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Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju uczniowie mają możliwość nauki języka: angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego oraz uczęszczania na lekcje łaciny prawniczej i me-
dycznej. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach prowadzonych we współpracy  
z uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Świętokrzyską 
w Kielcach w zakresie przygotowania do matury. W Liceum realizowane są w zakresie rozszerzonym na-
stępujące przedmioty:
- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (klasa humanistyczna),
- biologia, chemia, fizyka (klasa biologiczno – chemiczna),
- matematyka, informatyka, fizyka (klasa matematyczno – informatyczna),
- matematyka, fizyka, informatyka (klasa matematyczno – fizyczna),
- matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie (klasa matematyczno – geograficzna)
- języki obce, historia (klasa lingwistyczna).

W Liceum uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania w ramach licznych zajęć 
pozalekcyjnych, kół przedmiotowych i zainteresowań.

Powiat Buski jest organem prowadzącym dla następujących ogólnodostępnych jednostek oświatowych:
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju,
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, 
- Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju. 

Powiat prowadzi także trzy jednostki szkolnictwa specjalnego: dwa Specjalne Ośrodki Szkolno – Wycho-
wawcze w Busku-Zdroju i Broninie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju. Do placówek tych przyj-
mowane są dzieci i młodzież z terenu całej Polski z upośledzeniami umysłowymi, fizycznymi, upośledzeniami 
sprzężonymi oraz dzieci przewlekle chore. 

Buskie szkoły ponadgimnazjalne dysponują profesjonalną bazą lokalową i dydaktyczną, poczynając od 
stermomodernizowanych budynków szkolnych, poprzez nowoczesną bazę sportową (m.in. sale sportowe 
przy I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, pełnowymiarowe wielofunkcyj-
ne boisko sportowe przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych), po doskonale wyposażone pracow-
nie. Szkoły starają się zachęcić uczniów do kształcenia m. in. urozmaiconą ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz 
poszerzoną ofertą obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU
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W skład Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju wchodzą:
IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Zespół kładzie główny 

nacisk na kształcenie w kierunkach informatycznych i techniczno – mechanicznych, ale także usługo-
wych. Funkcjonują tu dwie szkoły zawodowe. 

W Technikum uczniowie mogą wybrać kierunek informatyczny (technik informatyk), kierunki mecha-
niczno – techniczne (technik: pojazdów samochodowych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) lub 
kierunek usługowy (technik żywienia i usług gastronomicznych). W Zasadniczej Szkole Zawodowej ucznio-
wie także mogą podjąć naukę na kierunku mechanicznym (mechanik pojazdów samochodowych). 

W Liceum Ogólnokształcącym szczególny nacisk kładzie się na rozwój sportowy uczniów poprzez organi-
zację w ramach przedmiotów uzupełniających zajęć z piłki siatkowej. 

Szkoła posiada nowoczesne pracownie techniczne i samochodowe wyposażone w specjalistyczne oprzy-
rządowanie m.in. kontrolne testery samochodowe tzw. KTS-y z możliwością symulacji usterek oraz multimetry 
samochodowe, przyrząd do zbieżności kół Baisbarth, urządzenie do demontażu i wyważenia kół, zestaw panelo-
wy oświetlenia pojazdu, tester alternatora, urządzenia diagnostyczne, podnośniki nożycowe i kolumnowe. Pra-
cownie wyposażone są w rzeczywiste modele i przekroje podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
oraz maszyn i urządzeń. Zespół posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla wszystkich zawodów,  
w których kształci. W trakcie nauki uczniowie pracują w laboratoriach i na sprzęcie egzaminacyjnym, co 
gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH  
W BUSKU-ZDROJU

Budynek szkoły
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Zajęcia praktyczne w ramach kierunku gastronomicznego realizowane są w pracowni warsztatowej oraz 
w stołówce szkolnej. Urozmaiceniem są zajęcia pozalekcyjne i udział w uroczystościach, na które uczniowie 
przygotowują oprawę kulinarną. Uczniowie zdobywają także dodatkowe kwalifikacje w zakresie umiejętności 
barmańskich, baristycznych, cukierniczych i dekorowania potraw. Absolwenci tego kierunku są poszukiwany-
mi pracownikami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie dydaktyczne (systemów operacyjnych, programistyczną, grafiki 
i multimediów) wyposażone m.in. w wizualizery, tablice interaktywne oraz projektory multimedialne, a także 
cztery pracownie komputerowe z najnowszym sprzętem komputerowym i multimedialnym, w tym jedną pra-
cownię mobilną.

Zespół na bieżąco dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów w korelacji z potrzebami rynku pra-
cy (m.in. technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik 
motocyklowy). 

Szkoła uczestniczy także w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region w ramach RPO Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020. Beneficjentami są uczniowie Technikum, którzy otrzymają wsparcie w postaci staży 
zawodowych, warsztatowych zajęć edukacyjnych, natomiast Szkoła otrzyma wyposażenie dydaktyczne.
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W Zespole funkcjonują 3 szkoły: III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1.

W III Liceum Ogólnokształcącym realizowane są trzy bloki programowe: humanistyczny (dziennikarsko 
medialny), przeznaczony dla tych, którzy chcą się nauczyć podstaw dobrej komunikacji i zdobyć szeroką wie- 
dzę o świecie, w którym media pełnią istotną rolę; matematyczny (menadżerski), dla osób zainteresowanych 
poznawaniem tajników wiedzy ścisłej. Absolwenci tego kierunku przygotowywani są do studiowania na wy- 
działach matematycznych, technicznych, ekonomicznych; biologiczno - sportowy - dla wszystkich, którzy 
chcą rozwijać pasje sportowe wykorzystując wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka zdobytą na lekcjach  
biologii. W klasie biologiczno - sportowej realizowane są przedmioty uzupełniające z zakresu „Elementy  
samoobrony”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU

Motto tej Szkoły brzmi: Szkoła Przyjazna i Bezpieczna.
Od 50 lat spełniamy oczekiwania uczniów poprzez atrakcyjne kierunki kształcenia.

Ukończenie Technikum daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego, w tym także prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. W Technikum Nr 1 kształceni są uczniowie w zawodach: technik ekonomista, tech-
nik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Technik ekonomista to najbardziej wszechstronny kierunek, cieszący się dużą popularnością. Po jego 
ukończeniu absolwent jest przygotowany do planowania i prowadzenia działalności w organizacji oraz prowa-
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dzenia rachunkowości. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa zdobywają umiejętności 
w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji hotelowej oraz obsłudze gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie. Ukończenie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych potwierdza zdobycie 
kwalifikacji zawodowych w zakresie sporządzania potraw i napojów oraz organizacji żywienia i usług.

