został Naczelnikiem Gminy Baćkowice i urząd ten piastował
przez siedem lat do 30 czerwca 1990 r.
W wyniku zmian ustrojowych, jakie zaszły w Polsce w 1990 r., zniesiony został
urząd naczelnika gminy, a w jego miejsce wprowadzono urząd wójta
z pomocniczym zarządem gminy. Marian Partyka zrezygnował wówczas
z ubiegania się o urząd wójta i rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą.
Po czterech latach przerwy w pracy samorządowej postanowił ubiegać się o funkcję
wójta Gminy Baćkowice. W wyniku wyboru dokonanego przez Radę Gminy
Baćkowice w dniu 12 lipca 1994 r. objął kierowanie Gminą Baćkowice, tym razem
na stanowisku wójta. W 1998 r. został ponownie wybrany przez Radę Gminy na to
stanowisko.
W 2002 r. zmieniono ustawę o samorządzie gminnym, a zgodnie z nowymi jej zapisami wyboru wójta dokonuje się
w wyborach powszechnych. Po raz pierwszy przeprowadzono je dnia 27 października 2002 r. Od tamtego czasu
wygrał pięć kolejnych powszechnych wyborów na stanowisko Wójta Gminy w Baćkowicach.
Jest głównym pomysłodawcą i realizatorem największych na terenie gminy inwestycji: krytej pływalni
w Baćkowicach, zalewu retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym, budowy Domu Pomocy Społecznej
w Baćkowicach, budowy hali usługowo-produkcyjnej w Baćkowicach oraz współautorem budowy Międzygminnego
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach, w których zatrudnienie znalazły dziesiątki
mieszkańców gminy.
W 2018 r. Marian Partyka świętował 31-lecie pracy na stanowisku włodarza Gminy Baćkowice.

Uzasadnienie:
Marian Partyka to niezwykle sprawny gospodarz Gminy Baćkowice, dbający o jej rozwój i o pomyślność
jej mieszkańców.
Do jego 31-letniego zarządzania Gminą Baćkowice należy podejść z szacunkiem. Przypadło mu bowiem w udziale
przeobrazić naszą małą Ojczyznę w Gminę, w której drogi pokryte są trwałymi nawierzchniami, wodociągi doprowadzają
wodę do domów, kanalizacja sanitarna oraz sprawny system zbiórki odpadów komunalnych z zakładem utylizacji
zapewniają czystość i porządek, wyremontowane szkoły z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi i wyposażone
w piękne boiska sportowe dają dzieciom niespotykane dotąd możliwości rozwoju, instalacje fotowoltaiczne zasilają
w energię obiekty użyteczności publicznej i dbają o ekologię, osiedle pełne młodych rodzin mających perspektywę
zatrudnienia w powstających zakładach pracy, zbiornik rekreacyjny i kryta pływalnia dają możliwości wypoczynku
i rekreacji.
Przyznanie Marianowi Partyce Medal ks. Romualda Górskiego jest wyrazem uznania dla jego wieloletniej pracy
oraz osiągnięć i zaangażowania w działania na rzecz dobra mieszkańców Gminy Baćkowice.
Baćkowice, dn. 27 listopada 2018 r.

