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PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
Kolejne drogi w powiecie buskim zostaną prze-

budowane i zmodernizowane. 
W ramach dofinansowania z Programu Prze-

budowy Dróg Lokalnych od początku trwania tego 
Programu do roku 2013 Powiat Buski przebudował 
łącznie 58,449 km dróg i chodników na wartość  
15 670 tys. zł.

W roku 2013 Powiat złożył wniosek o dofinan-
sowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na 
terenie powiatu buskiego” przyjętego do realizacji  
w 2014 r. Projekt objął przebudowę dróg i ulic po-
wiatowych o łącznej długości 8,493 km w tym:  
ul. Łagiewnicka w Busku-Zdroju dług. 1,527 km,  
ul. Biechowska w Pacanowie dług. 0,570 km oraz 
drogi powiatowe Nr 0052T Widuchowa-Ruczy-
nów-Skrobaczów (m. Widuchowa) dług. 2,137 km,  
Nr 0029T Gnojno-Janowice Poduszowskie-Balice 
(m. Balice) dług. 0,496 km (chodnik), Nr 0147T Bali-
ce-Przyborów (m. Balice) dług. 0,224 km (chodnik), 
Nr 0098T Solec-Zdrój-Wełnin (m. Solec-Zdrój i Weł-
nin) dług. 1,759 km (ścieżka rowerowa), Nr 0041T 
Tuczępy-Januszkowice-Niziny (m. Tuczępy) dług. 
1,650 km, Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi 
dług. 0,130 km (przebudowa skrzyżowania w m.  
Tuczępy).

Realizacja planowanego zadania wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bez-
pieczeństwo pieszych oraz rowerzystów zapewnią 
wybudowane lub przebudowane chodniki o łącznej 
długości 1710 mb i ścieżki rowerowe na długości 
1759 mb. Bezpieczeństwo zapewni także budo-

wa dwóch zatok autobusowych wraz z peronami 
dla pasażerów, ścinka i wyrównanie poboczy oraz 
wykonanie nowego oznakowania poziomego i pio-
nowego. Poprawie ulegnie także bezpieczeństwo 
ruchu pojazdów mechanicznych zarówno poprzez 
wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, po-
szerzenie istniejących nawierzchni dróg jak również 
przebudowę istniejących skrzyżowań obejmujących 
korektę łuków i nadanie im odpowiednich spadków. 

Wartość planowanych do realizacji robót wynosi 
2 464 298,10 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa 1 232 149,00 zł, udział Gmin 765 000,00 zł 
oraz budżet Powiatu 467 149,10 zł. Termin zakoń-
czenia realizacji w/w projektu: 30.09.2014 r.

W roku 2014 Powiat Buski realizuje zadania na 
drogach powiatowych w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych, dofinansowanych z budżetu 
państwa na następujących drogach powiatowych: 
odcinek przez wieś Chotel Czerwony dł. 1,373 km, 
w m. Oleszki i Wełecz o dł. 0,907 km, w m. Grabki 
Małe o dł. 1,120 km, w m. Żuków i Zborów o dł. 
2,198 km, w m. Brzostków o .dł. 0,790 km. Remont 
dróg obejmuje wykonanie nowych nawierzchni bitu-
micznych oraz uzupełnienie poboczy.

W wyniku przeprowadzonych przetargów koszt 
remontu dróg powiatowych o łącznej długości 6,388 
km wyniesie 1 173 922,46 zł w tym: dofinansowa-
nie z budżetu państwa 888 526,00 zł, udział Gminy 
Wiślica 8 000,00 zł i budżet powiatu 277 396,46 zł. 
Termin realizacji robót: 30.06.2014 r.

K. Tułak

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA W BUSKU-ZDROJU
Jak co roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia 

- 7 kwietnia w sali kinowej Buskiego Samorządo-
wego Centrum Kultury w Busku-Zdroju odbyło się 
FORUM ZDROWIA. Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) od powstania w 1948 roku Światowy 
Dzień Zdrowia poświęca innej tematyce, która pod-
kreśla priorytetowy obszar problemów w dziedzinie 
zdrowia publicznego na świecie. W tym roku temat 
przewodni to „CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ 
WEKTORY”.

Konferencja zorganizowana została w ramach 
XII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbignie-
wa Kociuby, a głównymi odbiorcami byli uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, nauczy-

ciele, pedagodzy szkolni oraz rodzice w liczbie po-
nad 450 osób.
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Konferencję otworzył Starosta Buski Jerzy Ko-
larz, który przywitał gości i wszystkich zgromadzo-
nych uczestników. Na wstępie Starosta podziękował 
wszystkim współorganizatorom Festiwalu Zdrowia 
za wspólnie podejmowane działania, których celem 
jest propagowanie zdrowego stylu życia i szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego. Go-
spodarz spotkania przedstawił tegorocznych hono-
rowych patronów Festiwalu: Głównego Inspektora 
Sanitarnego Ministra Marka Posobkiewicza, Woje-
wodę Świętokrzyskiego Bożentynę Pałka-Korubę, 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa oraz Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi  
w Lublinie prof. dr hab. n. med. Jerzego Zagórskie-
go, który przyjął Patronat Merytoryczny. Starosta 
poinformował zebranych o tym, że Główny Inspek-
tor Sanitarny skierował do organizatorów Festiwalu 
Zdrowia w Busku-Zdroju list na okoliczność dzisiej-
szego spotkania, który został odczytany. 

Dalej konferencję poprowadziła Irena Sobieraj, 
pedagog szkolny w Zespole Szkół Techniczno-In-
formatycznych w Busku-Zdroju, doradca metodycz-
ny w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskona-
lenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Przewodnicząca 
Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa 
Zdrowia Publicznego oraz Ekspert PaT w Powiecie 
Buskim.

Prowadząca we wstępnym słowie przybliżyła ze-
branym ideę Forum Zdrowia oraz obszar obejmu-
jący tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia, 
a także przedstawiła program dzisiejszego spotka-
nia.

Podczas konferencji wysłuchano bardzo cieka-
wego wykładu, wygłoszonego przez prof. dr hab. n. 
med. Wiesława Kryczkę - Konsultanta Wojewódz-
kiego w Dziedzinie Chorób Zakaźnych, Ordynatora 
Kliniki Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Kielcach, wykładowcy Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, który przybliżył zebranym tematykę po-
ruszaną w dniu dzisiejszym „Choroby przenoszone 
przez wektory”. 