Wszyscy, którzy pragną zostać mistrzem w dobrym fachu powinni podjąć naukę w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Nr 1, kształcącej w zawodach: fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca, kucharz.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętno-
ści również podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, m.in. dzięki realizacji projektów unijnych. Szkoła 
realizuje już trzeci projekt ERASMUS+, współpracując w zakresie wymiany młodzieży z takimi krajami jak: 
Wielka Brytania, Turcja, Włochy, Hiszpania oraz Niemcy.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju to szkoła ist-
niejąca już ponad 40 lat. Dawniej typowa budowlanka, bowiem kształciła uczniów wyłącznie w kierunkach 
budowlanych. Dziś oferuje, oprócz budowlanych, inne atrakcyjne kierunki kształcenia. Szkoła objęta jest 
patronatem uczelni kieleckich: Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Wyższej Szkoły Han-
dlowej i Politechniki Świętokrzyskiej. 

ZSTiO to placówka kształcąca w następujących typach szkół: 
- Technikum Nr 3, 
- II Liceum Ogólnokształcącym, 
- Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3,
- Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

Uroczyste ślubowanie
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W Technikum Nr 3 wiodącym kierunkiem jest technik budownictwa. Absolwent po ukończeniu tego 
kierunku prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych dzia-
łach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej. 
Ukończenie szkoły o takim profilu to szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu z dużymi możliwościami na 
zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się branży budowlanej. 

Kolejnym atrakcyjnym kierunkiem kształcenia jest technik geodeta. Po ukończeniu tego kierunku absol-
went współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych. To zapewne najkrótsza droga 
do zdobycia ciekawego, dającego satysfakcję finansową zawodu.

Ćwiczenia terenowe geodetów Geodeci na praktykach w Hiszpanii

W ostatnich latach szczególną uwagę przywiązuje się do aranżacji przestrzeni wokół budynków i tere-
nów zielonych. Technik architektury krajobrazu profesjonalnie dba o tereny zielone. Łączy umiejętności 
projektowania z wiedzą botaniczną, a efekty pracy specjalistów z tej dziedziny możemy podziwiać zarówno  
w przestrzeni publicznej, jak i na prywatnych posesjach. 

Szkoła przygotowuje również do zawodu technik hotelarstwa, który planuje, oferuje oraz koordynuje wy-
konywanie usług hotelarskich. Potrafi również zaproponować zestaw indywidualnych usług, dobrać stosow-
nie do okoliczności sposób ich świadczenia. Pamiętajmy, że rynek usług hotelarskich rozwija się w naszym 
regionie żywiołowo, a nowe obiekty potrzebują wykwalifikowanych pracowników. 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji to nowy kierunek oferowany przez szkołę. Adept tego zawodu mon-
tuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze oraz klimatyzacyjne w bu-
dynkach i pojazdach. 

Potwierdzeniem bardzo dobrej jakości kształcenia w technikum są wysokie wyniki egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje w zawodzie.

W II Liceum Ogólnokształcącym nowością jest 
klasa mundurowa, w której realizowana będzie in-
nowacja „Bezpieczeństwo narodowe i edukacja spo-
łeczna”. Klasa ta ma szanse oparcia swojego działania  
o funkcjonującą przy szkole od dziesięciu lat drużynę 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Ten profil proponu-
jemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczę-
tom jak i chłopcom, którzy marzą o podjęciu studiów 
bądź służby w Wojsku, Policji, Straży Pożarnej, Stra-
ży Granicznej.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 mło-
dzież ma możliwość kształcenia w następujących 
kierunkach: 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie,
- murarz – tynkarz,
- elektryk,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Wszystkie te zawody związane są z branżą bu-
dowlaną, które niezmiennie od lat dają gwarancję 
stabilnego zatrudnienia. Murarz-tynkarz wykonuje 
konstrukcje budowlane oraz tynki wewnętrzne i ze-

Drużyna Strzelecka

Zajęcia praktyczne
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wnętrzne. Elektryk zajmuje się montażem i naprawą instalacji elektrycznych. Monter sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych związany jest z montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej  
i centralnego ogrzewania. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się pracami 
wykończeniowymi, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik izolacyjnych i dociepleniowych.

O bardzo wysokiej jakości kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej świadczą wyniki egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które kształtują się na poziomie 100%. Absolwenci Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej mają możliwość bezpłatnego kontynuowania nauki w ZSTiO w Liceum Ogólnokształcą-
cym dla Dorosłych, w systemie zaocznym.

Szkoła od kilku lat bierze udział w programach unijnych. W bieżącym roku szkolnym realizuje drugą edycję 
projektu ERASMUS+ współpracując z takimi krajami, jak: Niemcy, Anglia, Hiszpania. W obecnie realizowa-
nym projekcie w stażach zagranicznych wzięło udział 64 uczniów.

Szkoła dysponuje odpowiednią kadrą pedagogiczną, która stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe  
i jest otwarta na nowe wyzwania. Ponadto placówka może poszczycić się Drużyną Strzelecką, która uświet-
nia swoją obecnością różne uroczystości szkolne, samorządowe oraz państwowe. Uczniowie mogą korzystać  
z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, między innymi z bogatej gamy kół zainteresowań i zajęć sportowych. 
Szkoła proponuje możliwość korzystania ze stypendium na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobie-
rania nauki poza miejscem zamieszkania oraz z dofinansowania do pobytu ucznia w Internacie.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku-Zdroju kształci młodzież niepełnosprawną ru-
chowo. W skład Ośrodka wchodzą:
1) Gimnazjum Specjalne nr 2 dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 
2) Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo (kierunki kształcenia: technik mechanik, technik 

informatyk oraz technik elektryk), 
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo (kierunki kształcenia: mecha-

nik - monter maszyn i urządzeń, krawiec, elektromechanik, ślusarz),
4) V Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo,
5) Szkoła Policealna Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo (kierunki kształcenia: technik administracji, 

technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy).
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku-Zdroju kształci się ok. 150 uczniów z terenu 

całej Polski. Ośrodek dysponuje 140 miejscami noclegowymi dla tych wychowanków, którzy zdecydują się 
zamieszkać w Ośrodku na czas pobierania nauki. Warunki mieszkaniowe są dostosowane do potrzeb niepeł-
nosprawnych wychowanków. W pokojach sypialnych mieszka od 2 do 4 osób. Do dyspozycji wychowanków 
są również świetlice, pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia, boisko sportowe, sala gimnastyczna, 
basen rehabilitacyjny, siłownia. Każda grupa jest objęta opieką 2 stałych wychowawców. 

