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Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

LokaLny Punkt Informacyjny funduSZy  
 EuroPEjSkIch w BuSku-Zdroju

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie świętokrzyskim działają w struktu-
rach departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i nale-
żą do ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju działa od października 2014 r.  
w siedzibie Starostwa, w wyniku porozumienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ze Starostą Bu-
skim.

Punkt Informacyjny znajduje się na parterze Starostwa  
Powiatowego w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 15, w pokoju nr 5.

konsultanci LPI udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na zapyta-
nia dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania pochodzą-
cego ze środków Funduszy Europejskich. 

Osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich oraz 
pozyskaniem dotacji mogą uzyskać m.in. informacje o możliwości dofinansowania przedstawionego po-
mysłu, warunkach i kryteriach otrzymania wsparcia oraz aktualnych naborach. Punkt Informacyjny oferuje 
konsultacje telefoniczne, e-mailowe i osobiste w siedzibie Punktu. Pracownicy wyrażają także gotowość 
dojazdu na spotkanie do osoby niepełnosprawnej niemającej możliwości odwiedzenia siedziby.

Ponadto Lokalny Punkt Informacyjny funduszy Europejskich w Busku-Zdroju:
• udostępnia nieodpłatne publikacje o Funduszach Europejskich; 
• organizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów;
• prowadzi Mobilne Punkty Informacyjne na terenie województwa świętokrzyskiego.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju obejmuje obszarem swojego dzia-
łania 4 powiaty województwa świętokrzyskiego, tj. powiat buski, powiat pińczowski, powiat kazimierski oraz 
powiat jędrzejowski. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju jest jednym z trzech takich punktów działa-
jących na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostałe Punkty działają w: 
• kielcach – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Leonarda 1;
• Sandomierzu – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. A. Mickiewicza 34.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Punktów.
dane kontaktowe:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju
Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 378 12 06; 41 370 97 17
Więcej informacji o sieci punktów PIFE na stronie 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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StyPEndIa SPortowE
StaroSty BuSkIEgo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to 
ważny cel publiczny, którego realizacja spoczywa 
również na samorządzie powiatowym. Powiat Buski 
dostrzega, promuje i wspiera finansowo znaczące 
osiągnięcia w każdej dyscyplinie sportowej uzy-
skane przez naszych sportowców. Stypendia oraz 
nagrody dla sportowców to także motywacja do 
osiągania wyższych wyników sportowych, a także 
promocja sportu i aktywnego stylu życia. dlatego 
Powiat Buski wspiera sport tworząc warunki sprzy-
jające jego rozwojowi poprzez budowę i moderni-
zację obiektów sportowych, organizację zajęć spor-
towych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym, dotacje dla stowarzyszeń sportowych 
na organizację rożnego rodzaju przedsięwzięć 
sportowych oraz stypendia i nagrody dla sportow-
ców. Od 2008 r. Zarząd Powiatu przyznał 161 na-
gród sportowych Starosty Buskiego.

Rada Powiatu w Busku-Zdroju stworzyła także 
możliwość przyznawania stypendiów sportowych 
osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki 
sportowe.

Stypendium Sportowe Starosty Buskiego może 
być przyznawane:
1) zawodnikowi osiągającemu wyso-

kie wyniki sportowe w krajowym lub 
międzynarodowym współzawodni- 
ctwie sportowym, który spełnia,  
w szczególności, następujące wa-
runki:
a) jest członkiem klubu sportowego, 

stowarzyszenia lub organizacji 
realizującej zadania z zakresu 
kultury fizycznej,

b) nie pobiera stypendium sporto-
wego przyznanego przez władze 
innej jednostki samorządu teryto-
rialnego, 

c) wykazuje nienaganną postawę 
sportową, a zwłaszcza przestrze-
ga zasady fair play we współza-
wodnictwie sportowym oraz pro-
paguje zdrowy styl życia,

d) w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających złożenie wniosku  
o przyznanie stypendium został 
powołany do polskiej kadry naro-
dowej i objęty został szkoleniem 
centralnym,

e) jest mieszkańcem Powiatu Bu-
skiego,

2) trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodni-
ka lub zawodników osiągających wysokie wyni-
ki sportowe we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym, który spełnia 
następujące warunki:
a) reprezentuje klub sportowy, stowarzyszenie 

lub organizację realizującą zadania z zakresu 
kultury fizycznej, mającą swoją siedzibę na te-
renie Powiatu Buskiego,

b) nie pobiera stypendium sportowego przyzna-
nego przez władze innej jednostki samorządu 
terytorialnego, 

c) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoże-
nie wniosku o przyznanie stypendium trenowa-
ny przez niego zawodnik lub zawodnicy zostali 
powołani do polskiej kadry narodowej i objęci 
szkoleniem centralnym. 

Zarząd Powiatu przyznał dotychczas 5 stypen-
diów sportowych Starosty Buskiego. Zawodnikami 
najbardziej utytułowanymi są lekkoatleci: damian 
Sator oraz Mateusz Wróbel - zawodnicy klubu 
Sportowego Słoneczko osiągający znaczące wyniki 
sportowe w skali krajowej i międzynarodowej.
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Najważniejsze sukcesy damiana Satora tylko  
w ubiegłym, 2014 roku to m.in.:

a) złoty medal Mistrzostw Polski w biegach gór-
skich w stylu alpejskim,

b) złoty medal na dystansie 1500 m oraz złoty 
medal na dystansie 1500 m w biegach prze-
łajowych Mistrzostw Województwa Świętokrzy-
skiego, 

c) I miejsce na dystansie 1500 m w Wojewódz-
kich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biegach 
Przełajowych Rytwiany,

d) I miejsce na dystansie 10 000 m w 34 Tarno-
brzeskich Biegach Siarkowca w Tarnobrzegu,

e) srebrny medal Mistrzostw Polski LZS na dy-
stansie 2000 m z przeszkodami, 

f) srebrny medal Mistrzostw Polski w biegach 
górskich w stylu alpejskim,

g)  II miejsce na dystansie 4000 m Mistrzostw Pol-
ski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów 
w Biegach Górskich w Ustrzykach dolnych,

h) III miejsce w 56 Trofea Wanoni we Włoszech – 
Zawody Międzynarodowe,

i) XIX miejsce Mistrzostw Świata w Biegach Gór-
skich. 

