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Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

XIV ŚwIętokrZySkIe DożynkI wojewóDZkIe  
w BuSku-ZDroju 

14 września 2014 r. w Busku-Zdroju odbyły się XIV Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Dziękowali-
śmy za tegoroczne plony, za trud całorocznej pracy wszystkim rolnikom, młodzieży i dzieciom pomagają-
cym w gospodarstwach oraz ludziom związanym z produkcją, przetwórstwem i obrotem rolnym. 

Uroczystość była również sprzyjającą okolicznością promowania walorów uzdrowiskowych, kulturalnych 
i turystycznych miasta Busko-Zdrój oraz całego Powiatu Buskiego.

Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Święto-
krzyskiej Izby Rolniczej, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju.

Piękna i słoneczna pogoda sprzyjała obchodom 
Święta Plonów. Uroczysta Msza Święta odprawiona 
została w kościele parafialnym p.w. Św. Brata Al-
berta Chmielowskiego, której przewodniczył ksiądz 
Dziekan Prałat Marek Podyma, Proboszcz Parafii. 
Homilię wygłosił ksiądz Kanonik Tadeusz Szlach-
ta, Delegat Księdza Biskupa Kościoła Kieleckiego, 
Duszpasterz Rolników i Samorządowców Diecezji 
Kieleckiej.

Po dziękczynnej Mszy Świętej barwny korowód 
z wieńcami dożynkowymi przeszedł ulicami mia-
sta na stadion miejski - miejsce dalszych obrzędów 
Święta Plonów. 

Gospodarza dożynek Adama Jarubasa Marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego oraz Rolników, 
Gości i wszystkich przybyłych na XIV Świętokrzyskie 
Dożynki Wojewódzkie, przywitali włodarze powiatu  
i miasta: Jerzy Kolarz Przewodniczący Zarządu Po-
wiatu w Busku-Zdroju oraz Waldemar Sikora Bur-
mistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Honory starostów dożynek pełnili Lilla Piasecka 
z Kołaczkowic, gm. Busko-Zdrój i Wiesław Mazur  
z Sarbic Drugich, gm. Łopuszno. Aby tradycji stało 
się zadość, Starostowie dożynek wspólnie z Mar-
szałkiem podzielili chleb wypieczony z tegorocz-
nych zbóż, którym poczęstowali uczestników Świę-
ta Plonów.
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Barwnym punktem uroczystości była prezentacja wieńców dożyn-
kowych oraz ich ośpiewanie przez poszczególne delegacje wieńcowe 
ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężył wie-
niec reprezentujący Powiat Kielecki, autorstwa Józefy Buckiej z Ko-
stomłotów gmina Miedziana Góra powiat kielecki. Drugie miejsce zajął 
wieniec z Powiatu Staszowskiego, z gminy Połaniec, a trzecie z Powia-
tu Opatowskiego, z gminy Ożarów. Wieniec Powiatu Buskiego, repre-
zentowany przez delegację wieńcową ze Stopnicy - Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” w Stopnicy - podobnie, 
jak pozostałe powiaty, otrzymał wyróżnienie.
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Podczas części obrzędowej rozstrzygnięto również konkurs pod nazwą „Piękna i Bezpieczna Zagroda 
– Przyjazna Środowisku”, w którym zwycięzcami zostali Państwo Małgorzata i Dariusz Przemyscy, zam. 
Słupia Stara, gm. Nowa Słupia, powiat kielecki, drugie miejsce zajęli Państwo Jolanta i Aleksander Bidas, 
zam. Łukawa, gm. Wilczyce, powiat sandomierski oraz trzecie miejsce Państwo Edyta i Jacek Garbacz, 
zam. Probołowice, gm. Złota, powiat pińczowski. W kolejnym konkursie pod nazwą „Najlepsze gospodar-
stwo ekologiczne” przyznano nagrody: Państwu Agnieszce i Piotrowi Lasek w kat. gospodarstwo towarowe 
oraz Państwu Grażynie i Kazimierzowi Karwat w kat. gospodarstwo chroniące środowisko.