Forma przekazania poruszanych zagadnień była 
niezwykle interesująca i kształcąca. Gospodarz 
spotkania Starosta Buski złożył na ręce Pana Pro-
fesora serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania 
za aktywne wsparcie działań na rzecz zachowania  
i umacniania zdrowia oraz wyraził nadzieję na dal-
szą współpracę.

Kolejnym punktem programu był występ zespołu 
muzycznego, w skład którego wchodzą uczniowie 
z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Bu-
sku-Zdroju pod kierownictwem nauczyciela Jerzego 
Koseli. Jest to nierozłączny akcent naszych działań 
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w ramach Festiwalu Zdrowia, który zawsze dostarcza uczestnikom konferencji miłych doznań artystycz-
nych. 

Program tegorocznego spotkania uatrakcyjniło również zabawne i pouczające przedstawienie prozdro-
wotne pt. „Nigdy nie pal” w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Gnojnie, którzy wraz z nauczycielami chęt-
nie włączyli się w nasze działania, zapowiadając swoją gotowość udziału we wrześniowej konferencji. 

W dalszej części prowadząca konferencję Irena Sobieraj wraz z Krzysztofem Arendarskim nauczycielem 
III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Kielcach - eksperci PaT, dokonali prezentacji Ogólno-
polskiego Programu Profilaktycznego PaT – „Profilaktyka a Ty” oraz krótkiego podsumowania działań reali-
zowanych z Buską Grupą PaT, która powstała 28 stycznia 2014 roku.

Ważnym wydarzeniem tegorocznego Forum Zdrowia był spektakl edukacyjno-profilaktyczny „SEKRET” 
przygotowany przez Buską Grupę Pat.



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 3, czerwiec 2014 5

WSPÓŁORGANIZATORZY 
XII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:

Zarząd „Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach,  
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, 
Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut 
Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Medycyny Wsi  
w Lublinie, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Polskie 
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki, Świętokrzyskie  
Centrum Onkologii w Kielcach, Miasto i Gmina Busko-Zdrój, Komenda Powiatowa Policji w Busku-
Zdroju, KRUS w Busku-Zdroju, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Świętokrzyski Związek  
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-
Zdroju, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju.

I. Marzec

Na zakończenie konferencji uczennice z Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach oraz ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju, należące do Buskiej Grupy PaT, zaśpiewały 
przygotowane przez siebie utwory.

Dla uczestników spotkania uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju pod 
kierownictwem nauczycielek Bożeny Lipki i Teresy Wesołowskiej przygotowali niezwykle smaczny i zdrowy 
poczęstunek. 

Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Busku-Zdroju zorganizowała stoisko do-
tyczące profilaktyki uzależnień, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z „Profilaktycznym programem  
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz 
otrzymać materiały dotyczące środków zastępczych.
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POWOŁANIE „ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLASTRA  
SPOŻYWCZO- PRZETWÓRCZEGO”

W dniu 26 maja 2014 roku na Sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, z upoważnienia Rady 
Powiatu Starosta Buski Jerzy Kolarz podpisał poro-
zumienie w sprawie przystąpienia Powiatu Buskie-
go do „Świętokrzyskiego Klastra Spożywczo- Prze-
twórczego”. Celem Klastra jest promocja produktów 
regionalnych i tradycyjnych naszego województwa, 
które powinny odgrywać coraz większą rolę w eks-
porcie i na rynku krajowym. Utworzenie Klastra 
umożliwi nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, instytu-
cjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządu 
terytorialnego, instytucjami kultury, fundacjami oraz 
podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi te-
matyką spożywczą i przetwórstwem spożywczym.

 Powołanie „Świętokrzyskiego Klastra Spożyw-
czo-Przetwórczego” ma służyć zbudowaniu plat-
formy współpracy dla jej członków w celu realizacji 
wspólnych projektów w zakresie szeroko rozumia-
nego sektora spożywczego i przetwórstwa spożyw-

czego. Istotną rolą Klastra jest możliwość pozyski-
wania środków finansowych na wspólne projekty 
inwestycyjne, badania naukowe oraz działania ma-
jące na celu wzmocnienie atrakcyjności tego sek-
tora.

W założeniach powołanie Klastra ma wpłynąć 
na podniesienie jakości życia gospodarczego i spo-
łecznego na terenie naszego województwa poprzez 
realizację następujących zadań:
- transfer wiedzy i technologii z zakresu innowacyj-

nych rozwiązań w szczególności przetwórstwa 
spożywczego z krajów UE oraz upowszechnianie 
dobrych przykładów;

- wspieranie rozwoju sektora spożywczego i prze-
twórstwa spożywczego opartego na lokalnych 
produktach, wykorzystującego innowacyjne tech-
nologie;

- promocję działań na rzecz rozwoju spożywczego  
i przetwórstwa spożywczego w kontekście ochro-
ny i rozwoju dziedzictwa kulturowego;

- promocję rozwiązań innowacyjnych w produkcji 
żywności, w tym żywności ekologicznej;

- rozwój edukacji i upowszechnianie kultury w za-
kresie sektora spożywczego;

- eliminowanie barier hamujących rozwój sektora 
spożywczego i przetwórstwa spożywczego.
Powiat Buski może pochwalić się kilkoma pro-

duktami wpisanymi na listę produktów tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są to: szyn-
ka z Broniny, kiełbasa z Pacanowa, karp z Wójczy, 
fasola korczyńska, truskawka buska „Faworytka”, 
czosnek wójczański.

L. Sołtysiak

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
W 2014 roku Powiat Buski kontynuuje realizację 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finan-
sowanego ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, który poszerza 
ofertę pomocy dla osób niepełnosprawnych i cieszy 
się dużym zainteresowaniem od 2012 roku.

Głównym założeniem tego programu jest wyeli-
minowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu spo-
łecznym, zawodowym oraz dostęp do edukacji.

Jest to program dla osób niepełnosprawnych  
w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym 
– jeśli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona 

– posiadających znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności i dzieci do 16 roku życia 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby te 
mogą stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju 
niepełnosprawności ubiegać się o dofinansowanie 
do zakupu lub montażu proponowanego w progra-
mie sprzętu lub innych działań, które pozwolą im  
w utrzymaniu aktywności zawodowej.

