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Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

1 września 2013 r. w Gnojnie odbyły się ju-
bileuszowe X Dożynki Powiatowe. Dziękowali-
śmy za tegoroczne plony, za trud całorocznej 
pracy wszystkim rolnikom, młodzieży i dzieciom 
pomagającym w gospodarstwach oraz ludziom 
związanym z produkcją, przetwórstwem i obro-
tem rolnym.

Gospodarzami dożynek był Zarząd Po-
wiatu w Busku-Zdroju oraz Wójt Gminy Gnoj-
no, a Starostami byli: Pani Magdalena Baran 
z miejscowości Podgaje, gm. Busko-Zdrój i Pan 
Józef Domański z miejscowości Janowice Po-
duszowskie, gm. Gnojno.

Uroczysta Msza Święta odprawiona zosta-
ła w kościele parafialnym p.w. Świętego Jana 
Chrzciciela w Gnojnie. Homilię wygłosił ksiądz 
Dziekan Marek Podyma, który w tej właśnie 
parafii zaczynał swoją drogę kapłańską, co 
z wielkim sentymentem wspominał. Po mszy 
korowód z wieńcami dożynkowymi, prowa-
dzony przez Szwadron Jazdy Konnej Państwa 
Agnieszki i Pawła Wysockich z Lubani w gminie 
Chmielnik ruszył w stronę placu dożynkowego 
– nowoczesnego boiska szkolnego. Korowód 
ubarwiały mażoretki ze Skalbmierza, a opra-
wę muzyczną zapewniła Kapela „Wiśliczanie”. 
Jerzy Kolarz Przewodniczący Zarządu Powiatu 
w Busku-Zdroju oraz Jolanta Stachowicz Wójt 
Gminy Gnojno przywitali wszystkich zebranych, 
a w szczególności rolników z terenu Powiatu 
Buskiego.

Nastąpiła prezentacja Starostów tegorocz-
nych dożynek powiatowych:

Pani Magdalena Baran z miejscowości Pod-
gaje, gm. Busko-Zdrój wspólnie z mężem pro-
wadzi duże gospodarstwo rolne o powierzchni 

ponad 16 ha, uprawia ogórki, truskawki, ziem-
niaki i zboża. Jest przewodniczącą Koła Go-
spodyń Wiejskich w Podgajach. 

Pan Józef Domański wraz z żoną i trójką 
dzieci mieszka w miejscowości Janowice Podu-
szowskie, gm. Gnojno i prowadzi gospodarstwo 
rolne o pow. 13,21 ha. Gospodarstwo posiada 
profil produkcji ogólnorolny, w głównej mie-
rze jest to produkcja sadownicza o pow. 7 ha, 
uprawa truskawek o pow. 0,65 ha, w pozostałej 
powierzchni uprawa zbóż. Udziela się społecz-
nie, służąc m.in. swoją radą i pomocą w orga-
nizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć na 
terenie gminy Gnojno.
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Starostowie dożynek przekazali Gospo-
darzom dwa bochny chleba wypieczone z te-
gorocznych zbiorów, po pokrojeniu chlebów 
częstowali nimi wszystkich zebranych, a Kape-
la „Wiśliczanie” zaintonowała pieśń „Jeśli nie 
znasz smaku chleba”.

Tegoroczne uroczystości dożynkowe za-
szczyciła swoją obecnością delegacja z Rejonu 
Mohylow-Podolski na Ukrainie, z którym Powiat 
Buski osiem lat temu podpisał Umowę o part-
nerstwie i współpracy. Na czele delegacji stała 
Natalia Kosarczuk Pierwszy Zastępca Przewod-
niczącego Rządowej Administracji Rejonowej 
Rejonu Mohylow – Podolski, która odczytała 

list z pozdrowieniami od Michaiła Wdowcowa 
Przewodniczącego Rządowej Administracji Re-
jonowej Rejonu Mohylow – Podolski oraz prze-
kazała tradycyjnie udekorowany i wypieczony 
na Ukrainie bochen chleba Gospodarzom doży-
nek, którzy również obdarowali zagranicznych 
gości naszym tradycyjnym chlebem.

W konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy” komisja konkursowa przyznała:

I miejsce – wieniec z miejscowości Kików, 
gm. Solec-Zdrój

II miejsce – wieniec z miejscowości Nowy 
Korczyn, gm. Nowy Korczyn,

III miejsce – wieniec z miejscowości Wierz-
bica, gm. Tuczępy.

Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski 
wręczył nagrody za udział w etapie powiato-
wym konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – 
Przyjazna Środowisku”:

I miejsce zajęła Pani Kornelia Sosnow-
ska zam. w Skotnikach Górnych, gm. Wiślica, 
II miejsce przypadło Panu Łukaszowi Jarzy-
nie zam. w Strożyskach, gm. Nowy Korczyn, 
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a III miejsce zajęła Pani Monika Obara zam. 
w Jarosławicach, gm. Tuczępy.

W dniu 8 września br. w Bogorii w Powiecie 
Staszowskim odbyły się III Świętokrzyskie Do-
żynki Wojewódzkie. Powiat Buski reprezentowa-
ła delegacja wieńcowa z miejscowości KIKÓW, 
gm. Solec-Zdrój. W konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy zwyciężył wieniec z Powia-
tu Pińczowskiego, drugie miejsce zajął wieniec 
z Powiatu Opatowskiego, a trzecie wieniec z Po-
wiatu Sandomierskiego. Wieniec reprezentujący 
Powiat Buski zajął czwarte miejsce.