Natomiast mateusz wróbel w ostatnim roku 
zdobył:

a) złoty medal Mistrzostw Polski na dystansie 100 
metrów,

b) złoty medal Mistrzostw Makroregionu Central-
nego na dystansie 100 m,

c) złoty medal Mistrzostw Makroregionu Central-
nego na dystansie 300 m, 

d) złoty medal Mistrzostw Województwa Święto-
krzyskiego na dystansie 100 m, 

e) złoty medal Mistrzostw Województwa Święto-
krzyskiego na dystansie 300 m, 

f) I miejsce na dystansie 100 m w Międzywoje-
wódzkim Meczu Lekkoatletycznym Młodzików 
w krakowie,

g) I miejsce na dystansie 300 m w Międzywoje-
wódzkim Meczu Lekkoatletycznym Młodzików 
w krakowie.

Stypendyści nowy letni sezon również rozpoczęli 
sukcesami. W Ustrzykach dolnych odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych  
i Juniorów w Biegach Górskich na krótkim dystan-
sie w stylu Anglosaskim, w których zwycięzcą oka-
zał się damian Sator.

Sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, jak również wytrwałości w realizacji pla-
nów i zamierzeń. 

R. Krzemień
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drugI rok wSParcIa 
dLa rodZIn wIELodZIEtnych 

Z PowIatu BuSkIEgo
Powiat Buski i Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Busku-Zdroju w ramach ogólnopolskiego 
pilotażowego programu pn. „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  
i instytucji rynku pracy - pilotaż” Priorytet I Zatrudnie-
nie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie 
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
już drugi rok będzie wspierać rodziny wielodzietne  
z powiatu buskiego. 

W ubiegłym roku realizowany był I etap pilota-
żu, którego głównym celem było wypracowanie 
skoordynowanego systemu współpracy instytucjo-
nalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania 
w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności 
wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej,  
a także testowe wypracowanie nowych instrumen-
tów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. 

 W marcu 2015 roku każdy z 39 powiatów reali-
zujących I etap pilotażu przedstawił w tzw. kartach 
dobrych Praktyk nowe rozwiązania, które zostały 
poddane ocenie przez powołaną z ramienia CRZL 
w Warszawie grupę ekspertów. Przeanalizowała 
ona karty dobrych Praktyk i wyłoniła 20 powiatów, 
mających najlepsze rezultaty w pracy na rzecz ro-
dzin wielodzietnych i na rzecz rodzącej się insty-
tucjonalnej współpracy, w efekcie tego do II edycji 
pilotażu zostało zaproszonych 20 powiatów w Pol-
sce, w tym powiat buski. Podstawową przesłan-
ką drugiego etapu pilotażu jest rozproszenie do-

brych praktyk wypracowanych przez 39 powiatów  
w pierwszym etapie pilotażu. Budżet I edycji pilota-
żu wynosił 749 217,00 zł, natomiast budżet II edycji 
pilotażu wynosi 435 602,00 zł.

Projektem tak samo, jak w I etapie zostanie objęte 
10 rodzin wielodzietnych z powiatu buskiego. Aktu-
alnie trwają działania zmierzające do zrekrutowania 
rodzin do II etapu pilotażu. Rodzina musi spełniać 
następujące kryteria: być objęta systemem pomocy 
społecznej, jeden z członków rodziny powinien być 
zarejestrowany w PUP Busko-Zdrój, rodzina musi 
posiadać troje dzieci. W maju została powołana ko-
misja rekrutacyjna, która wyłoni uczestników II eta-
pu pilotażu. 

W ubiegłym roku rodziny objęte pomocą mo-
gły skorzystać ze wsparcia w ramach utworzo-
nego Centrum dla Rodzin, które służyło za miej-
sce spotkań rodzin wielodzietnych, organizowano  
w nim warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą 
zawodowym, psychologiem, specjalistami od auto-
prezentacji i kreacji własnego wizerunku, warszta-
ty krawieckie oraz kulinarne. Ważnym elementem 
poprawy wizerunku była kompleksowa usługa sto-
matologiczna. Zostało zorganizowane 15 kursów 
zawodowych m.in.: kurs technolog robót wykończe-
niowych z zajęciami praktycznymi w domach klien-
tów, kursy prawa jazdy kat. B i C. 

Podczas, gdy rodzice uczestniczyli w kursach 
zawodowych dla dzieci organizowano różnego  
rodzaju warsztaty: z piłki nożnej, karate, pływania, 
warsztaty taneczne, zabawy w kręgielni i wyjścia do 
kina, na które z budżetu pilotażu zakupiono stroje 
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kąpielowe oraz sportowe. dzieci korzystały z bez-
płatnych korepetycji z matematyki, fizyki, chemii, 
historii oraz języków obcych. 

dzieci powyżej 12 roku życia wyjechały na kolo-
nie, z których skorzystało łącznie 44 dzieci z powia-
tu buskiego. Zorganizowano również dwie jedno-
dniowe wycieczki, jedną do krajna w województwie 
świętokrzyskim, drugą do krakowa. Rodziny mogły 
wziąć udział w usłudze szkoleniowo – integracyjno 
– warsztatowej do dusznik Zdroju, w ramach której 
zwiedzono m.in. Rezerwat Błędne Skały, kaplicę 
Czaszek w Czermnej, Skalne Miasto w Teplicach 
oraz Muzeum Zabawek „Bajka” w kudowie Zdroju. 