Ośrodek zapewnia młodzieży:
1) opiekę lekarza, 
2) opiekę stomatologa,
3) opiekę pielęgniarki, 
4) opiekę pedagoga, 
5) opiekę psychologa, 
6) opiekę logopedy, 
7) opiekę psychoterapeuty, 
8) zajęcia rewalidacyjne, 
9) zajęcia socjoterapeutyczne,

10) rehabilitację ruchową również z wykorzystaniem basenu rehabilitacyjnego,
11) neurologopedię,
12) EEG Biofeedback,
13) szkolne doradztwo zawodowe,
14) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
15) różne formy zajęć pozalekcyjnych finansowane zarówno ze środków budżetowych, jak i środków pocho-

dzących z budżetu Unii Europejskiej,
16) możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie,
17) bezpłatne zakwaterowanie w internacie.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY  
W BUSKU-ZDROJU
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W Ośrodku funkcjonują również warsztaty szkol- 
ne, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktycznej 
nauki zawodu w celu zdobycia wiedzy i umieję- 
tności niezbędnych w przyszłym zawodzie. W zależ-
ności od kierunku kształcenia i dysfunkcji uczniów 
zarówno pracownie warsztatowe, jak i pomoce dy-
daktyczne oraz formy i metody pracy edukacyjnej 
są przystosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY  
W BRONINIE

W Ośrodku funkcjonują następujące typy szkół:
• Szkoła Podstawowa,
• Gimnazjum,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną. Uczniowie mają możliwość kształcenia, zgodnie ze swoimi potrzebami rozwojo-
wymi i edukacyjnymi. Uczestniczą w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych, na których usprawniają funkcje 
poznawcze i percepcyjno - motoryczne oraz doskonalą umiejętności. Każdy uczeń może rozwijać się zgodnie 
ze swoimi predyspozycjami, pod-
nieść poczucie własnej wartości.

SOSW w Broninie  
jest pierwszą placówką  

w Powiecie Buskim,  
która na własnym terenie  

prowadzi zajęcia hipoterapii. 
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Ośrodek zapewnia:
• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• Indywidualizację nauczania w małych grupach,
• Nieodpłatne podręczniki szkolne, pomoce dydaktyczne,
• Specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
• Terapię m.in.: metodą krakowską, metodą EEG Biofeedback,
• Rehabilitację ruchową,
• Zajęcia hipoterapii, dogoterapii, hortikuloterapii,
• Realizację Programu Rozwoju Komunikacji Makaton,
• Zajęcia w Sali Doświadczania Świata,
• Zajęcia na hali sportowej, na krytej pływalni, na lodowisku,
• Interesujące i zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne,
• Bezpłatne zakwaterowanie w internacie Ośrodka,
• Legitymacje uprawniające do ulg w przejazdach środkami komunikacji zbiorowej,
• Gabinet opieki przedmedycznej,
• Nieodpłatne badania do celów orzecznictwa o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim) kierunki 
kształcenia przedstawiają się następująco: 
• Mechanik pojazdów samochodowych,
• Piekarz,
• Cukiernik,
• Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• Mechanik - monter maszyn i urządzeń,
• Murarz - tynkarz,
• Ślusarz,
• Kucharz.

Placówka zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu oraz dowóz do miejsc praktyk i przywóz 
bezpłatnym transportem.

Uczniowie w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (niepełnosprawność intelektualna w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi) zdobywają wiedzę i praktycz-
ne umiejętności w zakresie: 
• Gospodarstwo domowe,
• Rękodzielnictwo,
• Ogrodnictwo,
• Prace biurowe. 

W Ośrodku ma swoją siedzibę Stowarzyszenie 
,,Daj dziecku nadzieję” działające na rzecz dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki wsparciu Sto-
warzyszenia niesiona jest pomoc rodzinom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji materialnej, organizowane 
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są dla dzieci i młodzieży dodatkowe zajęcia terapeutyczno – rekreacyjno – sportowe. Działaniom Stowarzy-
szenia towarzyszy wiele akcji organizowanych na rzecz uczniów i ich rodzin.

W Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju obejmującym:
• Przedszkole, 
• Szkołę Podstawową, 
• Gimnazjum Nr 1,
• VI Liceum Ogólnokształcące 

pobierają naukę dzieci będące pacjentami Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego 
Górka im. dr Starkiewicza w Busku-Zdroju. Do szkół w Zespole przyjmowane są dzieci niepełnosprawne  
i przewlekle chore z terenu całej Polski. Średnioroczna liczba uczniów w Zespole wynosi ok. 63. W szkołach 
funkcjonujących w Zespole realizowane są programy szkół macierzystych uczniów. Wszyscy uczniowie 
przebywający w szpitalu objęci są tzw. nauczaniem przyłóżkowym. Dla najmłodszych uczniów - pacjentów 
zorganizowane są grupy przedszkolne. Natomiast czas wolny od zabiegów rehabilitacyjnych i  nauki szkol-
nej  jest zagospodarowany przez wychowawców zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BUSKU-ZDROJU

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i na-
uczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Buskiego, a także dzieciom 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W BUSKU-ZDROJU
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nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom, którzy są mieszkańcami Powiatu. Korzystanie  
z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Celem działań Poradni jest diagnozowa-
nie dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także wsparcie w zakre-
sie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pe-
dagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wspomaganie przedszkoli, 
szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie rozwoju oraz efektywności uczenia się, wspiera 
wychowawczą rolę rodziców, a także współpracuje z nauczycielami i wychowawcami w zakresie rozwiązywa-
nia problemów związanych z nauczaniem i wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pracownicy Poradni udzielają pomocy w formie 
terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradztwa zawodowego oraz zajęć psychoedukacyj-
nych na terenie szkół. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w Poradni podejmowane są także dodatkowe działa-
nia. Do najważniejszych z nich można zaliczyć dyżury pracowników Poradni na terenie przedszkoli, szkół  
i placówek oświatowych Powiatu Buskiego, gdzie odbywają się konsultacje, porady dla dzieci, ich rodziców 
oraz nauczycieli. Ponadto Poradnia współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz rodzin, dzięki 
tej współpracy powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością 
w wieku od 3 do 12 roku życia.