W 2014 roku w ramach programu osoby niepeł-
nosprawne mogą ubiegać się o uzyskanie dofinan-
sowania do:
1. zakupu i montażu oprzyrządowania do posia-

danego samochodu;
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2. uzyskania prawa jazdy kategorii B;
3. zakupu sprzętu elektronicznego lub jego ele-

mentów i oprogramowania;
4. szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramo-
wania;

5. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym;

6. utrzymania sprawności technicznej posiadane-
go wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym;

7. zakupu protezy kończyny, w której zastosowa-
no nowoczesne rozwiązania techniczne;

8. utrzymania sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny;

9. utrzymania sprawności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej (dopłata do 
pobytu dziecka w przedszkolu);

10. uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym 
(opłata za naukę lub za przeprowadzenie prze-

wodu doktorskiego, dodatek na pokrycie kosz-
tów kształcenia).

W imieniu Powiatu realizatorem programu jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju z siedzibą przy Al.Mickiewicza 27, tam też 
można pobierać i składać wypełnione już druki 
wniosków oraz uzyskać szczegółowe informacje na 
temat programu. W roku bieżącym wnioski przyjmo-
wane są do dnia 30 września. Do tej pory wpłynęło 
39 wniosków o dofinansowanie w ramach różnych 
zadań programu „Aktywny samorząd”. Decyzją Peł-
nomocników PFRON pierwsza transza przyznane-
go dofinansowania w 2014 r. dla Powiatu Buskiego 
wynosi 223 987,84 zł. Do chwili obecnej Powiat za-
warł już 28 umów z niepełnosprawnymi studenta-
mi na semestr letni w ramach modułu II – pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
– na łączną kwotę 69 791 zł.

B. Gruchała

NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA OSÓB DOROSŁYCH 
W POWIECIE BUSKIM 

Reforma szkolnictwa zawodowego dała osobom 
dorosłym nowe możliwości korzystania z bezpłat-
nej oferty uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych. Reforma zakłada podniesienie efek-
tywności tego kształcenia oraz dopasowanie go do 
zmieniających się potrzeb rynków pracy: krajowe-
go, regionalnego czy lokalnego np. poprzez wdro-
żenie bardziej elastycznych form kształcenia. Taką 
formą kształcenia są właśnie kwalifikacyjne kursy 
zawodowe umożliwiające osobom dorosłym uzy-
skiwanie lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych 
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub 
technikum, jednak bez konieczności ukończenia 
pełnego kształcenia w tych szkołach. Uzyskiwanie 
lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w ramach 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się  
w znacznie krótszym czasie niż ma to miejsce w tra-
dycyjnym kształceniu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być orga-
nizowane przez różne podmioty prowadzące dzia-
łalność edukacyjną, w tym publiczne i niepublicz-
ne szkoły zawodowe. Jednak kursy organizowane 
przez samorządowe szkoły publiczne są dla uczest-
ników bezpłatne.

Jednostki oświatowe Powiatu Buskiego przygo-
towały ofertę kształcenia w ramach kursów kwa-
lifikacyjnych w tych dziedzinach, w których mają 
wieloletnie doświadczenie oraz bardzo dobrą bazę 
dydaktyczną.

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych  
w Busku-Zdroju 

(tel. 41-378-43-86; www.zsti.pl)
ma w swojej ofercie kursy z zakresu kwalifikacji 
występujących w obrębie 3 zawodów: mechanik  
i technik pojazdów samochodowych oraz technik in-
formatyk. W ZSTI będzie można nabyć kwalifikacje 
w takich dziedzinach, jak: 
1) montaż i eksploatacja komputerów osobistych 

oraz urządzeń peryferyjnych (w ramach zawodu 
technik informatyk);

2) projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami (w ramach zawodu 
technik informatyk);

3) tworzenie aplikacji internetowych i baz danych 
oraz administrowanie bazami (w ramach zawodu 
technik informatyk);

4) diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespo-
łów pojazdów samochodowych (w ramach za-
wodów: technik pojazdów samochodowych oraz 
mechanik pojazdów samochodowych).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Busku-Zdroju 

(tel. 41-378-79-21; www.zsp1busko.pl)
oferuje kształcenie w zakresie zawodów: kucharz, 
cukiernik, technik hotelarstwa, technik żywienia  
i usług gastronomicznych oraz ekonomista. 

W „Koperniku” będzie można uzyskać kwalifika-
cje w dziedzinach: 
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1) prowadzenie rachunkowości (w ramach zawodu 
technik ekonomista); 

2) planowanie i realizacja usług w recepcji hotelu 
(w ramach zawodu technik hotelarstwa); 

3) sporządzanie potraw i napojów (w ramach zawo-
du kucharz);

4) produkcja wyrobów cukierniczych (w ramach za-
wodu cukiernik).

Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 

w Busku-Zdroju 
(tel. 41-378-24-72; www.budowlanka.edu.pl)

proponuje zdobycie kwalifikacji występujących  
w zakresie zawodów: technik budownictwa, murarz-
tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, a także technik architektury krajo-
brazu i technik hotelarstwa. W „Budowlance” wszy-
scy chętni będą mogli nabyć bezpłatnie kwalifikacje 
w zakresie: 
1) projektowania, urządzania i pielęgnacji roślin-

nych obiektów architektury krajobrazu (w ramach 
zawodu technik architektury krajobrazu);

2) obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie (w ramach zawodu technik hotelar-
stwa);

3) wykonywania robót murarskich i tynkarskich  
(w ramach zawodu murarz – tynkarz oraz w ra-
mach zawodu technik budownictwa);

4) montażu systemów suchej zabudowy (w ramach 
zawodu monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie); 

5) wykonywania robót posadzkarsko – okładzino-

wych (w ramach zawodu monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych w budownictwie). 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Stopnicy 

(tel. 41-377-94-01; zsp.stopnica.pl) 
oferuje kształcenie w zakresie zawodów: piekarz 
i fryzjer, w ramach których będzie można uzyskać 
kwalifikacje w dziedzinach: 
1) wykonywanie zabiegów fryzjerskich (w ramach 

zawodu fryzjer); 
2) produkcja wyrobów piekarskich (w ramach za-

wodu piekarz). 