Rodzice uczestniczyli w warsztatach z zakresu 
podnoszenia kompetencji rodzicielskich. Rodzinie 
w szczególnie trudnej sytuacji zakupiono piec do 
ogrzewania domu, doprowadzono ze studni wodę, 
zakupiono i podłączono pralkę. Zorganizowano 

również „Białą Niedzielę dla Rodziny”, w ramach 
której lekarze specjaliści przebadali bezpłatnie pra-
wie 150 osób z powiatu buskiego, a osoby chętne 
mogły zaszczepić się przeciwko grypie. 

B. Doktór
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PracE rEmontowE na oddZIaLE PEdIatrycZnym 
w BuSkIm SZPItaLu

Trwają prace adaptacyjne powierzchni po byłym Bloku Operacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bu-
sku-Zdroju na potrzeby Oddziału Pediatrycznego w ramach zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu, 
przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”. 
Powyższe roboty budowlane są wynikiem realizacji większego projektu pod nazwą: „Poprawa warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez moder-
nizację oddziału Intensywnej terapii, Bloku operacyjnego i Izby Przyjęć.” realizowanego w ramach 
regionalnego Programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

do dnia dzisiejszego: wykonano ściany działowe, zamontowano ościeżnice drzwiowe, wykonano podej-
ścia wody i kanalizacji, wykonano instalacje gazów medycznych i instalacji elektrycznej. Prace budowlane 
są obecnie na etapie wykonania: montażu instalacji wentylacji mechanicznej, wykonywania gładzi i malo-
wania ścian, montażu sufitów podwieszanych. 

Łączny koszt budowy i zakupu wyposażenia medyczno - meblowego Oddziału Pediatrycznego wynosi: 
2 798 000,00 zł., a zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych planowane jest na koniec czerwca 
2015 r.

T. Lalewicz



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

wieści z Powiatu Buskiego - Nr 5, maj 20158

forum ZdrowIa Z okaZjI 
ŚwIatowEgo dnIa ZdrowIa

Światowy dzień Zdrowia przypada na 7 kwietnia, jest to rocznica powstania Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO). Organizacja zajmuje się m. in. działaniem na rzecz zwiększenia współpracy mię-
dzy państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także usta-
laniem norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności, powstała w roku 1948. każdego roku 
motyw przewodni Światowego dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla prioryteto-
wy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W tym roku tematem przewodnim 
jest „Bezpieczeństwo żywności”, a hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Z pola na stół - uczyń  
jedzenie  bezpiecznym”.

9 kwietnia 2015 r. w sali kinowej Buskiego Samorządowego 
Centrum kultury w Busku-Zdroju w ramach XIII Festiwalu Zdrowia  
w Busku-Zdroju im. Zbigniewa kociuby zostało zorganizowane Fo-
rum Zdrowia z okazji Światowego dnia Zdrowia. Otwarcia Forum 
i przywitania uczestników, w imieniu Zarządu Powiatu w Busku-
Zdroju, dokonał Starosta Buski Jerzy kolarz. 

We wstępie Starosta zaznaczył, że niezmiennymi współorgani-
zatorami działań prozdrowotnych od 2003 roku są: Polskie Towarzy-
stwo Zdrowia Publicznego - główny inicjator tego przedsięwzięcia, 
Zarząd „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. oraz Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w kielcach. Starosta podziękował rów-
nież wiernym Patronom Festiwalu Zdrowia, którymi są: Główny In- 
spektor Sanitarny, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Woje- 
wództwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Instytutu Medycyny 
Wsi w Lublinie. Życząc uczestnikom pożytecznie spędzonego cza- 
su, dalsze prowadzenie konferencji Starosta Buski Jerzy kolarz 
powierzył Pani Irenie Sobieraj, która jest Przewodniczącą Oddziału 
Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Pe-
dagogiem szkolnym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Busku-Zdroju, doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku doradztwa i doskonalenia Nauczycieli  
w Busku-Zdroju oraz Ekspertem PaT w Powiecie Buskim.

Pani Irena Sobieraj przybliżyła zebranym program tegorocznych obchodów Światowego dnia Zdro-
wia i zaznaczyła, iż w tym roku po raz pierwszy została zorganizowana konferencja dla dwóch grup 
młodzieży, na pierwszą część zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,  
a na drugą część Forum Zdrowia zaproszono uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prowadząca konferen-
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cję poinformowała zebranych o tym, iż „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., 
współorganizator Forum Zdrowia zaopatrzył uczestników w wodę mine-
ralną „Buskowianka”, a „Buski” Sanepid zorganizował jabłka.

Pierwszy referat na temat „Jestem tym, co jem” przedstawiła 
Pani Jadwiga Zapała Specjalista ds. promocji zdrowia, dział Promo-
cji i Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  
w kielcach. Po tym wystąpieniu nastąpiła chwila refleksji, jaką był wy-
stęp uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-
Zdroju, którzy już tradycyjnie zaprezentowali znane utwory muzyczne 
w swoim wykonaniu. kontynuacją części artystycznej był występ uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w kołaczkowicach, którzy zaprezentowali 
przedstawienie pt. „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”. W tym miej-
scu należy wyrazić uznanie dla nauczycieli i uczniów za pracę włożoną  
w przygotowanie bogatej scenografii i piękne kostiumy młodych arty-
stów. docenili to obecni na sali Stanisław klimczak Wicestarosta Buski 
oraz krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bu-
sku-Zdroju wręczając artystom, nauczycielom i dyrekcji Szkoły pamiąt-
kowe dyplomy i upominki.
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Następnie Pani Joanna Zapała-kita 
z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa  
i Nauk Medycznych w kielcach omówiła 
zagadnienie otyłości i nadwagi na pod-
stawie prezentacji „Rozsądnie o otyło-
ści i nadwadze wśród młodzieży”. 

Podsumowaniem pierwszej części 
Światowego dnia Zdrowia był konkurs, 
który doskonale zweryfikował zdoby-
tą na konferencji wiedzę uczestników. 
Uczniowie za udział w konkursie otrzy-
mali nagrody oraz gromkie brawa.