Rozstrzygnięto również konkurs, ogłoszony po raz pierwszy przez Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego, na „Najładniejsze Stoisko Powiatowe”. W konkursie udział wzięło pięć powiatów, pierwsze miejsce 
zajął Powiat Jędrzejowski, a pozostałe powiaty, w tym Powiat Buski otrzymały wyróżnienia. Kryteria oceny 
stanowiły m.in.: charakter stoiska, oddający specyfikę powiatu oraz jego walory kulturowe, nawiązanie do 
tradycji dożynkowych oraz strój i wyeksponowanie w prezentacji regionalnego produktu.

Tegoroczne Święto Plonów przycią-
gnęło tłumy gości i publiczności, miej-
ski stadion został otoczony licznymi 
stoiskami, na których prezentowały się 
m.in. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 
powiatu buskiego ze swojskimi pyszny-
mi ciastami i regionalnymi wyrobami, 
wystawy płodów rolnych i sprzętu rol-
niczego, liczne stoiska instytucji i firm  
z terenu całego województwa święto-
krzyskiego i sąsiednich województw. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło się we-
sołe miasteczko dla najmłodszych oraz Piknik Zbożowy zorganizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą.
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 W części artystycznej na scenie zaprezentowały się świętokrzyskie kapele i zespoły oraz Grupa Arty-
styczna „Iskra” z Ożarowa. Atrakcją tegorocznych dożynek był pokaz musztry paradnej oraz gry i zabawy 
jazdy konnej w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileń-
skich. 

Na zakończenie dożynek w „Gościńcu Gwiazd” wystąpił zespół „M-cztery”, który zaprezentował znane 
polskie i światowe utwory w swoich aranżacjach. Po występie gwiazdy, zespół muzyczny „RYTMIX” zadbał 
o wokalno-muzyczną oprawę zabawy tanecznej w ponidziańskich rytmach, która trwała do północy pod 
gwieździstym niebem. 

I. Marzec

ZakońcZenIe InweStycjI 
„PrZeBuDowa BoISk wIelofunkcyjnych  

SPecjalnego oŚroDka SZkolno – wychowawcZego 
Dla nIePełnoSPrawnych ruchowo w BuSku-ZDroju  

wraZ Z BuDową ŚcIeżkI rehaBIlItacyjnej”
W dniu 7 lipca 2014 roku Powiat Buski podpisał 

umowę z wykonawcą robót budowlanych na zada-
nie pod nazwą „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju 
wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej”. Inwestycja 
realizowana była przy ul. Rehabilitacyjnej 1 w Bu-
sku-Zdroju i obejmowała przebudowę istniejących 
boisk o nawierzchni asfaltowej. Ze względu na zły 
stan techniczny nawierzchni boiska były użytko-

wane w niewielkim stopniu przez wychowanków 
ośrodka. Zróżnicowany stopień niepełnosprawno-
ści wychowanków wymagał wykonania nawierzch-
ni bezpiecznej, umożliwiającej uprawianie różnych 
gier zespołowych i ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Zakres inwestycji obejmował usunięcie na-
wierzchni asfaltowej i wykonanie boiska piłkar-
skiego o nawierzchni trawiastej, boiska wielofunk-
cyjnego o nawierzchni syntetycznej, bieżni prostej  
o nawierzchni syntetycznej oraz budowę siłowni  
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terenowej w formie ścieżki rehabilitacyjnej. Wyko-
nane obiekty zostały ogrodzone, przy bramkach 
boisk wykonano piłkochwyty, a ciągi piesze dosto-
sowano dla osób niepełnosprawnych. Ścieżka re-
habilitacyjna udostępnia 8 zestawów urządzeń ze-
wnętrznych do wykorzystania w różnych układach 
ćwiczeń stacjonarnych. Boisko wielofunkcyjne po-
siada pasy rozgraniczające boiska do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego 
wraz z wymaganym wyposażeniem – koszami do 
gry i tulejami do mocowania słupków, siatek oraz 
bramek. Całość ma na celu umożliwienie prowa-
dzenia ćwiczeń ruchowych oraz zapewnienie wy-
chowankom bezpieczeństwa w przemieszczaniu 
się na terenie boisk.