I. Marzec
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OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ

W dniu 29 maja 2013 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach podpisana została umowa o do-
finansowanie projektu „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie 
Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007–2013. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi: 9 883 987,93 zł, w tym wartość 
robót budowlanych Powiatu Buskiego wynosi 
5 889 000,00 zł. Procentowy udział środków 
Unii Europejskiej stanowi około 50% kwoty cał-
kowitych wydatków kwalifikowalnych. Projekt 
uzyskał również dofinansowanie z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w ramach programu priorytetowego 
„System zielonych inwestycji” w wysokości 
2 843 040,00 zł, co stanowi około 30% kosztów 
kwalifikowalnych.

W ramach tego projektu realizowanych 
jest 12 działań termomodernizacyjnych, w tym 
4 w budynkach użyteczności publicznej Powia-
tu Buskiego.

W szpitalu w poszczególnych budynkach 
szpitalnych były wykonywane roboty docie-
pleniowe stropodachów, ścian zewnętrznych 
wraz z wymianą części okien i drzwi zewnętrz-
nych. W maju 2013 roku wykonawca przekazał 
do użytkowania budynki oddziału zakaźnego, 
prosektorium i garaży, a w okresie od lipca do 
września br. dokonano odbioru budynku ma-
gazynu żywności, oddziału płucnego, poradni 

specjalistycznej oraz kotłowni w budynku głów-
nym szpitala, gdzie wymieniono jeden piec.

„…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

Dofinansowano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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W Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Busku-Zdroju przy ul. Kusociń-
skiego 3, w wyniku przeprowadzonych robót, 
sala sportowa zyskała mechaniczną instalację 
wentylacyjno-klimatyzacyjną. Sterowana au-
tomatycznie instalacja jest w stanie zapewnić 
komfortowe warunki temperaturowo-wilgotno-
ściowe powietrza, zarówno podczas zawodów 
sportowych, jak i w trakcie imprez okoliczno-
ściowych.

Wykonana izolacja akustyczna przewodów 
znacząco eliminuje emisję hałasu przez nawie-
wane powietrze. Zamontowana na dachu bu-
dynku centrala wentylacyjna wyposażona jest 

w wymiennik przepływowy powietrza, dzięki 
czemu następuje wymiana ciepła między czer-
panym powietrzem z zewnątrz, a strumieniem 
powietrza wywiewanego. Ma to znaczenie 
zwłaszcza w sezonie grzewczym, ponieważ 
system wyposażony jest w nagrzewnicę gazo-
wą, umożliwiającą nadmuch ciepłego powietrza, 
zastępując lub uzupełniając ogrzewanie grzej-
nikowe sali sportowej. Dopełnieniem w/w in-
stalacji jest przeprowadzona wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej sali. Wymiana 
okien zapewnia pracę instalacji wentylacyjnej 
w zaprogramowanych parametrach, poprzez 
redukcję wpływu nasłonecznionej, południowej 
elewacji budynku na warunki wewnątrz.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Winiarach prace obejmują wymianę pokrycia, 
docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrz-
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nych oraz wymianę instalacji c.o. W budynku 
zostanie zmodernizowana instalacja centralnego 
ogrzewania oraz ocieplone ściany zewnętrzne. 
Pokrycie dachowe na budynku zostanie wymie-
nione wraz z dociepleniem połaci dachowej.

W warsztatach szkolnych ZST-I w Busku-
Zdroju modernizacji podlegała kotłownia wraz 
z instalacją c.o. i ciepłej wody. W miejsce starych 
kotłów gazowych zamontowano kotły gazowe 

kondensacyjne oraz wymieniono wewnętrzną 
instalację grzewczą.

Realizowane przez Powiat Buski inwestycje 
mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię przez termomodernizowane budynki. 
Planowane zakończenie i rozliczenie projektu 
planowane jest do dnia 31 marca 2014 r.

P. Woźniak

XI FESTIWAL ZDROWIA W BUSKU-ZDROJU  
im. Zbigniewa Kociuby

27 września br. w sali koncertowej Sana-
torium Marconi Starosta Buski – Jerzy Kolarz 
otworzył XI Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju, 
któremu nadano imię jego pomysłodawcy – 
Zbigniewa Kociuby.

Patronat honorowy objęli: Główny Inspektor 
Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz, Wojewo-
da Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koru-

ba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Pan Adam Jarubas, a patronat merytoryczny 
objął Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lubli-
nie Pan Andrzej Horoch.

Podczas Festiwalu referaty wygłosili:
mgr Jadwiga Zapała –•  Świętokrzyskie Cen-
trum Onkologii w Kielcach – „Zdrowe wy-
bory – zdrowe życie”, w oparciu o Kodeks 
Walki z Rakiem;
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dr Leszek Ośródka•  – Kierownik Zakładu 
Monitoringu i Modelowania Zanieczysz-
czeń Powietrza IMiGW, Oddział w Krako-
wie z siedzibą w Katowicach – „Lecznicze 
właściwości klimatu Buska-Zdroju”;
prof. dr hab. Stanisław Bałazy –•  Instytut 
Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – „Za-
grożenia środowiska rolniczego wynikające 
z upowszechniania tzw. „fabrycznych” form 
produkcji roślinnej i zwierzęcej w „nowocze-
snych” gospodarstwach”;