Tym miłym akcentem zakończy-
ła się pierwsza część konferencji. Po 
krótkiej przerwie technicznej, podczas 
której nastąpiła „wymiana” odbiorców, 

ponownie na scenie zaprezentowali się ucznio-
wie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycz-
nych w Busku-Zdroju. Jako pierwszy w drugiej 
części konferencji wystąpił prof. dr hab. med.  
Jerzy T. Marcinkowski kierownik Zakładu Higieny 

katedry Medycyny Społecznej na Uniwersyte-
cie Medycznym im. karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Hi-
gienicznego, Przewodniczący komisji ds. Bezpie-
czeństwa Zdrowotnego Wody Rady Sanitarno- 
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Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sani-
tarnym. Pan Profesor wygłosił wykład nt. „Bezpie-
czeństwo żywności ze szczególnym uwzględnie-
niem wody”. Profesor Marcinkowski wraz z Panią 
dr Anetą klimberg po raz pierwszy gościli w Busku-
Zdroju na Forum Zdrowia i już zapowiedzieli dalszą 
współpracę w ramach Festiwalu Zdrowia oraz na 
płaszczyźnie informacyjno-promocyjnej w swoich  
naukowych publikacjach, które oprócz formy papie-
rowej są również zamieszczane na stronach inter-
netowych Polskiego Towarzystwa Higienicznego. 

drugi referat wygłoszony przez Panią dr Annę  
Niedzielską z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa 
i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskie-
go w kielcach nt. „E - wiesz, co jesz? dodatki do 
żywności i ich oddziaływanie na organizm człowie-

ka” był praktyczną wskazówką, jak odczytywać in-
formację producentów żywności zamieszczaną na 
etykietach. Na zakończenie swoją prezentację pt. 
„Bezpieczeństwo żywności” przedstawiła studentka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – diete-
tyka Pani Jolanta Sobieraj, był to jej udany debiut 
na Forum. 

W podsumowaniu Światowego dnia Zdrowia pro-
wadząca konferencję Pani Irena Sobieraj wyraziła 
nadzieję, że przekazane dzisiaj informacje w istotny 
sposób wpłyną na świadomość uczestników, jako 
konsumentów oraz być może w przyszłości pro-
ducentów, a także sprowokują do prozdrowotnego 
myślenia. Na zakończenie Forum Zdrowia ucznio-
wie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych  
w Busku-Zdroju przygotowali zdrowy poczęstunek 
dla wszystkich uczestników.

I. Marzec
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Warsztaty szkolne ZSTI

dLacZEgo warto ucZyć SIę  
w ogóLnodoStęPnych SZkołach Zawodowych 

ProwadZonych PrZEZ PowIat BuSkI?
Powiat Buski prowadzi siedem ogólnodostępnych szkół zawodowych, które swoje siedziby mają na te-

renie Buska-Zdroju i Stopnicy. Są to: technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 funkcjonujące 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja kopernika (ZSP1) w Busku-Zdroju, technikum  
nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 działające w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych (ZST-I)  
w Busku-Zdroju, technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. kazimierza Wielkiego (ZSTiO) w Busku-Zdroju oraz Zasadnicza Szkoła Zawo- 
dowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy.

Jak co roku dyrektorzy szkół przygotowują ofertę edukacyjną skierowaną do gimnazjalistów z Powiatu 
Buskiego oraz powiatów ościennych. Przy tworzeniu oferty brane są pod uwagę przede wszystkim prefe-
rencje gimnazjalistów oraz ich rodziców. Pomocna jest też analiza danych dotyczących osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Tegorocznym absolwentom gimnazjów dyrektorzy poszczególnych szkół proponują naukę w następują-
cych zawodach:
1. technikum nr 1: technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych; 
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (oddziały wielozawodowe): fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, 

kucharz;
3. technikum nr 2: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych; 
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2: mechanik pojazdów samochodowych;
5. technikum nr 3: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik geodeta, technik organi-

zacji reklamy, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik chłodnictwa i klimatyzacji,
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mu-

rarz – tynkarz, betoniarz – zbrojarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 
7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stopnicy (oddziały wielozawodowe): sprzedawca, krawiec, fryzjer, 

kucharz, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, blacharz, murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, rolnik.

Wśród zaproponowanych kierunków kształce-
nia są te, które cieszą się niesłabnącym zaintere-
sowaniem młodzieży, np.: technik informatyk, ży-
wienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa czy 
budownictwa, jak również kierunki nowo utworzo-
ne: technik chłodnictwa i klimatyzacji w ZStio 
oraz technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej w ZSt-I. Pomysł na otwarcie nowych 
kierunków kształcenia wynika przede wszystkim  
z potrzeb rynku pracy, zarówno lokalnego, jak i re-
gionalnego. Coraz powszechniejsze stosowanie 
systemów klimatyzacji w budynkach biurowych 
i mieszkalnych oraz w samochodach sprawi, że 
absolwenci kierunku chłodnictwa i klimatyzacji po-
winni, bez większych problemów, znaleźć zatrud-
nienie jako osoby odpowiedzialne za konserwację 
lub naprawę tych urządzeń. Zamiar uruchomienia 
kierunku technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej w ZST-I zrodził się w momencie, kiedy 
w Województwie Świętokrzyskim są już realizowa-
ne, a także planowane, duże inwestycje z zakresu 
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Staż w Auto Art Jerzy kumor w Broninie realizowany  
w ramach projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne  
i wiedza – szansą na sukces zawodowy

Zajęcia praktyczne w zawodzie technik architektury kra-
jobrazu

Praktyka uczniów ZSTiO w ramach programu Erasmus+ 
w Wielkiej Brytanii

odnawialnych źródeł energii (OZE). Na terenie Po-
wiatu Buskiego planowane jest stworzenie Świę-
tokrzyskiego Parku Odnawialnych Źródeł Energii, 
czyli budowa bioelektrowni, elektrowni słonecznej  
i wodnej oraz farmy wiatrowej i fotowoltaicznej. Już 
obecnie znaczna część obiektów użyteczności pu-
blicznej oraz wiele gospodarstw indywidualnych 
korzysta z kolektorów słonecznych. Inwestycje te 
oznaczają powstanie nowych miejsc pracy i zapo-
trzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jest to 
szansa na zatrudnienie dla absolwentów kierunku 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej.