Środki na realizację inwestycji pozyskano w ra-
mach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będącego w dyspozycji Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 
317 778,00 zł, zgodnie z umową NR 58/RB/14 z dnia 
09.06.2014 r., do 50% kosztów kwalifikowanych, 
a także od Ministra Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie Uroczysty odbiór inwestycji

umowy z dnia 04.08.2014 r., nr 2014/0142/1753/
SubA/DIS/T w kwocie 260 000,00 zł., tj. do 33% 
wartości kosztów kwalifikowanych, środki w ramach 
Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej – „Program rozwoju bazy sporto-
wej na 2014 rok i lata następne w województwie 
świętokrzyskim” środki w dyspozycji Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Koszt robót budowla-
nych wyniósł 789 970,00 zł., w tym udział budżetu 
powiatu wynosi 239 940,00 zł.

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej, Programu rozwoju bazy sportowej na 2014 r. i lata następne w województwie 
świętokrzyskim

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków PFRON, będących w dyspozycji  
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.

P. Woźniak

PoDZIękowanIe Strażakom-ochotnIkom

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się  
5 września br. zostały wręczone podziękowania za 
sportową rywalizację w tegorocznych zawodach 

sportowo-pożarniczych OSP – Stopnica 2014. Jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które zaję-
ły w tych zawodach trzy pierwsze miejsca, zostały 
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uhonorowane przez Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Roberta Gwoździa, który jest również stra-
żakiem OSP Pacanów i przez Starostę Buskiego Je-
rzego Kolarza. Za sportową rywalizację wyróżnione 
zostały delegacje z jednostek OSP Piestrzec, OSP 
Stopnica oraz OSP Nowy Korczyn, które otrzymały 
podziękowania oraz przygotowane przez obu rad-
nych upominki. 

To uroczyste wyróżnienie na forum powiatu było 
jednocześnie publicznym podziękowaniem dla 
wszystkich jednostek startujących w tegorocznej ry-
walizacji, a także wyrazem wdzięczności dla całej 
grupy strażaków-ochotników z terenu Powiatu Bu-
skiego, za ich codzienną piękną służbę i gotowość 
do działania w ochronie zdrowia, życia i mienia.

J. Służalski

nowocZeSny SPrZęt Do walkI Z PowoDZIą  
Dla komenDy PowIatowej PańStwowej Straży 

Pożarnej w BuSku-ZDroju
Nowoczesny sprzęt do walki z powodzią otrzymali 

3 października br. strażacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. 

Cały zestaw wart około 4 milionów złotych to 
pierwsza tego rodzaju w Polsce amfibia z wyposaże-
niem, łódź wiosłowa płaskodenna z silnikiem, cztery 
pontony nowej generacji wykonane z wzmocnione-
go materiału, przyczepa z rękawami powodziowymi 
o łącznej długości 2,5 kilometra, agregatem, moto-
pompą pływającą, wężami tłocznymi i bogatym do 
nich osprzętem. 

Wyspecjalizowany Zestaw Przeciwpowodziowy 
- efekt realizacji projektu Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych powstał na bazie przykrych doświad-
czeń kolejnych powodzi w Polsce. W jego reali-
zację zaangażowani byli Komenda Główna PSP  
w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej  
w Warszawie, Centrum Naukowo Badawcze Ochro-
ny Przeciwpożarowej w Józefowie, Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Prawa Heleny Chodkowskiej w War-
szawie, „Moratex” z Łodzi, AMZ Sp. z o.o. z Kutna 
oraz „Delta Servise” z Grudziądza. 

Na etapie testowania poszczególnych elemen-
tów udział brali strażacy z JRG Busko i OSP z gmin 
Pacanów, Nowy Korczyn. 

Całość dzięki dużemu wsparciu na szczeblu cen-
tralnym zastępcy dyrektora Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej dr hab. Jana Wintera nieod-
płatnie trafiła właśnie do Buska. Przekazanie od-
było się w obecności Wojewody Świętokrzyskiego 
Bożentyny Pałki-Koruby, Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nad-
brygadiera Zbigniewa Muszczaka, wspomnianego 
Jana Wintera, Starosty Buskiego Jerzego Kolarza, 
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemara 
Sikory, Komendantów Powiatowych PSP w Busku-
Zdroju brygadiera Kazimierza Ścibiło i st. kapitana 
Roberta Bujnego, a potwierdzenie wręczone zostało 
dowódcy zmiany kapitanowi Piotrowi Dziedzicowi.  
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Ze względu na kształtujące się trendy demogra-
ficzne w powiecie buskim, wykazujące starzenie 
się społeczeństwa i pogarszanie stanu jego zdro-
wia, Powiat Buski realizuje projekt pn. „Podniesie-
nie jakości usług świadczonych w Domu Pomo-
cy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez 
tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii 
zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej 
wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie 
kwalifikacji personelu”. Celem realizacji projektu 
jest polepszenie warunków lokalowych dla miesz-