Waldemar Zajączkowski•  – Nadinspektor Pra-
cy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kiel-
cach – „Ochrona zdrowia w miejscu pracy”;
Ewa Ziemkiewicz –•  Wojewódzka Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Marcin 
Milkowski – Wojewódzka Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczna w Olsztynie – „Program 
Polsko-Szwajcarski dotyczący uzależnień”;

dr Przemysław Dąbkowski•  – Pracownia He-
modynamiki „Cardinox” w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Busku-Zdroju – „Nadciśnienie 
tętnicze a stres”;
mgr Anna Borkowska•  psycholog i socjotera-
peuta – Ośrodek Rozwoju Edukacji w War-
szawie – „Klimat szkoły, a zdrowie psychicz-
ne uczniów”;

dr Alicja Giermakowska•  – Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach – „Kiedy dys-
leksja nie wywołuje lęku i stresu?”;
mgr Mirosława Tekiel•  psycholog – Święto-
krzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – 
„Rola przewlekłego stresu w powstawaniu 
chorób nowotworowych”;

mgr Mieczysława Mazur•  – Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Kielcach – „Stres w pracy”.
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W trakcie Festiwalu uczniowie prezentowali programy artystyczne:

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju zaprezentowali 
tzw. dobre praktyki w przedstawieniu „Jak dbać o zdrowie”.

Niezwykle ciekawym punktem programu był występ artystyczny uczniów z Zespołu Placówek 
Oświatowych – Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach, którzy poprzez bajkę 
i satyrę mistrzowsko promowali zdrowy styl życia.

Występ artystyczny „Palić, nie palić? – oto jest pytanie”, który zaprezentowali uczniowie 
z Zespołu Szkół – Szkoły Gimnazjalnej w Opatowcu, promował profilaktykę antytytoniową, wyko-
rzystując ponadczasowe piosenki z „Kabaretu Starszych Panów” Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego. 

Występ zespołu muzycznego, w skład którego wchodzą uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych w Busku-Zdroju pod kierownictwem nauczyciela Pana Jerzego Koseli.
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Podczas Festiwalu wręczono Certyfikat 
Szkół Promujących Zdrowie – otrzymała je 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotr-
kowicach.

Podsumowano program prewencyjny pod 
nazwą „Kultura bezpieczeństwa i zdrowia”. 
Wręczono nagrody i upominki dla uczestników 
konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu powiatu buskiego za współpracę w czasie 
realizacji programu:

I miejsce – Klaudia Płatek, uczennica I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju (na-
groda w formie tableta)

II miejsce – Krystian Kochański, uczeń Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bu-
sku-Zdroju i Karolina Zawadzińska, uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju

III miejsce – Paulina Pietrzyk, uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju.

Wyróżnienia i upominki otrzymało 8 uczniów: 
z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycz-• 
nych w Busku-Zdroju: Adam Pałys, Karoli-
na Dyrdaś i Justyna Kobos
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych • 
Nr 1 w Busku-Zdroju: Mikołaj Grabowski 
i Krzysztof Sikora
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-• 
kształcących w Busku-Zdroju: Aleksandra 
Chojnowska, Monika Rosołowska i Karoli-
na Siekierska.

W Konkursie „Perły kulinarne Ponidzia” wy-
różnienia otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Widuchowej, Koło Gospodyń Wiejskich z We-
łcza, Koło Gospodyń Wiejskich z Kikowa, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Oleszek oraz Koalicja 
Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich.

W/w Koła i Koalicja zorganizowały pod ar-
kadami Sanatorium Marconi poczęstunek, który 
był elementem oceny w w/w konkursie. 
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Działania festiwalowe, poza częścią konfe-
rencyjną, odbywały się równocześnie na innych 
płaszczyznach. W godzinach dopołudniowych 
w salach wykładowych Buskiego Samorządo-
wego Centrum Kultury w Busku-Zdroju odbyły 
się warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjal-
nych. Były to warsztaty prozdrowotne pt. „Zdro-
wo żyję, ćwiczę, biegam i nie tyję” oraz warsz-
taty antytytoniowe pt. „Dziękuję – nie palę”.

Uczniowie z opiekunami, biorący udział 
w zlocie szkół promujących zdrowie, odwiedzili 
również Europejskie Centrum Bajki im. Kozioł-
ka Matołka w Pacanowie.

W holu Sanatorium Marconi zorganizo-
wana została wystawa prac plastycznych nt. 
„Wypadki w szkole i na wsi powodem niepeł-
nosprawności”, której organizatorem był Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Klub 
4H działający przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych 
Ruchowo w Busku-Zdroju.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się dzia-
łania zaproponowane na świeżym powietrzu 

przed Sanatorium Marconi. Wykonywano bada-
nia pomiaru tlenku węgla w wydychanym powie-
trzu, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu 
glukozy we krwi. Dodatkowo zorganizowano 
mobilny punkt edukacyjny „Stop Dopalaczom” 
– na którym informowano o zagrożeniach zwią-
zanych ze środkami zastępczymi, także punkt 
informacyjny dotyczący Prawa Pracy oraz za-
prezentowano pokazy pomocy medycznej.

I. Marzec
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OFERTA EDUKACYJNA PODiDN  
W BUSKU-ZDROJU

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskona-
lenia Nauczycieli w Busku-Zdroju jest akredy-
towaną placówką oświatową. W ofercie edu-
kacyjnej proponuje szereg form doskonalenia 
zawodowego m.in.: warsztaty metodyczne, 
szkolenia rad pedagogicznych, konferen-
cje, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, 
warsztaty artystyczne, kursy komputerowe, 
szkolenia dla rodziców, Wojewódzkie Zadania 
Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświa-
ty, szkolenia w ramach realizacji Projektów 
Unijnych. Co roku z oferty Ośrodka korzysta 
ok. 7 000 nauczycieli. 