Podjęcie kształcenia zawodowego na kierun-
kach: technik pojazdów samochodowych, technik 
architektury krajobrazu i mechanik pojazdów samo-
chodowych pozwala uczniom na realizację bezpłat-
nych kursów prawa jazdy uprawniających do kiero-
wania samochodem osobowym o masie całkowitej 
do 3,5 tony, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wol-
nobieżnym.

W kształceniu zawodowym - po jego moderniza-
cji - bardzo istotną sprawą jest szkolenie praktyczne 
uczniów realizowane w formie zajęć praktycznych 
oraz praktyk u pracodawców lub na warsztatach 
szkolnych. 

Część uczniów ma możliwość odbycia prak-
tyk za granicą. W Grecji lub Hiszpanii swoją wie-
dzę i umiejętności mogą pogłębiać uczniowie 
Technikum nr 1 kształcący się w zawodzie technik 
hotelarstwa odbywając dwutygodniowe lub trzy-
miesięczne praktyki. dzięki pozyskaniu środków 
finansowych z programu Erasmus+ na realiza-
cję projektu zagraniczna praktyka atutem młode-
go technika uczniowie Technikum nr 3 uczący się  
w zawodzie technik: architektury krajobrazu, ho-
telarstwa i budownictwa mają możliwość odbycia 
dwutygodniowych praktyk w Wielkiej Brytanii. Wcze-
śniej przyszli adepci zawodu technik budownictwa 
- dzięki pozyskanym ze środków unijnych fundu-
szom - szlifowali swoje umiejętności zawodowe 
podczas dwutygodniowych praktyk w Niemczech.  
A przed nimi kolejna szansa na dokształcanie za 
granicą, ponieważ Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju aplikuje  
o środki finansowe na realizację nowego projektu. 
Tym razem szansę na praktyki zagraniczne mają 
także geodeci i uczniowie Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej uczący się w zawodzie monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, którzy  
swoje kompetencje zawodowe pogłębiać będą  
w przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech i Hiszpanii.
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Współpraca ze szkołami z całej Europy to suk-
ces Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Busku-Zdroju. Udział młodzieży w projektach re-
alizowanych w ramach programów Comenius oraz 
Erasmus+ dał im szansę na doskonalenie umiejęt-
ności posługiwania się językiem angielskim oraz 
technologią IT, a także poszerzenie swojej wiedzy 
z zakresu ochrony środowiska. Przede wszystkim 
są to jednak wyjazdy i spotkania z rówieśnikami  
z Włoch, Niemiec, Czech, Szwecji, Finlandii, Turcji, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.

Praktyki zawodowe są cennym doświadczeniem 
dla uczniów szkół zawodowych w ich przyszłej ka-

O ochronie środowiska na dachu elektrowni w Czechach – wyjazd studyjny uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Busku-Zdroju do Czech w związku z realizacją projektu Be SUstainable to SUstain the WORLD w ramach 
programu Comenius

rierze zawodowej. Podobnie jak nabycie nowych 
umiejętności, które są potwierdzone odpowiednimi 
zaświadczeniami. Uczniowie trzech Techników 
(ZSP 1, ZST-I i ZSTiO) - w związku z realiza-
cją projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne 
i wiedza – szansą na sukces zawodowy – mogli 
wziąć udział w kursach: barmana - baristy, pra-
wa jazdy kat. B i obsługi wózków jezdniowych 
podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowa-
nych oraz stażach zawodowych realizowanych 
w firmach funkcjonujących w branżach związanych  
z kierunkami nauczania. Praktyczne dokształcanie 
– w ramach tego projektu – wsparte zostało kształ-
ceniem teoretycznym z zakresu: matematyki, infor-
matyki, geodezji, budownictwa, gastronomii, hote-
larstwa, ekonomii, mechaniki, języka niemieckiego 
i angielskiego. 

Oprócz zajęć organizowanych w ramach projek-
tów unijnych uczniowie szkół zawodowych mogą 
uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych  
z przedmiotów zawodowych, na których mogą roz-
wijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania.  
Z kolei uczniowie klas maturalnych uczestniczą  
w dodatkowych zajęciach z matematyki prowadzo-
nych pod patronatem Akademii Górniczo – Hutni-
czej w krakowie, przygotowujących do egzaminu 
maturalnego oraz studiów na uczelniach technicz-
nych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hut-
niczej w krakowie. 

Intensywna nauka uczniów na teoretycznych  
i praktycznych zajęciach z kształcenia zawodowego 

Pracownia symulacyjna praktycznej nauki w zawodach 
budowlanych
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Wyjazd studyjny uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju do Włoch w związku z realizacją 
programu Comenius

Ćwiczenia terenowe z geodezji

prowadzona przez odpowiednio przygotowaną ka-
drę pedagogiczną przekłada się na wyniki osiąga-
ne przez uczniów podczas konkursów z przedmio-
tów zawodowych oraz matematyki czy informatyki,  
a także egzaminów potwierdzających kwalifikacje  
w zawodzie. 

Uczniowie technikum nr 1 (technik ekonomi-
sta) rokrocznie biorą udział w etapie okręgowym 
Olimpiady Przedsiębiorczości czy Wiedzy Ekono-
micznej. W 2014 r. zdobyli bardzo wysokie miej-
sca (4 i 5) w XLIII Ogólnopolskim konkursie Sta-
tystycznym, a uczennica tegoż Technikum (technik 
żywienia i usług gastronomicznych) zdobyła I miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym „Spe-

cjały z jagnięciny”. Również uczniowie technikum 
nr 3 (technik budownictwa) uczestniczą w etapie 
okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Bu-
dowlanych. Natomiast uczeń technikum nr 2 
wziął udział w finale Międzynarodowego konkursu  
Matematycznego Pangea 2015.