W chwili obecnej największym zainteresowaniem 
cieszą się następujące kursy:
1) prowadzenie rachunkowości (w ramach zawodu 

technik ekonomista); 
2) planowanie i realizacja usług w recepcji hote-

lu oraz obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie (w ramach zawodu technik ho-
telarstwa); 

3) sporządzanie potraw i napojów (w ramach zawo-
du kucharz);

4) projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślin-
nych obiektów architektury krajobrazu (w ramach 
zawodu technik architektury krajobrazu).
Więcej informacji na temat kursów kwalifikacyj-

nych można uzyskać na stronie internetowej Powia-
tu Buskiego w Powiatowym Informatorze Edukacyj-
nym, a także bezpośrednio w szkołach oferujących 
kwalifikacyjne kursy zawodowe.

R. Krzemień

X POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE
Już po raz dziesiąty Zarząd Powiatu w Busku-

Zdroju zorganizował Powiatowe Targi Edukacyjne. 
Targi, w dniu 4 kwietnia br., odbyły się, jak co roku 
w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju przy ul. Ku-
socińskiego. Swoje ekspozycje wystawiennicze 
przygotowały szkoły prowadzone przez Powiat Bu-
ski: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno 
– Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-
Zdroju, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt 
Lwowskich w Stopnicy. 

Na Targach obecne były również jednostki szkol-
nictwa specjalnego prowadzone przez Powiat Bu-
ski tj. Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze  

w Busku-Zdroju i Broninie oraz Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Busku-Zdroju. 
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Obok szkół prezentowała się również Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Busku-Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa  
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

W tym roku w Targach gościnnie wystawił swoje ekspozycje: Za-
kład Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia Zawodowe-
go w Busku-Zdroju, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chrobrzu, 
Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku-Zdroju, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

Ogromnym powodzeniem cieszyło się stoisko Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 1, gdzie poza możliwością skosztowania pysz-
nych przekąsek, zwiedzający mogli uatrakcyjnić swój wizerunek pod-
dając się zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym.

Nie mało atrakcji zapewnił też Zespół Szkół Techniczno – Informa-
tycznych prezentując ciekawe nowinki techniczne. Prezentował urzą-
dzenia komputerowe typowe dla nowoczesnego kierunku informatyki, 
urządzenia do diagnostyki pojazdów samochodowych. Duże zaintere-

sowanie wzbudzał działający model silnika wysokoprężnego. Produkty gastronomiczne w postaci słodkiego 
poczęstunku oferowali uczniowie kierunku gastronomicznego. 

Natomiast ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących prezentowali uczniowie 
w formie praktycznych pokazów swoich umiejętności np. w zawodach budowlanych. Atrakcje związane  
z wojskowością i pierwszą pomocą natomiast były domeną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy. 
Dużą popularnością cieszyło się również stoisko Zakładu Doskonalenia Zawodowego, gdzie tryskała fon-
tanna gorącej czekolady. 
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W tym roku na Targi przybyło około 900 uczniów 
wraz z opiekunami. Byli to uczniowie z gimnazjów 
z terenu Powiatu Buskiego jak również z powiatów 
ościennych. 

OFERTA EDUKACYJNA
Organizowanie przez Zarząd Powiatu w Busku

-Zdroju Targów Edukacyjnych ma na celu przybli-
żenie uczniom gimnazjów, nauczycielom tych szkół  
i rodzicom, współuczestniczącym w wyborze dal-
szej drogi kształcenia swoich dzieci, ofert wszyst-
kich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych  
przez Powiat Buski.

Ciekawe prezentacje kierunków kształcenia 
przygotowane przez szkoły z użyciem pomocy dy-
daktycznych wykorzystywanych podczas nauki, 
uwzględniające cele i metody kształcenia, powin-
ny ułatwić podjęcie ważnej decyzji, jaką jest wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej.

Poszczególne szkoły ponadgimnazjalne Powia-
tu Buskiego przygotowały stoiska zgodnie ze swoją 
ofertą kształcenia. 

I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju ofe-
ruje kształcenie w oddziale: humanistycznym, mate-
matyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym, 
matematyczno – informatycznym, lingwistyczno – 
humanistycznym i matematyczno – geograficznym. 
Ponadto uczniowie mogą korzystać z szerokiej 
gamy zajęć pozalekcyjnych.

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych  
w Busku-Zdroju kształci przede wszystkim w kie-
runkach informatycznych i mechanicznych. W Te- 
chnikum można zdobywać wiedzę i umiejętności 
programowania ucząc się w zawodzie technik in-
formatyk, a umiejętności diagnozowania i napra-
wy samochodów – w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych. Swoje zamiłowania do gotowa-
nia absolwenci gimnazjów mogą rozwijać ucząc 
się w zawodzie technik żywienia i usług gastrono-
micznych. W Zespole w roku szkolnym 2014/2015 
otwierany jest nowy kierunek kształcenia zawodo-
wego w technikum – technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej. Kierunek ten wpisuje się  
w aspiracje szkoły, która stawia sobie za cel kształ-
cenie młodzieży w zawodach opartych na nowo-
czesnych technologiach, dających możliwość dal-
szej nauki na wyższych uczelniach. Uruchomienie 
tego kierunku kształcenia jest zbieżne z kierunka-
mi rozwoju Powiatu Buskiego w dziedzinie inwe-
stycji związanych z odnawialnymi źródłami ener-
gii, czego przykładem może być realizowany już  
w Gminie Tuczępy Program Inwestycyjno – Na-
ukowy RZĘDÓW. Ponadto w Technikum uczniowie 
mogą rozpocząć naukę w zawodzie technik: infor-
matyk, pojazdów samochodowych, mechanik, ży-
wienia i usług gastronomicznych.

Natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
Zespół oferuje kształcenie na kierunku mechanik 
pojazdów samochodowych. W IV Liceum Ogólno-
kształcącym uczniowie mogą się kształcić w kla-
sie z rozszerzonym j. obcym nowożytnym, biologią  
i geografią. W ramach przedmiotów uzupełniających 
są organizowane zajęcia z piłki siatkowej. Szkoła od 
lat efektywnie współpracuje z Akademią Górniczo – 
Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bu-
sku-Zdroju w Technikum oferuje kształcenie na kie-
runkach technik: ekonomista, hotelarstwa, żywienia  
i usług gastronomicznych. Natomiast w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej uczniowie mogą kształcić się na 
kierunkach: fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca, 
kucharz. 