Od lutego 2013 r. w Ośrodku realizowany 
jest Projekt pn. „Kompetentny nauczyciel wy-
zwaniem XXI wieku”, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki). W ramach Projektu organizo-
wane są nieodpłatnie kursy doskonalące i kwa-
lifikacyjne kierowane do nauczycieli zamiesz-
kałych i pracujących na terenie województwa 
świętokrzyskiego:
kursy doskonalące połączone ze szkoleniem 
ICT:

Techniki plastyczne w edukacji + technolo-1. 
gie informacyjno-komunikacyjne
Jak radzić sobie z uczniami przejawiają-2. 
cymi zaburzone zachowania + Multimedia 
w dydaktyce
Warunki dobrej diagnozy u dziecka w wieku 3. 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym + Kom-
puter w edukacji wczesnoszkolnej
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 4. 
edukacyjnych + e-Nauczanie
Pedagogika zabawy + Technologie informa-5. 
cyjno-komunikacyjne
Skuteczna komunikacja w szkole z wykorzy-6. 
staniem alternatywnych i wspomagających 
metod porozumiewania się + e-Nauczanie
Metoda projektu jako narzędzie integracji 7. 
międzyprzedmiotowej + Multimedia w dy-
daktyce
Psychologia rozwojowa dziecka + Techno-8. 
logie informacyjno-komunikacyjne

Stres w pracy nauczyciela w kontekście wy-9. 
palenia zawodowego + e-Nauczanie
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do 10. 
pracy z rodzicami uczniów + Technologie 
informacyjno-komunikacyjne

kursy kwalifikacyjne:
Oligofrenopedagogika1. 
Pedagogika opiekuńcza2. 
Pedagogika lecznicza3. 
Terapia pedagogiczna4. 
Organizacja i zarządzanie oświatą5. 

Z Projektu skorzysta 724 nauczycieli, którzy 
nabędą nowe kwalifikacje, podniosą kompe-
tencje zawodowe oraz zwiększą umiejętności 
korzystania z technologii ICT. Całkowity budżet 
Projektu wynosi ponad 1 700 000,00 zł. W ra-
mach realizacji Projektu PODiDN zapewnia 
profesjonalną kadrę, podręczniki, pakiety pro-
mocyjne, catering, ubezpieczenie NNW oraz 
miłą atmosferę.

Szczegółowe informacje na temat udziału 
w Projekcie można znaleźć na stronie interne-
towej Ośrodka tj. www.podidnbusko.pl (zakład-
ka: Projekty Unijne).

Jolanta Maślicha
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
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Bardzo dobra baza dydaktyczna oraz licz-
ne zajęcia pozalekcyjne przynoszą wymier-
ne efekty m. in. w postaci wysokich wyników 
zdawalności egzaminów zewnętrznych. W tym 
roku w Powiecie Buskim do wszystkich egza-
minów maturalnych z przedmiotów obowiąz-
kowych w szkołach publicznych przystąpiło 
łącznie 625 tegorocznych absolwentów, z cze-
go 428 w liceach ogólnokształcących i 197 
w technikach. Spośród tych osób świadectwo 
dojrzałości otrzymało 562 osoby (407 w lice-
ach ogólnokształcących i 155 w technikach). 
Daje to zdawalność w Powiecie na poziomie 
znacznie wyższym niż w ubiegłym roku. Łącz-
nie w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych 
zdawalność ta osiągnęła 90%. Jest to rezultat 
nie tylko znacznie lepszy od średniej krajowej 
(81%) i średniej wojewódzkiej (79%), ale rów-
nież znacznie przekraczający ubiegłoroczną 
zdawalność, która wyniosła 85%.

Pierwsze miejsce wśród liceów zajmuje 
I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju 
z wynikiem ponad 98%. Drugie miejsce – z wy-
nikiem 96% – zajmuje III Liceum Ogólnokształ-
cące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Busku-Zdroju. Miejsce trzecie i wynik 95% 
zdawalności zajęli licealiści w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących. Wspaniale 
poradzili sobie licealiści w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Stopnicy, którzy osiągnęli naj-
lepszy wynik w historii tej Szkoły blisko 95%.

Wśród techników I miejsce zajmuje Tech-
nikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 w Busku-Zdroju z wynikiem ponad 
80%. Drugie miejsce zajmuje Technikum Nr 3 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących, które osiągnęło niemal 80%. Na trze-
cim miejscu uplasowało się Technikum Nr 2 
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 
z wynikiem 76%. 

Powyższe wyniki dotyczą wyłącznie szkół 
publicznych prowadzonych przez Powiat Buski. 
W oficjalnych sprawozdaniach Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w Łodzi wynik zdawalno-
ści dla Powiatu Buskiego jest niższy i wynosi 
85,6%, ponieważ do zdawalności na poziomie 
powiatu OKE dolicza również wyniki szkół nie-
publicznych, które ją zaniżają.

R. Krzemień

MATURY – PODSUMOWANIE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Uczniowie buskich szkół ponadgimnazjal-

nych mogą liczyć na wszechstronną pomoc 
materialną w postaci stypendiów i różnego ro-
dzaju zwolnień z odpłatności.

Najlepsi uczniowie – za szczególne wyni-
ki w nauce – otrzymują stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. W minionym roku takie sty-
pendium otrzymało 9 uczniów ze szkół w Po-
wiecie Buskim.

W Województwie Świętokrzyskim przyjęto 
w 2008 r. Regionalny program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Beneficjentami programu 
są uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych, 
dla których sytuacja materialna stanowi barierę 
w rozwoju edukacji. W minionym roku szkol-
nym, w kolejnej edycji programu ze wsparcia 

finansowego skorzystało 5 uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju.