Uczniowie technikum nr 1 swój pierwszy egza-
min zawodowy zdają po ukończeniu drugiej klasy. 
W zawodzie technik ekonomista zdobywają kwali-
fikację A.35 Planowanie i prowadzenie działalności  
w organizacji, w zawodzie technik hotelarstwa – T.11 
Planowanie i realizacja usług w recepcji, natomiast 
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicz-
nych kwalifikację T.06 Sporządzanie potraw i na-
pojów. Wyniki osiągnięte przez uczniów są bardzo 
zadowalające, bo 93% przystępujących do egzami-
nu uzyskało świadectwo potwierdzające zdobycie 
kwalifikacji. 

Natomiast uczniowie klasy trzeciej technikum 
nr 2 kształcący się w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych zdali swój egzamin zawodowy  
w sesji zimowej na poziomie 100% w części prak-
tycznej i 97% w części teoretycznej, co oznacza że 
97% uczniów otrzymało świadectwo potwierdzające 
zdobycie kwalifikacji.

Równie dobrze zdali egzamin uczniowie techni-
kum nr 3, którzy prawie w 100% uzyskali świadec-
two potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Znakomite wyniki osiągane przez uczniów m.in. 
na egzaminach zawodowych sprawiły, że aż dwa 
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technika z Powiatu Buskiego znalazły się w pierw-
szej dziesiątce w tegorocznym ogólnopolskim ran-
kingu szkół organizowanym przez Perspektywy. 
technikum nr 2 w ZSt-I już po raz czwarty zna-
lazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych techni-
ków Województwa Świętokrzyskiego zajmując tym 
razem ósmą lokatę, natomiast technikum nr 1  
w ZSP1 przypadła w tym rankingu piąta lokata. 

Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat 
Buski uzyskiwanymi wynikami potwierdzają swoje 
wysokie aspiracje do dalszego kształcenia na naj-
nowszych kierunkach w wyższych uczelniach czy 
wchodzenia na rynek pracy na stanowiska związa-
ne z nowoczesnymi technologiami. Praktyka poka-
zuje, że znakomita większość absolwentów znajdu-
je zatrudnienie lub podejmuje studia wyższe. dane 
uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-
Zdroju pozwalają na stwierdzenie, że absolwenci 
naszych szkół bardzo dobrze radzą sobie na rynku 
pracy. Z analiz tych wynika, że w okresie ostatnich 5 
lat w Urzędzie Pracy nie został zarejestrowany jako 
bezrobotny żaden absolwent kierunku technik spe-
dytor. Jeśli chodzi o pozostałe kierunki kształcenia, 
z usług Urzędu Pracy – jako bezrobotni – najrzadziej 
korzystali przedstawiciele zawodów: technik archi-
tektury krajobrazu (6% absolwentów tego kierunku), 
technik ekonomista (9%), technik informatyk (11%), 
technik żywienia i gospodarstwa domowego (12%) 
oraz cukiernik (10%). W tych zawodach Urząd Pra-
cy łącznie zarejestrował jako bezrobotnych jedynie 
10,3% absolwentów. 

Uczniowie mieszkający w znacznej odległości od 
szkoły, w której chcieliby się uczyć, mają możliwość 
zamieszkania w internacie. Pokoje w internatach są 
trzy- lub czteroosobowe, wyposażone w nowe me-
ble (szafy, tapczany, szafki nocne). do dyspozycji 
uczniów są na każdym piętrze natryski i łazienki oraz 
kuchnie i lodówki, a w internacie ZST-I w każdym 

pokoju są kąciki z umywalkami. Mieszkańcy inter-
natu mogą korzystać z całodziennego wyżywienia. 
Uczniowie znajdujący się w szczególnie trudnej sy-
tuacji materialnej mogą być częściowo lub całkowi-
cie zwolnieni z odpłatności za posiłki. Natomiast 
uczniowie dojeżdżający do szkoły z miejscowości 
oddalonej o co najmniej 12 kilometrów od siedziby 
szkoły i będący w trudnej sytuacji materialnej mogą 
korzystać ze stypendium socjalnego tzw. dojaz-
dowego na pokrycie wydatków związanych z kosz-
tami pobierania nauki poza miejscem zamieszka-
nia, jeśli udokumentują ich poniesienie. Uczniowie 
techników osiągający bardzo dobre wyniki w nauce 
(średnia ocen powyżej 4,5) oraz wzorową ocenę 
zachowania mają szansę na stypendium Starosty 
Buskiego (obecnie 250 zł miesięcznie). Ponadto 
we wszystkich trzech Zespołach Szkół dyrektorzy 
udzielają stypendiów o charakterze motywacyj-
nym ze środków zabezpieczonych na ten cel w bu-
dżetach szkół. 

Wszystkie wyżej wymienione atuty sprawiają, że 
szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Buski 
cieszą się coraz większą popularnością wśród ab-
solwentów gimnazjów. Od kilku lat systematycznie 
rośnie odsetek uczniów podejmujących kształcenie 
w technikach, nastąpił tu wzrost o 11 punktów pro-
centowych – z 28% w roku 2010 do 39% w roku 
ubiegłym. Po raz pierwszy od kilku lat odnotowa-
liśmy także wzrost zainteresowania kształceniem  
w zasadniczych szkołach zawodowych. W ubie-
głym roku odsetek uczniów, którzy rozpoczęli naukę  
w naszych „zawodówkach” wzrósł o 2 punkty procen-
towe (z 13% w roku 2013 do 15%). Mamy nadzieję, 
że ta tendencja wzrostowa w szkołach zawodowych 
się utrzyma, ponieważ na rynku pracy istnieje duże 
zapotrzebowanie nie tylko na kadrę inżynierską, ale 
także na fachowców z niższymi kwalifikacjami. 