W III Liceum Ogólnokształcącym dyrektor pla-
nuje uruchomienie trzech klas z następującymi roz-
szerzeniami: j. polski – j. obcy nowożytny - historia, 
matematyka – j. obcy nowożytny – geografia, ma-
tematyka – j. obcy nowożytny – biologia. W każdej 
klasie są zaplanowane zajęcia uzupełniające np.: 
z zakresu ekonomii, dziennikarstwa, sztuki kraso-
mówczej. Dla uatrakcyjnienia kształcenia Zespół 
podjął się realizacji projektu COMENIUS „Uczenie 
się przez całe życie” - Partnerskie Wielostronne 
Projekty Szkół. Projekty partnerskie to współpraca 
dwóch lub więcej szkół z różnych krajów, które wy-
mieniają się doświadczeniami i uczą się od siebie 
nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie euro-
pejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie 
współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą 
uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw 
członkowskich. W w/w projekcie aktywnie uczestni-
czą uczniowie Liceum, natomiast uczniowie Techni-
kum mogą brać udział w różnych formach wsparcia 
organizowanych w ramach projektu „Dodatkowe 
umiejętności praktyczne i wiedza szansą na sukces 
zawodowy”.

W odpowiedzi na oczekiwania absolwentów 
gimnazjów Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Busku-Zdroju wprowadził do swo-
jej oferty edukacyjnej nowe kierunki kształcenia.  
W Technikum został uruchomiony kierunek: technik 
urządzeń sanitarnych i technik organizacji reklamy, 
natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym klasa  
z rozszerzeniami w zakresie matematyki, biologii  
i chemii. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 kształci 
w następujących zawodach: murarz – tynkarz, mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie, betoniarz – zbrojarz, monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy 
oferuje kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej w klasie wielozawodowej m.in.: w zawodach 
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mechanik pojazdów samochodowych, piekarz i fry-
zjer. Natomiast w Liceum planowany jest oddział  
o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”, tzw. klasa 
mundurowa, w której realizowane są rozszerzenia: 
wiedza o społeczeństwie, biologia, j. angielski. 

Ponadto jednostki oświatowe przygotowały ofer-
tę kształcenia w ramach bezpłatnych kursów kwa-
lifikacyjnych w tych dziedzinach, w których mają 
wieloletnie doświadczenie oraz bardzo dobrą bazę 
dydaktyczną. Zespół Szkół Techniczno – Informa-
tycznych ma obecnie w swojej ofercie kursy z za-
kresu kwalifikacji w zawodzie: mechanik, technik 
pojazdów samochodowych i technik informatyk.  
W ZSTI będzie można nabyć kwalifikacje w takich 
dziedzinach, jak: montaż i eksploatacja kompu-
terów, projektowanie i administrowanie lokalnymi 
sieciami komputerowymi, tworzenie aplikacji inter-
netowych, administrowanie bazami danych, a także 
diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów 
pojazdów samochodowych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oferuje 
kształcenie w zakresie zawodów: kucharz, cukier-
nik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz ekonomista. W „Koperniku” 

będzie można uzyskać kwalifikacje w zakresie: pro-
wadzenia rachunkowości, realizacji usług w recepcji 
hotelu, sporządzania potraw i napojów oraz produk-
cji wyrobów cukierniczych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych proponuje zdobycie kwalifikacji występujących 
w zawodach: murarz-tynkarz, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, a tak-
że technik budownictwa, architektury krajobrazu  
i technik hotelarstwa. W „Budowlance” wszyscy 
chętni będą mogli nabyć kwalifikacje w zakresie: 
montażu systemów suchej zabudowy, wykonywa-
nia robót murarskich i tynkarskich, wykonywania 
robót posadzkarsko - okładzinowych, a także pro-
jektowania i urządzania roślinnych obiektów archi-
tektury krajobrazu oraz obsługi gości w obiekcie 
hotelowym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy 
oferuje kształcenie w zakresie zawodów: piekarz 
i fryzjer, w ramach których będzie można uzyskać 
kwalifikacje w dziedzinach: wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich, produkcja wyrobów piekarskich.

R. Krzemień

EGZAMINY MATURALNE 
ORAZ EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE  W POWIECIE BUSKIM
EGZAMIN MATURALNY
Wyniki zdawalności matur w 2014 r. w Powiecie 

Buskim w publicznych szkołach ogólnodostępnych 
osiągnęły poziom znacznie wyższy niż średnia kra-
jowa i wojewódzka, tj. 82% (zdawalność zarówno  
w kraju, jak i w Województwie Świętokrzyskim wy-
niosła 71%), przy czym w liceach ogólnokształcą-
cych w Powiecie Buskim maturę zdało ponad 86% 
absolwentów (w kraju natomiast 80%, a w Wo-
jewództwie Świętokrzyskim 83%). W technikach  
w Powiecie Buskim zdawalność matur osiągnęła 
blisko 72%, natomiast w kraju jedynie 54%, a w na-
szym województwie 52%.

W bieżącym roku szkolnym w prowadzonych 
przez Powiat Buski szkołach ponadgimnazjalnych 
dla młodzieży (ogólnodostępnych i specjalnych) 
funkcjonowały 23 klasy maturalne - 14 w liceach 
ogólnokształcących i 9 w technikach. Deklarację 
przystąpienia do egzaminu maturalnego we wszyst-
kich naszych szkołach złożyło 700 osób, w tym 160 
absolwentów z lat poprzednich. Zdecydowana więk-
szość z nich pragnie poprawić uzyskane wcześniej 
wyniki, by umożliwić sobie start na renomowane 
uczelnie i najbardziej oblegane kierunki studiów. 

Jak co roku niewielka grupa absolwentów nie 
skorzystała z możliwości przystąpienia do matury 
zamykając sobie tym samym drogę do wyższego 
wykształcenia. W tym zakresie obserwujemy jed-
nak tendencję spadkową. W roku ubiegłym dekla-
racji przystąpienia do matury nie złożyło ok. 7% ab-
solwentów (44 osoby), natomiast w roku bieżącym  
z możliwości tej nie skorzystało ok. 4% tegorocz-
nych absolwentów szkół maturalnych (21 osób).
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Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu 
maturalnego poza egzaminem z języka polskiego  
i matematyki każdy zdawał obowiązkowo egzamin 
z wybranego języka nowożytnego. W tym roku - po-
dobnie jak w latach ubiegłych - najwięcej osób wy-
brało język angielski (477).