Stypendium pełniącym funkcję socjalno-
motywacyjną jest stypendium Starosty Buskie-
go za wyniki w nauce, przyznawane corocznie 
przez Zarząd Powiatu. Stypendium Starosty 
przyznawane jest uczniom, którzy osiągają 
średnią ocen powyżej 4,5, mają wzorową oce-
nę z zachowania oraz nie pobierają innego sty-
pendium. Pierwszeństwo do pobierania tego 
Stypendium mają osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji materialno-bytowej. W minionym 
roku stypendium takie otrzymywało łącznie 
15 uczniów.

Dyrektorzy powiatowych jednostek oświa-
towych, działając na podstawie ustawy o sys-
temie oświaty, ze środków zabezpieczonych na 
ten cel w budżetach szkół udzielają uczniom 
stypendiów o charakterze motywacyjnym w po-
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Powiat Buski od 2009 r. realizuje projekty 
edukacyjne współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, z których dwa największe to 
zrealizowany w latach 2009–2011 projekt „Dać 
szansę – program warsztatowego wsparcia 
edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych 
w powiecie buskim” oraz w latach 2011–2013 
projekt „Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne 
dla młodzieży w Powiecie Buskim”. Oba pro-
jekty realizowane były w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a ich odbiorca-
mi była młodzież ucząca się w trzech buskich 
technikach funkcjonujących w zespołach szkół 
prowadzonych przez Powiat Buski, tj. w: Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespo-
le Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespo-
le Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
Jest to w przeważającej liczbie młodzież po-
chodząca z terenów wiejskich. Ze względu na 
to, że miejsce zamieszkania, czy status eko-
nomiczny są nierzadko czynnikami utrudniają-
cymi dostęp do interesujących form wsparcia, 
Powiat wyszedł naprzeciw tego rodzaju ocze-
kiwaniom proponując szeroki wachlarz zróż-
nicowanych tematycznie 
zajęć, pozwalających na 
wzbogacenie wiedzy zgod-
nie z indywidualnymi za-
interesowaniami uczniów. 
Były to stacjonarne zajęcia 
warsztatowe, zajęcia reali-
zowane w zakładach pracy, 
a także bezpłatne wyjazdy 
studyjne zarówno krajowe, 
jak i zagraniczne. Uzupeł-

nieniem tych form kształcenia była możliwość 
korzystania z ogromnej bazy sprzętu specjali-
stycznego i pomocy dydaktycznych zakupio-
nych na potrzeby projektów.

STACJONARNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Uczniowie i uczennice adekwatnie do swo-

ich zainteresowań i potrzeb, aby uzyskać jak 
najwyższe wyniki egzaminów maturalnych oraz 
potwierdzających kwalifikacje, uczestniczyli 
w wybranych zajęciach pozalekcyjnych z zakre-
su: przedsiębiorczości, geodezji, budownictwa, 
gastronomii, mechaniki, informatyki, matema-
tyki, geografii, europeistyki, języka polskiego 
oraz języków obcych: angielskiego, niemiec-
kiego, rosyjskiego. Zajęcia te w opinii zarówno 
uczniów, uczennic, jak i prowadzących stanowi-
ły nieocenioną pomoc zwłaszcza w kontekście 
końcowych egzaminów, a w dalszej perspek-
tywie – kariery zawodowej. Warsztaty poza-
lekcyjne stanowiły przede wszystkim znaczne 
urozmaicenie w odniesieniu do typowych lekcji 
w szkole na co miała wpływ zarówno tematyka 
jak i nietuzinkowa forma prowadzenia. Przez 
cały czas trwania warsztatów młodzież mogła 

liczyć na wsparcie meryto-
ryczne ze strony świetnie 
przygotowanych prowa-
dzących, którzy specjalnie 
na potrzeby projektu opra-
cowali autorskie programy 
nauczania uwzględniające 
zagadnienia wykraczające 
poza program szkolny. Na-
leży tutaj zaznaczyć, że nie-
konwencjonalna forma za-

PODSUMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

staci stypendium za wyniki w nauce i stypen-
dium za osiągnięcia sportowe. W ostatnim roku 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski 
przyznano łącznie 291 stypendiów za wyniki 
w nauce 212 uczniom oraz 3 uczniom stypen-
dia za osiągnięcia sportowe.

W Powiecie Buskim młodzi ludzie osiągają-
cy wysokie wyniki we współzawodnictwie spor-
towym mogą otrzymywać stypendium sportowe 
Starosty Buskiego. Możliwość tą stworzyła Rada 

Powiatu w Busku-Zdroju podejmując stosowną 
uchwałę w tej sprawie. W chwili obecnej jedna 
osoba pobiera stypendium sportowe Starosty 
Buskiego. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
fizycznej Zarząd Powiatu może również przy-
znawać nagrody Starosty Buskiego. W 2013 
roku nagrody przyznano 18 osobom.

R. Krzemień
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jęć sprawiła, że stały się one atrakcyjną formą 
przyswajania wiedzy z ogromnym naciskiem na 
rozwój umiejętności praktycznych u młodych lu-
dzi. Są to niezwykle cenne i poszukiwane na 
współczesnym rynku pracy kompetencje, gdyż 
pracodawca otrzymuje pracownika już w pełni 
przygotowanego do pracy, i co najważniejsze 
również zaznajomionego z praktyczną obsługą 
wyposażenia wykorzystywanego w danym za-
wodzie. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów 
aktywnie angażowali się też w takie wydarze-
nia jak przygotowanie prezentacji kulinarnej na 
Festiwal Stołów Wigilijnych oraz udział w Kon-
kursie Wiedzy o Unii Europejskiej.