Nowe wyposażenie poświęcił kapelan buskich stra-
żaków ks. Tadeusz Szlachta. Największe zaintere-
sowanie i ciekawość budzi jedyna na razie w Polsce 
konstrukcja – amfibia o wdzięcznej nazwie „Wydra” 
powstała w AMZ – Kutno Sp. z o.o. Jest pojazdem 
transportowym, trzyosiowym ze zdolnością do pływa-
nia, przeznaczonym do wykorzystania w sytuacjach 
klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem 
stanów powodziowych, podtopień, gdzie dotarcie 
do zalanych terenów jest niemożliwe po twardym 
terenie. Pojazd ten posiada następujące parametry: 
ciężar 15 ton, długość 8,135 metra, szerokość 2,620 
metra, wysokość 3,260 metra, o ładowności 3 ton, 
prędkość po drogach utwardzonych do 50 km/h, na 
wodzie około 10 km/h. Załogę stanowią trzy oso-

by. Oprócz jej głównego przeznaczenia do działań  
w sytuacjach zagrożenia życia ludzi i zwierząt, ewa-
kuacji dobytku amfibia jest przystosowana do wyko-
rzystania między innymi do prac konserwacyjnych 
tj. odmulania, koszenia na trudno dostępnym tere-
nie. Przystosowana jest do zamontowania na niej 
jako nośnika urządzeń koszących, odmulających, 
lemiesza wraz z wciągarką do spychania osadów, 
młota hydraulicznego itp. Napędzana jest silnikiem 
wysokoprężnym o wysokiej mocy współpracującym 
z wysokowydajną pompą hydrauliczną spełniającą 
rolę przekładni bezstopniowej. Umożliwia to prze-
kazanie mocy wszystkich kół pojazdu oraz napędu 
wodnego w przypadku poruszania się na wodzie. 

R. Gwóźdź

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

PoDnoSImy jakoŚć uSług – 
Dom Pomocy SPołecZnej w ZBorowIe

kańców Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,  
a także podniesienie jakości dostarczanych im usług. 
Realizowana jest rozbudowa poddasza budynku  
w celu powiększenia powierzchni użytkowej oraz 
wyposażenie powstałych w jej wyniku pomieszczeń. 
Nowe sale terapeutyczne i rehabilitacyjne umożliwią 
zwiększenie efektywności i liczebności zajęć oraz 
efektywniejsze świadczenie usług i opieki nad pod-
opiecznymi w podeszłym wieku, niepełnosprawny-
mi intelektualnie oraz przewlekle chorymi. Utworzo-
ne zostaną również lokale aktywizujące, mające na 
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P. Woźniak

celu przystosowanie pensjonariuszy do samodziel-
nego życia.  Oprócz robót budowlanych realizowane 
są szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe 
14 pracowników DPS Zborów. Obejmują one 8 spe-
cjalistycznych szkoleń z zakresu form terapii, opieki 
paliatywnej i pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz 
1 studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji na-
rządu ruchu. Zakończeniem komponentu szkoleń 
będzie wizyta studyjna w placówce opieki społecz-
nej na terenie Federacji Szwajcarskiej. Umowę na 
realizację szkoleń podpisano w lutym 2014 roku, 
następnie w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą 
robót budowlanych, planowany termin zakończenia 
robót to kwiecień 2015 r. 