Wykres 4. Liczba tegorocznych absolwentów zasadni-
czej szkoły zawodowej zdających egzamin zawodowy
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Oprócz egzaminów obowiązkowych znaczna 
część maturzystów zdawała dodatkowe egzaminy  
z wybranych przedmiotów ogólnokształcących na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym - zgod-
nie ze złożoną deklaracją. Przedmiotami najczę-
ściej wybieranymi przez tegorocznych maturzystów 
były: biologia (158 osób), matematyka (155) oraz 
geografia (121). 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowa-

dzących kształcenie zawodowe mają możliwość 
przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe, co daje im 
szansę na podjęcie pracy zarobkowej w wyuczonym 
zawodzie tuż po zakończeniu edukacji szkolnej.

Szkoły zawodowe dla młodzieży prowadzone 
przez Powiat Buski ukończyło w bieżącym roku 

szkolnym 280 uczniów, w tym 166 ukończyło techni-
kum, 106 - zasadniczą szkołę zawodową, 8 - szko-
łę policealną specjalną. Jedyne prowadzone przez 
nasz Powiat technikum uzupełniające dla dorosłych, 
kształcące w zawodzie technik budownictwa, ukoń-
czyło 12 osób. Zdecydowana większość uczniów 
kończących w/w szkoły (ok. 91%) zadeklarowa-
ła przystąpienie do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. Dołączą do nich absolwenci  
z lat poprzednich (45), a także osoby z innych po-
wiatów skierowane na egzamin zawodowy do jed-
nej z naszych szkół przez Okręgową Komisję Egza-
minacyjną w Łodzi (32). Z kolei część absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych 
przez Powiat Buski (34) zdawać będzie egzamin 
praktyczny w Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Starachowicach i Staszowie oraz w Zespole Szkół 
Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. 

Egzamin zawodowy dla absolwentów zasad-
niczych szkół zawodowych, którzy jako młodocia-
ni pracownicy odbywali praktyczną naukę zawodu  
u pracodawców, czyli tzw. egzamin czeladniczy, 
przeprowadzają regionalne izby rzemieślników  
i przedsiębiorców. Do egzaminu czeladniczego 
przystąpi 48-osobowa grupa osób, które w tym roku 
zakończyły edukację.

Wśród tegorocznych absolwentów zasadniczej 
szkoły zawodowej najwięcej osób zdawać będzie 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach: 
mechanik pojazdów samochodowych (36), techno-
log robót wykończeniowych w budownictwie (22)  
i fryzjer (17).

W technikum i szkole policealnej natomiast naj-
liczniejszą grupę stanowią w tym roku przyszli infor-
matycy (32), hotelarze (22) i geodeci (21). 



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 3, czerwiec 2014 13

Wykres 5. Liczba tegorocznych absolwentów technikum i szkoły policealnej zdających egzamin zawodowy
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BUSKIM 

odernizowanych budynków szkolnych, poprzez 

- Informatycznych), po doskonale 
4 internaty 

1)
2)
3) zno – Informatycznych (ZST-I) z 96 miejscami,
4)

– Informatycznych oraz Technicznych i 
cznych. Natomiast 

-go Maja 9. 

BAZA NOCLEGOWA DLA UCZNIÓW 
I OSÓB DOROSŁYCH W POWIECIE BUSKIM

Buskie szkoły ponadgimnazjalne dysponują 
profesjonalną bazą lokalową i dydaktyczną, poczy-
nając od termomodernizowanych budynków szkol-
nych, poprzez nowoczesną bazę sportową (m.in. 
sale sportowe przy I Liceum Ogólnokształcącym 
i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, pełno-
wymiarowe wielofunkcyjne boisko sportowe przy 
Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych), po 
doskonale wyposażone pracownie. W skład bazy 
lokalowej wchodzą również 4 internaty (łącznie 261 
miejsc noclegowych):
1) I Liceum Ogólnokształcącego (I LO) z 65 miej-

scami,
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (ZSP1) 

z 50 miejscami,
3) Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych 

(ZST-I) z 96 miejscami,
4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-

cych (ZSTiO) z 50 miejscami.
Internaty Zespołów Szkół Techniczno – Infor-

matycznych oraz Technicznych i Ogólnokształ-

cących są zlokalizowane obok budynków dydak-
tycznych. Natomiast internat I LO jest położony  
w pobliżu szkoły, przy ul. Mickiewicza 21, a internat 
ZSP1 jest usytuowany w części zdrojowej miasta, 
przy ul. 1-go Maja 9. 

Internaty znajdują się w budynkach, w których 
dokonano termomodernizacji polegającej m.in. na 
ociepleniu ścian, wymianie dachu lub ociepleniu 
stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wy-
mianie centralnego ogrzewania. Pokoje w inter-
natach są trzy- lub czteroosobowe, wyposażone 
w nowe meble (szafy, tapczany, szafki nocne). Do 
dyspozycji uczniów są na każdym piętrze natryski  
i łazienki oraz lodówki i kuchnie, a w internacie  
ZST-I w każdym pokoju są kąciki z umywalkami. 
Wolny czas uczniowie mogą spędzać w świetlicach, 
które są wyposażone w sprzęt RTV oraz komputery 
z dostępem do internetu.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wy-
chowawcy, którzy odpowiadają także za organiza-
cję czasu wolnego uczniów oraz służą im pomocą. 

R. Krzemień
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Wychowankowie internatu mogą korzystać z cało-
dziennego wyżywienia. Posiłki są przygotowywane 
w zmodernizowanych pomieszczeniach kuchen-
nych zgodnie z procedurami HACCP. 

Miejscami noclegowymi dysponują również 
Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze  
w Broninie i Busku-Zdroju. Ośrodek w Broninie ma 
do dyspozycji wychowanków 64 miejsc w salach 
wieloosobowych, zaś Ośrodek w Busku-Zdroju 140 
miejsc w odnowionych trzy- lub czteroosobowych 
pokojach dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Wszystkie budynki, w których mieszkają ucznio-
wie, podlegają okresowym kontrolom właściwych 
służb i spełniają wszelkie wymogi w zakresie bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego i bhp. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska 
lokalnego Starosta Buski upoważnił dyrektorów 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
Powiat Buski do udzielania uczniom znajdującym 
się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności 
za posiłki w internatach. Corocznie z takiej formy 
pomocy materialnej korzysta bardzo wielu uczniów. 
W roku szkolnym 2012/2013 ze zwolnień na kwotę 
prawie 68 tys. zł skorzystało 81 uczniów. 