Podczas zajęć wykorzystywano nowocze-
sny sprzęt zakupiony specjalnie na potrzeby 
projektów. Wzbogaciło to i uatrakcyjniło warsz-
taty, sprawiając, że młodzież zaznajomiła się 
z obsługą i zastosowaniem takich sprzętów 
i urządzeń jak: profesjonal-
ny sprzęt wykorzystywany 
we współczesnych lokalach 
gastronomicznych, sprzęt 
niezbędny w pracy geodety 
(m.in. dalmierz, lokalizator 
urządzeń podziemnych, 
teodolit), tester usterek silni-
ków zakupiony na potrzeby 
warsztatów mechanicznych. 
Ponadto zakupiono sprzęt in-
formatyczny: 43 laptopy, dru-
karki, tablice interaktywne, 
wizualizery z telewizorem, 
oprogramowanie na warsz-
taty gastronomiczne, języka 
polskiego, języków obcych, 
informatyczne, geograficz-
ne, geodezyjne i budowla-
ne oraz słowniki językowe 
multimedialne, a także wiele 
innych pomocy dydaktycz-
nych pomocnych uczniom 
w zajęciach.

ZAJĘCIA W ZAKŁADACH 
PRACY

Obok stacjonarnych, 
teoretycznych zajęć w sa-
lach warsztatowych prowa-

dzone były również praktyczne zajęcia w lo-
kalnych zakładach pracy. Podczas takich wizyt 
pracodawcy chętnie oprowadzali młodzież po 
kolejnych działach firmy i stanowiskach pra-
cy, wyjaśniając jednocześnie funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, specyfikę i rodzaj prowa-
dzonej działalności, umożliwiając częstokroć 
uczestniczenie w niektórych etapach pracy. 
Wizyty takie dawały również sposobność kon-
sultacji z pracodawcami w zakresie możliwo-
ści odbycia w odwiedzanych firmach praktyk. 
Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi 
rozwiązaniami organizacyjnymi oraz techno-
logiami stosowanymi w różnych zakładach 
pracy. Młodzież odwiedzała lokalne zakłady 
z branży gastronomicznej (kawiarnie, restau-
racje, piekarnie), mechanicznej, poligraficznej, 
a także banki, sanatoria, szkołę językową, biu-
ro doradztwa podatkowego oraz Urząd Pracy. 

Wizyty w zakładach pracy 
stanowiły niepowtarzalną 
okazję do bezpośredniego 
kontaktu ze środowiskiem 
pracy, dostarczając prak-
tycznej wiedzy o zawodach, 
czynnościach i warunkach 
ich wykonywania.

BEZPŁATNE WYJAZDY 
STUDYJNE – KRAJOWE

Obok wizyt u lokalnych 
przedsiębiorców organizo-
wano też wyjazdy studyjne 
związane z branżami, w któ-
rych kształci się młodzież. 
Zrealizowano wyjazdy do 
zakładów produkcyjno-me-
chanicznych (tj. do Wytwórni 
Filtrów PZL w Sędziszowie 
Małopolskim, do Man Nutz-
fahrzeuge AG w Niepołomi-
cach oraz do Fabryki Opla 
w Gliwicach), do teatrów 
w Krakowie, Warszawie 
i Wrocławiu.

Ponadto odbyły się wy-
jazdy na targi gastronomicz-
ne Expo Sweet w Warszawie 
oraz HORECA w Krakowie, 
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które stanowiły niepowta-
rzalną okazję do poznania 
nowości technologicznych 
w branży. Uczestnicy 
warsztatów informatycz-
nych odwiedzili Wrocław, 
gdzie uczestniczyli w kon-
ferencji z udziałem przed-
stawicieli firmy Telefonia 
Dialog S.A. oraz zwiedzili 
Politechnikę Wrocławską, 
biorąc udział w niecodzien-
nej lekcji fizyki prowadzo-
nej metodą empiryczną 
z zastosowaniem metod 
aktywizujących.

Ogółem od 2009 r. 
w 23 bezpłatnych wy-
jazdach krajowych wzię-
ło udział łącznie 1158 
uczniów i uczennic oraz 
109 prowadzących.

BEZPŁATNE WYJAZDY 
STUDYJNE – 
ZAGRANICZNE

W celu wzmocnienia 
i poszerzenia efektów osią-
ganych podczas warszta-
tów, zorganizowano tygo-
dniowe obozy językowe 
dla grup uczestniczących 
w zajęciach z języka an-
gielskiego i niemieckiego. Młodzież odbyła 
2 szkolenia językowe w Niemczech (Berlin, 
Poczdam, Drezno) oraz 6 szkoleń w Anglii 
w Londynie. We wszystkich zakończonych za-
granicznych szkoleniach językowych łącznie 
wzięło udział 278 uczniów i uczennic oraz 33 
opiekunów. Wyjazdy te obfitowały w różnego 
rodzaju symulacje i ćwiczenia językowe połą-
czone ze zwiedzaniem najciekawszych zabyt-
ków i miejsc w Berlinie bądź Londynie, pozwa-
lając jednocześnie na bliższe poznanie kultury 
i obyczajów mieszkańców. Młodzież otrzymała 
możliwość spotkania się z tamtejszymi ucznia-
mi jednej ze szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas pobytu w Londynie młodzież za-
kwaterowana była u angielskich rodzin, co 