R. Krzemień

Jacek Wach l. 42, zamieszkały w Słabkowicach w dniu 1 kwietnia 2016 r. objął mandat radnego Rady 
Powiatu w Busku-Zdroju w miejsce wygasłego mandatu radnego Pana Grzegorza Lasaka. Pan Jacek Wach 
prowadzi własne gospodarstwo rolne. Pełni funkcję sołtysa wsi Słabkowice oraz Prezesa Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Słabkowicach. Prezes „Stowarzyszenia dla Szkoły”, będącego organem prowadzącym Spo-
łeczną Szkołę Podstawową w Słabkowicach. Delegat do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Buskiego. 
Wykształcenie średnie techniczne.

J. Służalski

NOWY RADNY RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
KADENCJI 2014 - 2018
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ENERGIA SŁONECZNA W BUDYNKACH  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

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 2015 roku zakończono montaż instalacji do 
podgrzewania wody użytkowej za pomocą energii 
słonecznej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Busku-Zdroju oraz Powiatowym Międzysz-
kolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju. Pro-
jekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej w gminach 
powiatu buskiego i pińczowskiego”, realizowany 
w partnerstwie jednostek samorządów terytorial-
nych uzyskał zgodę strony Szwajcarskiej na roz-
szerzenie liczby obiektów użyteczności publicznej. 
Biorąc pod uwagę korzyści finansowe, płynące  
z ulepszania budynków z wykorzystaniem zewnę- 
trznego dofinansowania, Powiat Buski zgłosił chęć wykonania w roku 2016 instalacji do produkcji prądu 
z energii słonecznej. W oparciu o obowiązujące ustawodawstwo w tej sprawie, Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju otrzyma mini elektrownię słoneczną o mocy 40kW. W ramach współpracy z Państwową Stra-
żą Pożarną, Buska Komenda Powiatowa otrzyma zarówno instalacje do podgrzewania wody, jak i produkcji 
prądu. Podobną mieszaną instalację otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju 
w celu zmniejszenia kosztów utrzymania tamtejszego basenu rehabilitacyjnego. Instalacje fotowoltaiczne  
w tych dwóch przypadkach nie przekroczą 20kW. Sprawdzone instalacje tylko do podgrzewania wody otrzymają 
budynki Domu Pomocy w Gnojnie oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Biorąc pod uwagę 
pojawienie się w okresie 2 ostatnich lat instalacji solarnych ciepłej wody głównie u użytkowników indywidual-
nych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych wystartował w bieżącym roku szkolnym z kierunkiem o insta-
lacjach odnawialnych źródeł energii. Jako jedną z możliwości promocji efektów projektu, przewidziano montaż  
w otoczeniu szkoły instalacji modelowych wykorzystujących energię słońca. Umowa o dofinansowanie w/w 
robót określa poziom zwrotu poniesionych kosztów do poziomu 85%, co stanowi wzrost w porównaniu  
do 75% kosztów w roku 2015. 

P. Woźniak

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju podjął 
uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Lasaka na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Powołanie poprzedziło po-
stępowanie konkursowe, przeprowadzone przez komisję konkursową. 

Pan Grzegorz Lasak jest magistrem prawa i administracji oraz 
ukończył studia podyplomowe na Kierunku Organizacja i Zarządzanie  
w Ochronie Zdrowia. Pracę zawodową rozpoczął od stażu w Starostwie 
Powiatowym w Busku-Zdroju w 2001 r. w Wydziale Komunikacji, a na-
stępnie został powołany na stanowisko Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów. 

W latach 2006 - 2010 był Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Busko
-Zdrój. Od listopada 2011 r. do stycznia 2016 r. Kierownik Działu Organi-
zacyjno-Prawnego ZOZ w Busku-Zdroju a od 1 lutego 2016 powierzono 
mu pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej. Radny 
Rady Powiatu w Busku-Zdroju od 2010 r. do 31 stycznia 2016 r.

J. Służalski

NOWY DYREKTOR SZPITALA REJONOWEGO
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju znajduje się w czołówce jednostek pomocy 
społecznej w województwie świętokrzyskim pod 
względem wysokości pozyskiwanych środków ze-
wnętrznych. Stało się to dzięki doświadczeniom w re-
alizacji projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy 
Start” w ramach perspektywy budżetowej UE na lata 
2007-2013. Pozyskano w nim środki w wysokości  
7 071 891,77 zł przy 10,5 % tj. 743 099,96 zł wkła-
du środków pochodzących z budżetu samorządu 
powiatowego. Pokazuje to, jak duże są potrzeby  
w obszarze polityki społecznej w Powiecie Buskim. 
W ramach projektu wsparciem objęto 820 osób, 
w tym 458 osób niepełnosprawnych. 

Buskie Centrum, pod kierownictwem Dyrektora 
Pana Andrzeja Smulczyńskiego, nie pozostaje bier-
ne w obliczu dalszych możliwości wykorzystania 
środków unijnych nowej perspektywy budżetowej 
na lata 2014 – 2020. Należy nadmienić, że nabo-
ry wniosków wg nowych zasad przeprowadzane są  
w trybie konkursowym, w odróżnieniu od poprzed-
niej perspektywy finansowej UE, gdzie nabór pro-
wadzony był w trybie systemowym i aplikowanie  
o środki było mniej skomplikowane, niż ma to miej- 
sce obecnie. Już latem 2015 roku, z chwilą opubli- 
kowania harmonogramu naboru wniosków o dofi- 
nansowanie, PCPR rozpoczął przygotowania do 
tworzenia koncepcji projektów, wpisujących się  
w założenia nowej perspektywy. Mimo, że perspek-
tywa ta obejmuje lata 2014 – 2020, to pierwsze kon-
kursy naboru wniosków ogłoszone zostały późną 
jesienią 2015 roku.