W internacie ZST-I są dostępne również 4 po-
koje gościnne o wysokim standardzie. W okresie 
ferii letnich baza noclegowa powiatowych jednostek 
oświatowych jest udostępniana odpłatnie organiza-
torom kolonii, obozów sportowych, a także osobom 
indywidualnym.

Szczególnym zainteresowaniem czynnych  
i emerytowanych pracowników oświaty cieszy się 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Na-

uczycieli w Busku-Zdroju, który każdego roku or-
ganizuje w swojej siedzibie wczasy profilaktyczno 
– lecznicze. Kuracjusze mają do swojej dyspozycji 
przytulne dwuosobowe pokoje z telewizorem i ra-
diem, kuchnie na każdym piętrze. Co roku z wypo-
czynku w Ośrodku korzysta około 100 kuracjuszy.

R. Krzemień

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
„ZIEMIA JEST PIĘKNA - DBAJ O NIĄ!”

W dniu 4 czerwca br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Busku-
Zdroju otwarta została wysta- 
wa pokonkursowa Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Ziemia 
jest piękna - dbaj o nią!”.

W/w Konkurs został prze-
prowadzony w ramach programu edukacyjno-eko-
logicznego „Chrońmy naszą planetę”, będącego 
kontynuacją programu edukacyjno-ekologicznego 
„Ziemia dla człowieka - człowiek dla Ziemi”, realizo-
wanego w poprzednich latach. Na  Konkurs wpłynę-
ły 204 prace plastyczne.

Wystawa prac była połączona z uroczystym 
wręczeniem nagród i dyplomów Młodym Artystom 
- laureatom Konkursu. Uroczystość swoją obec-
nością zaszczycili licznie zgromadzeni uczestnicy 
Konkursu, ich Opiekunowie i Rodzice, a także Sta-
rosta Buski - Jerzy Kolarz. 

Fundatorami nagród byli Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Nagrodzeni i wyróżnieni laureaci otrzymali licz-
ne i cenne nagrody takie jak: drukarki, e-booki, po-
wer banki, pendrivy, słuchawki do komputera z mi-
krofonem, książki, plecaki.  
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LISTA UCZNIÓW NAGRODZONYCH
Laureatami nagród w kategorii szkół pod-

stawowych w grupie klas I - III zostali:
I miejsce - Wiktoria Cholewa - Szkoła Podstawowa 
w Siesławicach 
II miejsce - Ewelina Kilijanek - Zespół Placówek 
Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju  
III miejsce - Zofia Myszk - Szkoła Podstawowa  
w Dobrowodzie. 

 Wyróżnieni w kategorii szkół podstawowych 
w grupie klas I - III zostali:
1) Jan Lis - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  

w Busku-Zdroju  
2) Agnieszka Galus - Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 

Szkoła Podstawowa 
3) Natalia Boruch - Szkoła Podstawowa w Nizi-

nach  
4) Kamila Żyła - Zespół Placówek Oświatowych   

w Wójczy  
5) Julia Chwalik - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bu-

sku-Zdroju
6) Kamil Guca - Zespół Placówek Oświatowych  

w Wójczy  
7) Maciej Pacholec - Szkoła Podstawowa w Ko-

łaczkowicach 
8) Natalia Janik - Zespół Placówek Oświatowych  

w Szańcu Szkoła Filia w Słabkowicach  
9) Wiktoria Chwalik - Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Wiślicy 
10) Gabriela Piwowarczyk - Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Wiślicy   
11) Małgorzata Śmiłowska - Zespół Szkół Specjal-

nych w Busku-Zdroju 
12) Bartosz Czerw - Szkoła Podstawowa w Zbludo-

wicach Szkoła Filialna w Kostkach Dużych.

Laureatami nagród w kategorii szkół pod-
stawowych w grupie klas IV - VI  zostali:
I miejsce - Krystian Augustowski - Zespół Placówek 
Oświatowych w Zbludowicach Szkoła Podstawowa 
II miejsce - Jakub Wiśniewski - Zespół Placówek 
Oświatowych w Szańcu Filia w Słabkowicach
III miejsce - Martyna Chmielewska - Szkoła Podsta-
wowa im. M. Konopnickiej w Gnojnie.

Wyróżnieni w kategorii szkół podstawowych  
w grupie klas IV- VI zostali:
1)  Aleksandra Nowak - Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Busku-Zdroju  
2) Agata Kawa - Zespół Szkół w Nowym Korczynie 

Publiczna Szkoła Podstawowa
3) Karolina Czekaj - Zespół Szkół w Nowym Kor-

czynie Publiczna Szkoła Podstawowa
4)   Katarzyna Ambrożkiewicz - Zespół Szkół Spe-

cjalnych w Busku-Zdroju 
5)   Anna Nowak - Szkoła Podstawowa w Starym 

Korczynie 
6) Dominika Czarnecka - Szkoła Podstawowa  

w Skotnikach Dolnych  
7) Urszula Matjas -  Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wiślicy 
8) Klaudia Wojtaszek - Zespół Szkolno-Przedsz-

kolny w Wiślicy  
9) Bartosz Piwowarczyk - Szkoła Podstawowa  

Nr 2 w Busku-Zdroju 
10) Natalia Chochołek - Zespół Placówek Oświato-

wych Nr 1 w Busku-Zdroju. 
 Laureatami nagród w kategorii gimnazjów 

zostali:
I miejsce - Łukasz Nowak - Zespół Szkół w Nowym 
Korczynie Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi  



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 3, czerwiec 201416

II miejsce - Kamil Kuc - Zespół Placówek Oświa-
towych w Zbludowicach Samorządowe Gimnazjum  
w Zbludowicach 
III miejsce - Klaudia Młyńczak - Samorządowe Gim-
nazjum w Podgajach. 

Wyróżnieni w kategorii gimnazjów zostali:
1) Katarzyna Szczerba - ZPO w Zbludowicach Sa-

morządowe Gimnazjum w  Zbludowicach 
2) Bartłomiej Kulik - Zespół Szkół w Nowym Kor-

czynie Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi
3) Dorota Muzyk - Zespół Szkół w Nowym Korczy-

nie Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi
4) Monika Segda - Samorządowe Gimnazjum  

w Podgajach 
5) Agnieszka Kopeć - Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Broninie 
6) Zuzanna Wybraniec - Zespół Placówek Oświato-

wych Nr 1 w Busku-Zdroju.