R. Krzemień

Warsztaty gastronomiczne Warsztaty gastronomiczne
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koLEjnE InwEStycjE drogowE w PowIEcIE

Projekt obejmuje przebudowę 6 odcinków dróg 
powiatowych o łącznej długości 8,657 km w tym: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0087t 
Szczaworyż-Skotniki-radzanów z wykonaniem 
ścieżki rowerowej od km 2+540 do km 4+640 
długości 2100 m” obejmuje wykonanie na całym 

odcinku drogi w miejscowości Skotniki duże na 
długości 2100 m warstwy wyrównawczej na istnie-
jącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm. 
Ze względu na potrzeby ruchu lokalnego i piesze-
go na planowanym do przebudowy odcinku drogi  

W roku 2015 Powiat Buski realizuje zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebu-
dowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach „narodowego Programu Przebu-
dowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”. 

InStaLacjE SoLarnE
Projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz w do-

mach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI 

KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE 

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Powiat Buski w ramach projektu realizowanego 
przez Gminę Busko-Zdrój zamontuje na 2 budyn-
kach użyteczności publicznej instalacje kolektorów 
słonecznych. Projekt współfinansowany jest przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Pro-
gramu Współpracy z Nowymi krajami Członkowski-
mi Unii Europejskiej.

Jako pierwszy instalacje otrzyma budynek głów-
ny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.  
Instalacja składać się będzie z 253 paneli słonecz-
nych, a jej koszt wyniesie 1 749 675,00 zł. 

Z początkiem maja 2015 generalny Wykonawca rozpoczął roboty na budynku. Następny w kolejności 
będzie budynek Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju, gdzie zostanie za-
montowana instalacja składająca się z 14 paneli słonecznych. Przy budynku powstanie również instalacja 
modelowa – wykonana na poziomie gruntu umożliwi zapoznanie się z zasadami działania kolektorów sło-
necznych. koszt tej instalacji to 82 563,75 zł. Zakończenie robót nastąpi do końca września 2015 roku.

Ze względu na przesunięcia w ilości instalacji na budynkach użyteczności publicznej realizowanych 
przez Partnerów projektu, Gmina Busko-Zdrój jako Lider Projektu opracowuje wniosek do strony Szwajcar-
skiej o rozszerzenie projektu. Powiat Buski zgłosił kolejne 2 budynki do montażu instalacji solarnej t.j. dom 
Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach.

Na budynkach szpitala planowany jest również montaż instalacji fotowoltaicznej. Ponadto w panele do 
produkcji prądu oraz ciepłej wody może zostać wyposażony budynek Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej. Partnerzy projektu oczekują na zgodę strony szwajcarskiej. 

P. Woźniak
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zaplanowano utwardzenie pobocza. Na całej długo-
ści planowanego odcinka drogi planuje się wykona-
nie ścieżki rowerowej dł. 2100 m i szer.1,50 m. W celu 
prawidłowego odwodnienia drogi i likwidacji zastoisk 
wodnych planuje się odmulenie i renowację istnie-
jących rowów oraz wykonanie ścinki poboczy wraz  
z ich wyprofilowaniem. Planuje się przebudowę  
3 szt. istniejących skrzyżowań na drogi gminne.  
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu planuje się 
budowę 2 szt. zatok autobusowych.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0029t 
gnojno-janowice Poduszowskie-Balice od km 
6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz bu-
dowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 dłu-
gości 322 m” obejmuje wykonanie robót przygoto-
wawczych, poszerzenia prawostronnego istniejącej 
jezdni szer. 5,0 m o 0,50 m na długości 322 m  
w miejscowości Balice. Istniejąca nawierzchnia bitu-
miczna z uwagi na liczne zaniżenia i spękania oraz 
nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym 
wymaga wyrównania betonem asfaltowym oraz wy-
konania warstwy ścieralnej grub. 4 cm W m. Balice  
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego 
zaplanowano wykonanie chodnika z kostki bruko-
wej szer. 1,50 m na dł. 274 m wraz z wykonaniem 
zjazdów do posesji o dł. 48 m. 

3. Przebudowa ulic w miejscowości Pacanów 
w ciągu drogi powiatowej nr 0120t Pacanów-
gace Słupieckie od km 0+200 do km 1+280 dłu-
gości 1080 m” obejmuje przebudowę ciągu trzech 
ulic w m. Pacanów; ul. Szkolną, ul. Radziwiłłówka 
oraz ul. książnicką w zakresie poszerzenia jezdni do 
szerokości 5,50 m, budowy jednostronnego chodni-
ka oraz ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej. Na 
całej długości ulic planuje się wykonanie warstwy 
na istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzeniu 
oraz zjazdach na drogi boczne i wykonanie warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0103t 
Stopnica-Solec–Zdrój-Zielonki od km 8+480 do 
km 8+817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżo-
wania oraz budową zatok autobusowych” obej-
muje odcinek ul. 1 Maja i ul. krakowskiej w m. So-
lec-Zdrój wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej  
Nr 0103 (ul.1 Maja i ul. krakowska) z drogą powia-
tową Nr 0097T Solec-Zdrój-Zagorzany-Ostrowce  
(ul. 1 Maja i ul. Sienkiewicza). Istniejąca nawierzch-
nia bitumiczna na skrzyżowaniu w/w wykonania war-
stwy profilowej oraz warstwy ścieralnej grub. 4 cm. 
Skrzyżowania z drogami bocznymi: ul. Żeromskie-
go i ul. Szkolną wymagają korekty łuków poziomych 
wraz z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej. 
Chodnik po stronie prawej z uwagi na nierówności 
wymaga przebudowy na dł. 460 m. Istniejące zjazdy 
do posesji z kostki należy przebudować. Ułożenie 