PCPR w Busku-Zdroju, jako jednostka odpo-
wiadająca za politykę społeczną w naszym powie-
cie, stawia na innowacyjność w podejściu do usług 
świadczonych w obszarze pomocy społecznej. 
Wyraża się to w zaproszeniu gminnych ośrodków 
pomocy społecznej do zawiązania partnerstwa przy 
dalszej realizacji zadań polityki społecznej. Na za-
proszenie pozytywnie odpowiedziało sześć z ośmiu 
zaproszonych do współpracy ośrodków pomocy 
społecznej, tj.: GOPS w Gnojnie, GOPS w Nowym 
Korczynie, GOPS w Pacanowie, GOPS w Solcu-
Zdroju, GOPS w Tuczępach oraz GOPS w Wiślicy. 
Zorganizowano spotkanie i przedstawiono kon-
cepcję projektu partnerskiego pod nazwą „Dobry 
Zawód – Lepsze Życie”. PCPR, jako pomysłodaw-
ca, objął rolę Lidera projektu, podjęto współpracę  
i złożono deklaracje przystąpienia do partnerstwa.

„DOBRY ZAWÓD – LEPSZE ŻYCIE” 
PIERWSZY PROJEKT PARTNERSKI JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REGIONIE

Wraz z ogłoszeniem konkursu zamkniętego na na-
bór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka  
z ubóstwem w ramach Działania 9.1 Aktywna inte-
gracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, przy-
stąpiliśmy do opracowania wniosku aplikacyjnego.

W wyniku zawiązanej współpracy stworzono 
projekt partnerski pierwszy w regionie i powiecie 
z udziałem jednostek pomocy społecznej. Projekt 
nosi nazwę „Dobry Zawód – Lepsze Życie”. War-
tość projektu to 1 901 989,20 zł, złożony został  
w dniu 15.01.2016 r. w Instytucji Ogłaszającej Kon-
kurs. Jako pierwszy tego typu projekt w Powiecie 
Buskim, o ile nie pierwszy projekt partnerski jed-
nostek samorządu terytorialnego w Województwie 
Świętokrzyskim.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formal-
nej i merytorycznej, wniosek skierowany został do 
negocjacji, które odbyły się na początku kwietnia br. 
w Departamencie Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Świętokrzyskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego w Kielcach z udziałem Starosty Bu-
skiego Pana Jerzego Kolarza. W wyniku negocjacji 
ostateczna wartość projektu wyniosła 1 749 446,40 
zł, przy wkładzie własnym 318 740,00 zł w formie 
bezgotówkowej. Na 48 wniosków aplikacyjnych, 
które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
i zostały poddane ocenie, projekt „Dobry Zawód – 
Lepsze Życie” znalazł się wśród 5 wniosków, które 
zostały rekomendowane do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności 
zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 100 osób 
(60 kobiet i 40 mężczyzn) z Powiatu Buskiego, za-
grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym do końca 2017 r. Poprzez kompleksową i zindy-
widualizowaną aktywizację społeczno - zawodową, 
uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci 
doradztwa zawodowego, poradnictwa psycholo-
gicznego oraz wielomodułowych kursów zawodo-
wych. Dodatkowo dla 30 % osób, które z wynikiem 
pozytywnym zakończą kursy zawodowe, zorgani-
zowane zostaną płatne staże zawodowe, a nawet  
3 miesięczne zatrudnienie na min. pół etatu. To nie-
wątpliwe przyczyni się do podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i umożliwi zdobycie tak poszukiwane-
go na rynku pracy doświadczenia zawodowego.
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PCPR mając na uwadze wzrost jakości świadcze-
nia usług pomocy społecznej w Powiecie Buskim, 
wiąże duże nadzieje z nowym rozdaniem funduszy 
europejskich. Zdając sobie sprawę, że aplikowanie 
o środki i późniejsza realizacja projektów jest o wie-
le bardziej skomplikowana, niż miało to miejsce do 
tej pory, nie poprzestajemy na tym projekcie. Trwają 
prace nad przygotowaniem się do kolejnych nabo-
rów wniosków, które zgodnie z „Harmonogramem 
naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŚ 
na lata 2014-2020” ogłaszane będą w najbliższym 
czasie, w tym drugiego ponadnarodowego projek-
tu partnerskiego, który tym razem dotyczył będzie 
szkolenia do nowego zawodu na bazie doświad-
czeń z Hiszpanii.

Buski PCPR, wraz z Gminnymi Ośrodkami Po-
mocy Społecznej z Gnojna, Nowego Korczyna, 
Pacanowa, Solca-Zdroju, Tucząp oraz Wiślicy, za-
prasza wszystkich chętnych do udziału w projek-
cie „Dobry Zawód – Lepsze Życie”. W tej sprawie 
można kontaktować się z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z siedzibą przy  
al. Mickiewicza 27, gdzie można uzyskać szczegó-
łowe informacje.

Warto wspomnieć, że w dotychczasowym pro-
jekcie duża liczba uczestników, zdobywając nowe 
kwalifikacje zawodowe, znalazła pracę, a poprzez 
to naprawdę rozpoczęła nowe życie. 

L. Zelek

Szkolenie: Podstawy obsługi komputera z telepracąKurs zawodowy Magazynier

Obóz wolontariackiUsługa szkoleniowo-rehabilitacyjna

Do kluczowych inwestycji drogowych planowa-
nych do realizacji przez Powiat Buski w 2016 r. na-
leży projekt pn: „Przebudowa dróg powiatowych 
usprawniających komunikację pomiędzy droga-
mi krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu 
buskiego” realizowany z „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 
-2019”. Koszt realizacji projektu to wartość 3 096 
181,89 zł. Projekt obejmuje wykonanie robót na te-

BĘDĄ NOWE INWESTYCJE DROGOWE  
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BUSKI W 2016 ROKU

renie powiatu buskiego na terenie 7 gmin na 13 od-
cinkach dróg powiatowych o łącznej długości 13,013 
km:
I. Na terenie Gminy Busko-Zdrój planuje się reali-

zację robót na 3 drogach powiatowych:
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kost-

ki Małe - Oleszki - Wełecz na odcinku od km 
7+270 do km 7+520, długości 250 m przylega-
jącym do Góry Kwiatkowej w miejscowości  
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Wełecz wraz z poszerzeniem” polegać będzie na 
przebudowie w/w odcinka drogi na dł. 250 m przy 
skrzyżowaniu z drogą woj. Nr 767 Pińczów–Busko 
w miejscowości Wełecz. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Sie-
sławice - Biniątki - Zagość od km 0+000 do km 
0+805 dł. 805 mb” polegać będzie na przebudo-
wie odcinka o długości 805 m w miejscowości 
Siesławice. Zakłada się poszerzenie istniejącej 
nawierzchni bitumicznej z 4,00 m do 5,50 m. Za-
planowano prawidłowe odwodnienie korpusu dro-
gowego poprzez odmulenie rowu długości 420 m  
i umocnienie skarp płytami ażurowymi w ilości 610 
m2. Planuje się również wykonanie chodnika na 
długości 233 m i szerokości 1,50 m z kostki beto-
nowej wibroprasowanej. Natomiast w miejscach, 
gdzie nie występuje chodnik, zaplanowano utwar-
dzenie poboczy na długości 1509 m kruszywem 
kamiennym 0-31,5 mm. Zakłada się wykonanie 
barier sprężystych na długości 58 m oraz wykona-
nie oznakowania poziomego P - 10 i P – 17.