Laureatami nagród w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych zostali:
I miejsce - Klaudia Wieczorek - I Liceum Ogól-

nokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-
Zdroju.
II miejsce - Iwona Czerw - Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju 
III miejsce - Izabela Buczak - Zespół Szkół Tech-
niczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. 

Wyróżnieni w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych zostali:
1) Dominika Stępień - Zespół Szkół Specjalnych  

w Busku-Zdroju 
2) Monika Szkwarek - Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Broninie. 
Organizatorzy docenili również inspirującą rolę 

nauczycieli i wychowawców wszystkich nagrodzo-
nych uczestników Konkursu, wręczając im w dowód 
uznania dyplomy z podziękowaniem za propagowa-
nie wiedzy ekologicznej wśród swoich podopiecz-
nych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestni-
kom i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej 
edycji Konkursu. 

E. Sanecka
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JAWOR – U ŹRÓDEŁ KULTURY 
DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH WSI KIKÓW

„Jawor – u źródeł kultury” – nagroda przyzna-
wana w 12 kategoriach dla najlepszych świętokrzy-
skich artystów i animatorów kultury działających we 
wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową 
- literaturą, muzyką, tańcem, rzeźbą, malarstwem 
czy rzemiosłem.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 8 
czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni, a or-
ganizatorami byli Polskie Radio – Regionalna Roz-
głośnia w Kielcach „Radio Kielce” oraz Muzeum Wsi 
Kieleckiej.

Podczas uroczystej gali nagrodę główną w ka-
tegorii „Kultywowanie ludowych tradycji kulinarnych” 
otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Kików.

Gratulujemy.
T. Sempioł

SPOTKANIE INFORMACYJNE PFRON
Spotkanie informacyjne zorganizowane przez 

Punkt Informacyjno – Doradczy działający w Od-
dziale Świętokrzyskim PFRON w ramach projektu 
pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania 
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania sta-
nowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o spe-
cyficznych potrzebach”. Spotkanie odbyło się dnia 
12.06.2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Busku-Zdroju.

Podczas spotkania zostały omówione zagadnie-
nia dotyczące możliwości dostosowania stanowiska 

pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami  
w zakresie: parametrów architektonicznych, akusty-
ki i sygnalizacji dźwiękowej, oświetlenia i sygnaliza-
cji wzrokowej, psychospołecznych warunków pracy, 
bezpieczeństwa  użytkowania maszyn i urządzeń, 
obciążenia fizycznego oraz dostosowania do wy-
miarów antropometrycznych, mikroklimatu a także 
zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi  
i chemicznymi, jak również ze względu na zagroże-
nia elektromagnetyczne.

J. Służalski

ODZNACZENIA
Na Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju w dniu 23 maja br. Pani Bożentyna Pałka – Koruba – Wojewoda 

Świętokrzyski wręczyła w imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe:
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Złote Krzyże Zasługi otrzymali:
- Pan Jerzy Kolarz – za zasługi w działalności  
samorządowej i społecznej,
- Pan Janusz Gajda – za zasługi na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał:

- Pan Adrian Lasak – za zasługi w krzewieniu idei 
patriotycznych wśród społeczności lokalnej.

Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzy-
mali:
- Pani Mariola Prędka i Pan Robert Pacholec.

Osobom odznaczonym gratulujemy.
U. Kustra

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO  
I POWIATU PIŃCZOWSKIEGO”

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Dnia 25 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdroju odbyło się uroczyste zakończenie Projektu 
pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu 
Pińczowskiego”.

W uroczystości udział wzięli Pan Adam Jarubas 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Grze-
gorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Busku-Zdroju, samorządowcy, Starosta Buski 
Pan Jerzy Kolarz oraz Wicestarosta Buski Pan Sta-
nisław Klimczak, Starosta Pińczowski Pan Zbigniew 
Kierkowski, Wójt Gminy Gnojno Pani Jolanta Sta-
chowicz, Wójt Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Za-
gaja, Wójt Gminy Wiślica Pan Stanisław Krzak oraz 
zaproszeni goście.

 Projekt był współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój systemów 
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i ener-
getycznej” oraz z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach progra-
mu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji 
(GIS – Green Investment Scheme). 
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Łączna wartość Projektu to 10 352 726,77 
PLN, z czego wartość dofinansowania z RPOWŚ  
4 431 989,54 PLN, a wartość dofinansowania  
z NFOŚIGW 2 833 470,00 PLN.

Projekt obejmował termomodernizację 20 obie- 
któw użyteczności publicznej, należących do 5 jed-
nostek samorządu terytorialnego. Liderem Projektu 
był Powiat Buski, a Partnerami: Powiat Pińczowski, 
Gmina Gnojno, Gmina Nowy Korczyn oraz Gmina 
Wiślica.

Obiektami objętymi pracami termomoderni-
zacyjnymi na terenie Powiatu Buskiego były: bu-
dynki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  
w Busku-Zdroju, Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół 
Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju  
i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winia-
rach. Na terenie Powiatu Pińczowskiego projektem 
objęto Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie oraz 
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie. W Gminie 
Gnojno prace termomodernizacyjne prowadzono  
w budynku: Szkoły Podstawowej w Raczycach, Urzę-
du Gminy w Gnojnie i Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gnojnie. W Gminie Nowy Korczyn zrealizowano 
termomodernizację Samorządowego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Nowym Korczynie, a w Gminie Wi-
ślica budynku Szkoły Podstawowej w Wiślicy.

Rezultatami Projektu są: termomodernizacja 
ścian zewnętrznych (21 262 m²), stropów i stro-
podachów (16 606 m²), wymiana okien i drzwi  
(858 m²), jak również wymiana źródeł ciepła w pięciu 
kotłowniach oraz wymiana grzejników wraz z gło-
wicami termostatycznymi. Efektem ekologicznym 
będzie znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla  
(2432 Mg/rok), a także zmniejszenie zużycia energii 
(9 932,64 MWh/rok).

T. Sempioł



P R O J E K T 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO I POWIATU PIŃCZOWSKIEGO”

LIDER 
PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju

Hala sportowa Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Busku-Zdroju

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Busku-Zdroju

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w Winiarach

Szkoła Podstawowa 
w Raczycach

Urząd Gminy 
w Gnojnie

Szkoła Podstawowa 
w Wiślicy

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gnojnie

Samorządowy Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Korczynie

Liceum Ogólnokształcące 
w Pińczowie

Zespół Szkół Zawodowych 
w Pińczowie