nowego chodnika z kostki na wysokości zatok auto-
busowych oraz w miejscach urządzenia przejść dla 
pieszych. Na istniejących przystankach komunika-
cyjnych przy ul. krakowskiej założono wykonanie  
2 zatok autobusowych. dla poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu przewidziano urządzenia przejścia dla 
pieszych w ul. 1 Maja oraz przesunięcie istnieją-
cych przejść w obrębie skrzyżowania w ul. Sienkie-
wicza i 1 Maja – 3 szt. Ponadto zostanie wykonane 
oznakowanie poziome skrzyżowania poprzez wy-
malowanie linii segregacyjnych. Odległości między 
przejściami w obrębie skrzyżowania zostaną wygro-
dzone ogrodzeniem łańcuchowym. dla zwiększenia 
bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przed 
szkołą (ul. 1 Maja) planuje się urządzenie znaku 
d-6 (obustronnego) ze światłem ostrzegawczym na 
wysięgniku, zasilanego z własnego zasilania hybry-
dowego.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0096t 
Stopnica-gorysławice na odcinku przez m. wo-
lica od km 0+000 do km 1+718 związana z budo-
wą ścieżki rowerowej długości 1644 mb” zakłada 
budowę ścieżki rowerowej o szerokości 1,50 m po 
prawej stronie drogi długości 1644 m oraz ułoże-
nie nowej nawierzchni bitumicznej na nawierzchni 
istniejącej długości 1,718 km. Projektuje się wyko-
nanie ścieżki z betonu asfaltowego grub. 4 cm na 
dł. 1644 m. Zostaną także przebudowane zjazdy na 
drogi boczne.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0037t 
Szydłów-tuczępy-Pieczonogi w miejscowości 
Podlesie od km 4+325 do km 6+725, długości 
2400 m” obejmuje wykonanie na całym odcinku dro-
gi wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej 
betonem asfaltowym oraz ułożenie warstwy ście-
ralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Na istnie-
jących skrzyżowaniach z drogami gminnymi zapla-
nowano wykonanie korekty łuków poziomych wraz 
z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Zaplanowano 
przebudowę 2 skrzyżowań. Planuje się przebudowę 
zjazdów na drogi boczne i zjazdów do gospodarstw 
i na działki rolników. Ze względu na potrzeby ruchu 
lokalnego i pieszego na odcinku drogi dł. 2300 m 
zaplanowano uzupełnienie i ścięcie poboczy oraz 
utwardzenie ich kruszywem kamiennym.

Na wszystkich w/w drogach zostanie wykonane 
nowe oznakowanie pionowe i oznakowanie pozio-
me. Realizacja planowanego zadania wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bez-
pieczeństwo pieszych oraz rowerzystów zapewnią 
wybudowane lub przebudowane chodniki i ścieżki 
rowerowe. Bezpieczeństwo zapewni także budowa 
zatok autobusowych wraz z peronami dla pasaże-
rów, ścinka i wyrównanie oraz utwardzenie poboczy 
oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego  
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 Efektem końcowym jest zwiększenie powierzchni lokalowej dPS o 5 pomieszczeń do rehabilitacji me-
dycznej, 7 lokali aktywizujących oraz 3 pomieszczenia do terapii zajęciowej. Budynek uzyskał również 
instalację kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody.

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 2 546 132,43 zł., przy udziale dofinansowania strony szwaj-
carskiej w wysokości 85%.

P. Woźniak

mIESZkanIa chronIonE w dPS ZBorów
Projekt pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w domu Pomocy Społecznej w Zborowie, po-

wiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji 
leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI 

KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE 

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

W kwietniu 2015 roku zostały zakończone roboty budowlane w domu Pomocy Społecznej w Zboro-
wie. Począwszy od czerwca 2014 roku prowadzono roboty mające na celu przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania chronione oraz pomieszczenia rehabilitacji i terapii 
zajęciowej, realizowane przy dofinansowaniu z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

i pionowego. Poprawie ulegnie także bezpieczeń-
stwo ruchu pojazdów mechanicznych zarówno 
poprzez wykonanie nowych nawierzchni bitumicz-
nych, poszerzenie istniejących nawierzchni dróg jak 
również przebudowę istniejących skrzyżowań obej-
mujących korektę łuków i nadanie im odpowiednich 
spadków. 

Wartość planowanych do realizacji robót wynosi 
2 693 888,74 zł. Termin zakończenia realizacji w/w 
projektu: 30.09.2015 r.

W roku 2015 Powiat Buski będzie realizować za-
dania na drogach powiatowych w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanych z bu-
dżetu państwa na następujących drogach powiato-
wych:
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozga-

wa-koniecmosty-Stary korczyn od km 12+713 do 
km 14+068, długości 1355 m” na odcinku Jurków - 
do granicy Powiatu za cenę brutto 258 086,75 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko – 
Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+965 do km 
2+765, długości 800 m” na odcinku przez miejsco-
wość Łagiewniki za cenę brutto 159 251,77 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa 
Wieś - Sroczków - Beszowa od km 0+000 do km 
1+631, długości 1631 m.” na odcinku przez miej-
scowość Nowa Wieś za cenę brutto 312 791,62 
złotych.

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzy-
niec-kotki-Janina od km 0+020 do km 1+170, dł. 
1150 mb.” na odcinku od drogi krajowej Nr 73 do 
miejscowości Elżbiecin - przetarg w trakcie wybo-
ru oferty.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

remontu dróg powiatowych zostaną przebudowane 
drogi na długości 4,936 km, a ich wykonanie planuje 
się do 30.06.2015 r.

K. Tułak
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Wojtaś krzysztof

Majcherczak Bogusława
do 19.04.2015 r.

klimczak Stanisław

Gwóźdź Robert

Zioło Zbigniew
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Grochowina Tadeusz  
od 22.05.2015 r.

Wąsowicz Piotr

Leszczyński Ludomir

kasperczyk kamil

Gajek krzysztof

Lasak Grzegorz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Moskal Stanisław

kordos Jerzy

Jaworski Jarosław

Eliasz krzysztof

Gądek Andrzej 
Przewodniczący Rady Powiatu

Marzec Wiesław

kolarz Jerzy

Jankowski Grzegorz

duda Roman