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0061T Ga-
lów - Kameduły - Mikułowice związana z budo-
wą chodnika od km 7+085 do km 8+910 w miej-
scowości Mikułowice długości 1825 m” polegać 
będzie na budowie chodnika prawostronnego  
z kostki betonowej wibroprasowanej o szerokości 
1,79 m na długości 1,825 km wraz z wykonaniem 
zjazdów do posesji. Zakłada się odwodnienie 
korpusu drogowego poprzez przebudowę prze-
pustu i zjazdów na drogi boczne oraz odmulenie 
istniejących rowów na długości 800 mb. Zostaną 
wykonane również perony przy przystankach au-
tobusowych w celu poprawy bezpieczeństwa pa-
sażerów. Zaplanowano również na całym odcinku 
drogi wykonanie pobocza gruntowego utwardzo-
nego kruszywem 0-31,5 mm po stronie lewej  
o szerokości 1,25 m na całej długości. W celu po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie 
również wykonane nowe oznakowanie pionowe  
w ilości 27 szt. oraz oznakowanie poziome – P – 
17 w ilości 4 szt. 

II. Na terenie Gminy Gnojno planuje się realizację 
robót na drodze powiatowej:

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 00147 Ba-
lice - Przyborów od km 0+000 do km 0+761 na 
długości 761 m związana z wykonaniem posze-
rzenia i budową chodnika” polegać będzie na 
przebudowie odcinka na długości 761 m w miej-
scowości Balice. Na całym odcinku zakłada się 
poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej  
z 4,0 do 5,5 m. Zostanie wykonany również chod-
nik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 
o długości 573 m i szerokości 1,50 m. Wyremonto-
wane zostaną również zjazdy do posesji na działki 
w ilości 40 szt. Zaplanowana została przebudowa 

4 skrzyżowań związana z korektą łuków pozio-
mych. Wykonane zostaną pobocza gruntowe sze-
rokości 0,5 m na długości 1073 m i utwardzone 
kruszywem kamiennym o gr. 10 cm. W celu po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie 
również ustawione nowe oznakowanie pionowe  
w ilości 5 szt. oraz wykonane dwa przejścia dla 
pieszych P – 10 i wykonane bariery sprężyste  
w ilości 24 m. 

III. Na terenie Gminy Solec - Zdrój planuje się reali-
zację robót na 2 drogach powiatowych:

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T 
Szczaworyż - Kików - Zborów wraz z wykona-
niem chodnika od km 6+185 do km 6+765 dłu-
gości 580 m w miejscowości Kików” polegać 
będzie na przebudowie odcinka na długości 580 m 
przebiegającym przez miejscowość Kików. Na 
wymienionym odcinku wykonany zostanie chodnik 
po stronie lewej o długości 448 m i szerokości 1,29 
m a także po stronie prawej o szerokości 1,04 m 
na długości 152 m. W celu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego zostanie również ustawio-
ne nowe oznakowanie pionowe w ilości 27 szt. 
oraz wykonane oznakowanie poziome – P – 10 
w ilości 2 szt. i P – 17 i ustawione zostaną ba-
riery typu olsztyńskiego w ilości 79 m. Na całym 
odcinku planuje się renowację istniejących rowów 
na długości 846 m wraz z umocnieniem skarp pły-
tami ażurowymi w ilości 260 m2 i umocnienie rowu 
korytkami ściekowymi w ilości 69 m. Planuje się 
plantowanie i ścinanie oraz utwardzenie kruszy-
wem istniejących poboczy gruntowych na długości 
655 m oraz szerokości 1,0- 1,50 m .

6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T 
Szczaworyż - Kików - Zborów związana z bu-
dową chodnika w miejscowości Sułkowice od 
km 3+410 do km 4+225 dł. 815 m” polegać bę-
dzie na przebudowie odcinka o długości 815 m 
przebiegającego przez miejscowość Sułkowice. 
Zakłada się poszerzenie jezdni o 0,50 m do 5,50 
m na długości budowanego chodnika o szerokości 
1,50 m z kostki brukowej. W celu poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego zostanie również 
ustawione nowe oznakowanie poziome w ilości  
2 szt. P- 10 i znaki pionowe w ilości 6 szt.

7. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T So-
lec-Zdrój – Wełnin związana z budową chod-
nika i poszerzeniem jezdni od km 0+490 do 
km 0+770, długości 280 m” polegać będzie na 
przebudowie odcinka o długości 280 m przebie-
gającego przez miejscowość Solec-Zdrój. Za-
kłada się poszerzenie istniejącej nawierzchni 
z 5,50 m do 6,0 m. Na długości całego odcinka 
zaplanowano również budowę chodnika po le-
wej stronie o szerokości 1,50 m na długości 280 
m. Zaprojektowano próg zwalniający, na którym
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IV. Na terenie Gminy Stopnica planuje się realiza-

cję robót na drodze powiatowej:
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Fa-

lęcin Stary - Białoborze - Klępie Dolne z wy-
konaniem poszerzenia od km 0+025 do km 
2+840 długości 2815 m polegać będzie na 
przebudowie odcinka o długości 2815 m w miej-
scowości Falęcin Nowy. Zaplanowane zostało 
poszerzenie jezdni z 4,0 do 5,5 m. Ze względu 
na zły stan techniczny zakłada się remont istnie-
jących 6-ciu przepustów. Przy istniejących przy-
stankach autobusowych wykona się dwie sztuki 
peronów przystankowych. Wykonane zostanie 
na długości 2815 m i szerokości 1,25 m ścięcie 
i wyprofilowanie pobocza oraz utwardzenie kru-
szywem kamiennym na szerokości 1 m. W celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zo-
stanie również ustawione nowe oznakowanie po-
ziome P – 17 oraz oznakowanie pionowe w ilości 
22 sztuki, a także montaż barier sprężystych SP-
09 na przepustach na długości 80 m. 