umożliwiło – obok do-
skonalenia umiejętności 
językowych – poznanie 
kultury, zwyczajów i stylu 
życia mieszkańców. Obok 
doskonalenia umiejętności 
bezpośredniej konwersacji 
młodzież praktykowała pi-
sanie w języku niemieckim 
i angielskim, prowadząc 
codzienne notatki w dzien-
niczkach. Pobyt za grani-
cą nie miał w założeniu 
jednak wyłącznie nauki. 
Forma obozu językowego 
pozwoliła na połączenie 
praktycznych ćwiczeń ję-
zykowych ze zwiedzaniem 
najbardziej interesujących 
miejsc i zabytków w Lon-
dynie, jak m.in. gmachu 
Parlamentu, pałacu Buc-
kingham, Opactwa West-
minsterskiego, Muzeum 
Brytyjskiego, Gabinetu Fi-
gur Woskowych Madame 
Tussaud’s, Galerii Narodo-
wej, Kościoła Św. Marcina, 
Muzeum Nauki, Muzeum 
Historii Naturalnej, Tower 
of London, Katedry św. 
Pawła i Old Royal Obse-
rvatory, ogrodu w Hampton 

Court i kurortu w Brighton. W Berlinie uczestnicy 
i uczestniczki przy okazji ćwiczeń językowych 
zwiedzili m.in.: Bramę Brandenburską, Alexan-
der Platz, Statuę Zwycięstwa, Muzeum Perga-
mońskie, Muzeum Egipskie, Katedrę berlińską, 
berlińskie ZOO, ulicę Ku’damm oraz muzeum 
The Story of Berlin.

Podczas trwania obu projektów edukacyj-
nych zrealizowano łącznie 10 480 godzin zajęć 
warsztatowych (5 380 godzin w projekcie „Dać 
szansę – program warsztatowego wsparcia edu-
kacyjnego młodzieży szkół zawodowych w po-
wiecie buskim” oraz 5 100 godzin w projekcie 
„Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla mło-
dzieży w Powiecie Buskim”).

M. Juszcze
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W ramach samodzielnie składanych wnio-
sków o dofinansowanie, Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju realizuje trzy zadania w ramach 
dwóch projektów dofinansowanych z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Zadanie 1: „Remont wraz z dostawą sprzętu 
przewidzianego na wyposażenie oddziałów szpi-
talnych w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju”, które jest realizowane w ra-
mach projektu „Poprawa warunków udzielania 
świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Busku-Zdroju poprzez modernizację 
Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyj-
nego i Izby Przyjęć” współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższe zadanie obejmuje przebudo-
wę Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, 
Izby Przyjęć oraz Wentylatorni i Sprężarkow-
ni – w celu dostosowania do obowiązujących 
przepisów sanitarnych, BHP oraz bezpieczeń-
stwa pożarowego. W skład prac budowlanych 
wchodzi nadbudowa części dachowej nad 
istniejącym blokiem operacyjnym, budowa ze-
wnętrznej stacji pomp próżniowych i sprężo-
nego powietrza, roboty na oddziałach szpitala 
w częściach istniejących budynków oraz dosta-
wa wyposażenia i sprzętu medycznego wska-
zanego w dokumentacji. Łączna powierzchnia 
przebudowanych pomieszczeń w budynku 

Szpitala wyniesie 946,20 m2 oraz 35 m2 w bu-
dynku sprężarkowni. 

19 września br. odbyło się otwarcie zmoder-
nizowanej Izby Przyjęć i Oddziału Intensywnej 
Opieki Medycznej.

Zadanie 2: Przedmiotem zadania będzie 
wybudowanie nowego bloku operacyjnego 
i jego wyposażenie, finansowane w ramach 
projektu „Poprawa warunków udzielania świad-
czeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju poprzez modernizację Oddziału 
Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby 
Przyjęć”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe 
zadanie jest kontynuacją zadania nr 1.

2 października 2013 r. pomiędzy Zespołem 
Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju a wyłonio-
nym Wykonawcą (firma Anna – Bud), podpisa-
no umowę na wykonanie Bloku Operacyjnego. 

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SZPITAL POWIATOWY

„…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”
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W 2013 r. na terenie Powiatu zrealizowano 
następujące inwestycje:

przebudowę drogi powiatowej•  Balice – 
Przyborów o długości 600 mb; 
przebudowę drogi powiatowej•  od Elżbiecina 
do Podgaja o długości 950 mb;
przebudowę drogi powiatowej odcinek od • 
Galowa do granicy z Powiatem Pińczow-
skim o długości 473 mb;
przebudowę drogi powiatowej w Pacanowie • 
o długości 358 mb (ul. Słupska);
przebudowę drogi powiatowej odcinek Bi-• 
niątki – granica powiatu o długości 430 mb;
przebudowę drogi powiatowej odcinek Zbo-• 
rów – Piestrzec o długości 640 mb.

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi 
powiatowej związana z budową ścieżki rowe-

rowej w miejscowości Kuchary dług. 420 m 
i w miejscowości Ostrów dług. 375 mb.

Ze środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych Powiat Buski otrzymał dofinanso-
wanie zadań:

Remont drogi powiatowej odcinek od drogi1.  
Bugaj – Śladków w kierunku Kostery o dłu-
gości 600 mb; 
Remont drogi powiatowej odcinek Kiełmin 2. 
– Warszawa o długości 1250 mb.

Powyższe zadania zostały zrealizowane 
i odebrane.

Do realizacji pozostała budowa drogi Ma-
gierów – Piestrzec na długości 1470 mb.