V. Na terenie Gminy Tuczępy planuje się realiza-
cję robót na 2 drogach powiatowych:

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tu-
czępy - Nieciesławice - Jarosławice od km 
1+945 do km 2+630 dł. 685mb, oraz od 4+820 
do km 6+120 długości 1 300 mb. Razem dł. 
1985 mb. polegać będzie na przebudowie 2 od-
cinków w miejscowości Nieciesławice i Jaro-
sławice. Planuje się prawidłowe odwodnienie 
korpusu drogowego na długości 2275 m poprzez 
odmulenie rowów oraz uzupełnienie i ścięcie po-
boczy wraz z utwardzeniem i wykonanie remontu 
2 sztuk istniejących przepustów. Wykonane zo-
staną także zjazdy do gospodarstw i działki rol-
ników. Zaplanowano wykonanie 2 szt. zatok au-
tobusowych. Zaplanowano ustawienie 42 sztuk 
znaków pionowych.

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szy-
dłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 7+425 do 
km 8+200 długości 775 mb. polegać będzie na 
przebudowie odcinka o długości 775 m w miej-
scowości Podlesie. Zakłada się prawidłowe od- 
wodnienie korpusu drogowego poprzez odmu-
lenie rowów o długości 1100 m. Zaplanowano 
uzupełnienie i ścięcie poboczy na całej długości 
wraz z ich utwardzeniem. Wykonane zostaną 
także zjazdy do gospodarstw i działki rolników. 
Zaplanowano ustawienie 11 sztuk znaków piono-
wych oraz wykonanie ogrodzenia łańcuchowego 
U-12b w ilości 20 m.

VI . Na terenie Gminy Pacanów planuje się realiza-
cję robót na drodze powiatowej:

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0114T - od 
drogi krajowej Nr 73 – Pacanów na odcinku 
przez m. Pacanów (ul. Stopnicka) od km 0+025 
do km 1+054, długości 1029 m polegać będzie 
na przebudowie odcinka o długości 1029 m prze-
biegającym przez teren miejscowości Pacanów. 
Planuje się wykonanie robót przygotowawczych 
oraz robót ziemnych. Zaplanowano poszerzenie 
jezdni z 4,0 do 5,50 m. Zostanie wykonane po-
szerzenie istniejącego przepustu wraz ze ścian-
kami czołowymi. Planuje się również wykonanie 
chodnika o szerokości 1,50 m, po stronie lewej  
o długości 270 m z kostki brukowej wibroprasowa-
nej. Na odcinku po stronie lewej, gdzie nie będzie 
znajdował się chodnik, zaplanowano utwardzenie 
kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na długości 
1788 m. Na odcinku przebudowy zaplanowano 
przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi.  
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go zostanie również ustawione nowe oznakowa-
nie pionowe w ilości 14 sztuk. 

VII. Na terenie Gminy Wiślica planuje się realizację 
robót na 2 drogach powiatowych:

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mo-
zgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn od km 
15+797 do km 16+457, długości 660 m zwią-
zana z budową chodnika w miejscowości 
Jurków polegać będzie na przebudowie odcinka  
o długości 660 m przebiegającego przez miejsco-
wość Jurków. Zakłada się budowę chodnika na 
w/w odcinku o szerokości 1,50 m o długości 660 
m z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 
wraz z wykonaniem zjazdów do posesji. W celu 
prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego 
planuje się wykonanie pobocza gruntowego na 
długości 575 m i odmulenie istniejących rowów 
na długości 575 m.

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mo-
zgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn od km 
16+495 do km 16+928, długości 433 m zwią-
zana z budową chodnika w miejscowości 
Koniecmosty polegać będzie na przebudowie 
odcinka o długości 433 m. Zakłada się budowę 
chodnika wraz ze zjazdami do posesji o szero-
kości 1,50 m i długości 433 m z kostki brukowej 
betonowej wibroprasowanej. Planuje się prze-
budowę skrzyżowania. W celu prawidłowego 
odwodnienia korpusu drogowego zostanie wyko-
nane odmulenie rowów na długości 230 m wraz  
z wykonaniem umocnienia skarp płytami ażuro-
wymi w ilości 93,6 m2 oraz budowa 3 sztuk stu-
dzienek ściekowych z osadnikiem i ułożeniem 
ścieku korytkowego prefabrykowanego na dłu-
gości 128 mb oraz wykonaniem pobocza grun-

wyznaczone zostanie przejście dla pieszych.  
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go zostanie również ustawione nowe oznakowa-
nie pionowe w ilości 8 szt. oraz wykonane ozna-
kowanie poziome P - 10, P – 25.
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towego za chodnikiem szerokości 0,5 m na dłu-
gości 381 mb. Zaplanowano również wykonanie 
przejścia dla pieszych P – 10 i ustawienie 2 szt. 
znaków oraz wykonanie barier typu olsztyńskie-
go 40 mb.

Realizowane będą również dwie inwestycje ze 
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Powiatowi Buskiemu przyznano promesę na dofi-
nansowanie zadań pn:
1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice 

- Hołudza - Olganów od km 1+017 do km 3+545, 
długości 2528 m” przebiegającą przez miejsco-
wość Hołudza.

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-
Zdrój - Zbrodzice - Podgaje ul. Widuchowska od 

km 0+260 do km 1+383, długości 1123 m” w Bu-
sku-Zdroju. 
Wartość dotacji na realizację tych dróg wynosi 

626 tys. zł.
Planuje się także wykonanie remontu dwóch 

odcinków dróg powiatowych Nr 0084 T Siesławice 
- Skorocice od km 0+304 do km 0+454 o dł.150 m 
szer. 6,0 m przez miejscowość Siesławice i Nr 0113T 
od km 2+850 do km 3+050 dł. 200 m szer. 5,0 m 
Szczeglin - Wójcza - Oblekoń przez miejscowość 
Wójcza. Wykonana zostanie warstwa wyrównawcza 
AC11W z betonu asfaltowego i warstwa ścieralna 
AC11S z betonu asfaltowego oraz ścięcie i wyrów-
nanie poboczy gruntowych. Planowany koszt robót 
50 tys. zł.

K. Tułak

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w dniu 7 kwietnia br. w sali kinowej Buskiego Samorządowego Cen-
trum Kultury Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju, wspólnie ze współorganizatorami XIV Festiwalu Zdrowia  
w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby, zorganizował Forum Zdrowia w formie konferencji dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zaproszeni zostali również nauczyciele i peda-
godzy szkolni. 

FORUM ZDROWIA 
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA

Podczas tegorocznych obchodów rozmawiano o CUKRZYCY. 
Konferencję otworzył Starosta Buski Jerzy Kolarz, który m. in. po-
wiedział: 

„Z danych WHO - Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 
niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi na cukrzycę, dlatego 
podczas tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia szeroko promuje-
my wiedzę o tej chorobie. Z roku na rok liczba chorych na cukrzycę 
powiększa się o 7 mln osób na świecie. W Polsce choruje ponad 
2,5 mln osób, jednak ta ilość może być dwa razy większa - chodzi  
o przypadki nie wykryte. Ta przewlekła choroba może skrócić dłu-
gość życia nawet o 10 lat. Szacuje się, że co 15 Polak ma cukrzycę. 
Dzięki odkrytej insulinie żyje na świecie 30 mln ludzi. Coraz ważniej-
sze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować 
ryzyko wystąpienia tej przewlekłej choroby, a także o sposobach jej 
wykrywania i leczenia”.

Tegoroczni Prelegenci
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 Jak co roku konferencję prowadziła Irena So-
bieraj - która na co dzień swój czas dzieli między 
kilka funkcji, jest Przewodniczącą Oddziału Re-
gionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia 
Publicznego, pracuje jako pedagog szkolny w Ze-
spole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-
Zdroju, jest doradcą metodycznym w Powiatowym 
Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  
w Busku-Zdroju oraz jest Ekspertem PaT w Powie-
cie Buskim.

Prowadząca konferencję przybliżyła zebranym 
ideę Festiwalu Zdrowia, program obchodów Świa-
towego Dnia Zdrowia oraz zakomunikowała o tym, 
że „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., współorganiza-
tor konferencji zapewnił uczestnikom wodę mine-
ralną „Buskowianka”, polskie jabłka zorganizował 
„Buski” Sanepid, a uczniowie z Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, pod okiem 
nauczycielek Bożeny Lipki i Teresy Wesołowskiej 
przygotowali niezwykle smaczny, zdrowy i kolorowy 
poczęstunek.

Pierwsza część konferencji skierowana była do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, któ-
rzy wysłuchali referat nt. „Problem cukrzycy u dzieci 
i młodzieży” oraz „Rola żywienia w zapobieganiu 
cukrzycy”. Prelegentkami były dietetyczki kliniczne 
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Jo-
lanta Sobieraj i Klaudia Wąsala. Wyświetlono rów-
nież film profilaktyczny, w którym role odgrywali ró-
wieśnicy naszych słuchaczy, przez co motyw osoby 
chorej na cukrzycę, ucznia, kolegi z klasy był bar-
dziej realny.

Zdobywanie wiedzy na temat cukrzycy przepla-
tane było występami artystycznymi. Jako pierwsi 
wystąpili utalentowani wokalno-muzycznie ucznio-
wie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych  
w Busku-Zdroju pod kierownictwem nauczyciela Je-
rzego Koseli.

Kolejno wystąpili uczniowie z klasy IIC ze Szko-
ły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju pod czujnym 
okiem wychowawcy Marzeny Chodór i zaprezen-

towali przedstawienie o tematyce profilaktycznej  
pt. „Eko-Kapturek” oraz zaśpiewali i pięknie zatań-
czyli.

W tej części konferencji Pani Irena Sobieraj 
zaprezentowała Ogólnopolski Program Profilak-
tyki Cukrzycy, a na zakończenie i podsumowanie 
uczniowie zostali zaproszeni do sprawdzenia zdo-
bytej wiedzy. Prelegentki z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego - Jolanta Sobieraj i Klaudia 
Wąsala, dietetyczki kliniczne, przygotowały pytania 
na podstawie wcześniej wygłoszonych referatów. 
Uczestnicy konkursu w liczbie dwunastu uczniów, 
doskonale poradzili sobie z odpowiedziami na pyta-
nia, w związku z czym wszyscy zostali nagrodzeni.

Druga część konferencji skierowana była do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tym razem wysłuchano cztery referaty. Jako 
pierwszy wystąpił dr Andrzej Koronkiewicz z Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwo-
wego Zakładu Higieny, Koordynator ds map potrzeb 
zdrowotnych i sieci szpitali, który przedstawił referat 
na temat „Określania potrzeb zdrowotnych”. Nastę- 
pnie wysłuchaliśmy wykładu o „Aktywności fizycz- 
nej w zapobieganiu cukrzycy” wygłoszonego przez  
dr n. med. Annę Siwoń adiunkta w Wyższej Szkole 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. 
Uzupełnieniem problematyki cukrzycy były prezen-
tacje przedstawione przez dietetyczki kliniczne Jo-
lantę Sobieraj i Klaudię Wąsalę z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego pn. „Problem cukrzycy 
u młodzieży” oraz „Rola żywienia w zapobieganiu 
cukrzycy”.

W profilaktykę prozdrowotną włączyli się rów-
nież sami uczniowie. Młodzież z Buskiej Grupy 
PaT, przygotowana przez Panią Lidię Soję doradcę 
metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, za-
prezentowała „Animacje z chustą”. Barwna chusta 
przyciągnęła uwagę, wzbudziła zainteresowanie 
i zaciekawienie wszystkich uczestników, zarówno 
tych na scenie, jak i tych na widowni. Przekonali-
śmy się, że ten przedmiot świetnie nadaje się do 
integracji grupy, pobudzania wyobraźni oraz do ćwi-
czeń fizycznych.

Podsumowując tegoroczną konferencję, szcze-
gólnie mocno należy podkreślić wspaniałą sce-
nografię sceny w Buskim Samorządowym Cen-
trum Kultury. Mieliśmy to szczęście, że dodatkowo 
uczestniczyliśmy w prezentacji haftowanej repliki 
obrazu Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”, 
która została wykonana przez 78 wolontariuszy,  
z 50 części, z 9,5 miliona krzyżyków, o czym opo-
wiedziała nam Pani Janina Panek opiekunka eks-
pozycji.

I. Marzec
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