K. Tułak

INWESTYCJE DROGOWE

Koszt inwestycji, polegającej na budowie nie-
zależnego bloku operacyjnego, zaopatrzonego 
w nowoczesną aparaturę wynosi 6 467 000 zł. 
Zakończenie prac planowane jest na koniec li-
stopada 2014 r.

Zadanie 3: Przedmiotem którego będzie 
zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla 
Oddziałów Chirurgii, Urologii i Dializ w ramach 
projektu „Zakup nowoczesnej aparatury nauko-
wo-badawczej dla Oddziałów Chirurgii i Urologii 
i Dializ szansą na podniesienie konkurencyjności 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”.

ZOZ w Busku-Zdroju w ramach przedmio-
towej inwestycji zakupił specjalistyczną apara-
turę medyczną oraz niezbędny, wysokiej klasy 
sprzęt przeznaczony do celów naukowo-badaw-
czych i prac rozwojowych. Aparatura medycz-
na i sprzęt są przeznaczone na wyposażenie 
Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Urologii Dziennej 
i Stacji Dializ. W ramach projektu zakupiono 
wymieniony sprzęt medyczny: aparat do elek-
trochirurgii, videoduendoskop wraz z myjnią, la-
paroskop wraz z oprzyrządowaniem, rektoskop 
operacyjny wraz z oprzyrządowaniem, zestaw 
haków automatycznych, ultrasonograf z koloro-
wym Dopplerem wraz z osprzętem, sterylizator, 
narzędzia chirurgiczne, resektoskop bipolarny, 
diatermia, resektoskop monopolarny, uretero-

renoskop, litotryptor mechaniczny, aparat do 
hemodializ, elektroniczna waga łóżkowa, wielo-
funkcyjne łóżko szpitalne.

Powyższy sprzęt wykorzystywany będzie 
również do prowadzenia badań naukowych, 
w tym prac nad poprawieniem wykrywalności 
chorób, skrócenia czasu leczenia, obniżenia 
kosztów leczenia pacjentów i poprawy jakości 
opieki nad pacjentem. Zakres wykonywanych 
prac badawczych to badania w dziedzinie chi-
rurgii i urologii, a także w dziedzinie dializy ne-
rek. Realizacja projektu przyczyni się również 
do podniesienia poziomu prowadzonej działal-
ności naukowej lekarzy i studentów wydziałów 
nauk o zdrowiu.

W roku 2013, przy udziale środków ze-
wnętrznych oraz Powiatu Buskiego, Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju prowadzi 
inwestycje o łącznej wartości 14 382 293,52 zł, 
z czego środki finansowe z dotacji udzielonej 
przez Powiat Buski stanowiły 273 494,03 zł, 
środki finansowe z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 6 549 299,49 zł, środ-
ki z kredytu poręczonego przez Powiat Buski 
7 500 500,00 zł oraz środki własne Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w wysoko-
ści 59 000,00 zł.

G. Lasak



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Wieści z Powiatu Buskiego – Nr 1, listopad 2013 19

W dniu 26 września 2013 r. podczas uro-
czystej Sesji Rady Powiatu zostały wręczone 
Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury 
Fizycznej przyznane Sportowcom na wniosek 
Pana Andrzeja Skubery. Nagrody finansowe za 
osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej w dyscyplinie KUNG-FU otrzy-
mali: Piotr Bezak i Julian Bugdalski, natomiast 
za osiągnięcia trenerskie w tej kategorii nagro-
dę otrzymał Pan Andrzej Cu-
pryjak-Socha.

Podczas Sesji Rady Po-
wiatu zostały również wręczo-
ne Puchary Starosty Buskie-
go dla szkół biorących udział 
w Turnieju Szkół Ponadgim-
nazjalnych Powiatu Buskiego 
o tytuł „Najlepsi w sporcie”.

I miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej Turnieju zajął Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Busku-Zdroju. Ponadto 
drużyny zarówno dziewcząt, 
jak i chłopców reprezentujące 
ten Zespół Szkół zajęły dwa 

pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Dzięki 
temu zwycięstwu Szkoła otrzymała sprzęt spor-
towy ufundowany przez Zarząd Powiatu o war-
tości 1 800 zł.

Reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju zajęła 
II miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju oraz 
otrzymała sprzęt sportowy o wartości 1 500 zł. 

III miejsce wywalczyła reprezentacja Ze-
społu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Ka-
zimierza Wielkiego w Busku-
Zdroju oraz sprzęt sportowy 
o wartości 1 200 zł.

Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych w Busku-
Zdroju zajął IV miejsce oraz 
otrzymał sprzęt sportowy 
o wartości 1 000 zł, natomiast 
V miejsce i sprzęt sportowy 
o wartości 500 zł uzyskała 
reprezentacja Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Or-
ląt Lwowskich w Stopnicy.

R. Krzemień

WRZEŚNIOWA SESJA RADY POWIATU  
W BUSKU-ZDROJU

DROGA NR 0115T DROGA NR 0124T



RADNI KADENCJI 2010–2014

Duda Roman Gądek Andrzej
do 13.08.2013 r.

Eliasz Krzysztof Gajek Krzysztof

Guz Zofi a Klimczak Stanisław Gwóźdź Robert Jastrząb Zbigniew

Kolarz Jerzy Lasak GrzegorzKordos Jerzy
od 06.12.2012 r.

Lasak Andrzej

Marzec Wiesław Strzelecki JacekMoskal Stanisław Skubera Andrzej

Surdel Zbigniew Zioło ZbigniewSzczepanik Marek Wojtaś Krzysztof