Wartość robót budowlanych wynosi 2546132,43 
zł. Powiat Buski w czerwcu 2013 r. podpisał umowę 
o dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Instytucją Realizującą 
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy dla wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Przyznane dofinanso-
wanie w wysokości do 85 % - 2431813,13 zł obejmu-
je koszty kwalifikowane robót budowlanych, szkoleń 
pracowników oraz działań promocyjnych. Dodat-
kowo w czerwcu 2014 roku Powiat Buski podpisał 
umowę o dofinansowanie w wysokości 137820,00 
zł do robót budowlanych projektu z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Świętokrzyskiego jako 
dysponentem środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwzględ-
niając wymienione źródła dofinansowania, udział 
środków własnych Powiatu Buskiego nie przekra-
cza 11%. Planowane zakończenie i rozliczenie pro-
jektu nastąpi we wrześniu 2015 roku.
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środki własne Powiatu                                    - 9 661 747,00 zł 
środki na usuwanie skutków powodzi                       - 6 884 064,00 zł
środki Urzędów Gmin                                                - 1 560 569,00 zł
środki z Ministerstwa Infrastruktury                           -    704 300,00 zł
środki z budżetu państwa (NPPDL)                          - 1 413 151,00 zł
środki Unii Europejskiej                                        - 4 112 475,00 zł

coraZ lePSZe DrogI
W latach 2011-2014 na terenie Powiatu przebudowano i wyremontowano prawie 100 km dróg i chod-

ników. Środki na ten cel pozyskiwano między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łączna wartość nakładów to  
24 336 306,00 zł, w tym:

PoDSumowanIe kaDencjI
Wstąpienie Polski do UE przyniosło wielkie korzyści polityczne i go-

spodarcze. Na akcesji skorzystał zarówno samorząd, jak i sami miesz-
kańcy. 1 maja 2014 roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia w Unii Euro-
pejskiej. Czy nasz samorząd dobrze wykorzystał ten czas? Poniższe 
podsumowanie świadczy o tym, że fundusze unijne miały znaczący 
wpływ na rozwój naszej „Małej Ojczyzny”. 

Samorząd Powiatu Buskiego pragnie gorąco podziękować Mar-
szałkowi Województwa Świętokrzyskiego Panu Adamowi Jarubasowi 
oraz Zarządowi Województwa za nieustanne wspieranie i niesłabnącą 
życzliwość płynące ze szczebla Województwa Świętokrzyskiego dla 
naszych działań i realizowanych projektów.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu w Busku-Zdroju, mam zaszczyt 
i ogromną przyjemność zaprezentować Państwu ważniejsze zadania 
zrealizowane przez samorząd Powiatu Buskiego w kadencji 2010-
2014.
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Ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ zrealizowano w roku 2011 projekt przebudowy 
drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina dług. 15,729 km, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2010. 
W roku 2011 wartość wykonanych robót wyniosła 6 854 130,00 zł, zaś łączna wartość zrealizowanego pro-
jektu to 14 931 860,00 zł.

Powiat Buski stara się pozyskiwać środki na dofinansowanie przebudowy i remontów dróg powiato-
wych ze wszystkich programów dofinansowujących projekty, zarówno z Unii Europejskiej, jak i z budżetu 
państwa. W latach ubiegłych, ze środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Powiat Buski zrealizował przebudowę trzech dróg o łącznej długości 
47,978 km na wartość 37 415 400,00 zł. 

Jeżeli nowy okres finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w ramach RPOWŚ będzie 
przewidywał dofinansowanie dla dróg powiatowych, Powiat Buski zgłosi projekty na przebudowę  dalszych 
odcinków dróg. Ponadto, w związku z planowanym wsparciem w ramach środków Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 w zakresie przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiat Buski zgłosił potrzeby 
remontów, przebudowy i budowy dróg powiatowych, mieszczących się w ramach tego Programu. Zgłoszo-
ne zostały ciągi drogowe długości 65,699 km. Planowane nakłady to 21 073 000,00 zł. 

W ramach dofinansowania przebudowy dróg powiatowych z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych od 
początku trwania tego Programu do roku 2013 Powiat Buski przebudował łącznie 58,449 km dróg i chodni-
ków na wartość 15 670 000,00 zł.

W roku 2014 Powiat realizuje projekt na przebudowę dróg i ulic powiatowych o łącznej długości 8,493 
km w tym: ul. Łagiewnicka w Busku-Zdroju dług. 1,527 km, ul. Biechowska w Pacanowie dług. 0,570 km 
oraz drogi powiatowe Widuchowa - Ruczynów dług. 2,137 km, w m. Balice chodnik o dług. 0,720 km, 
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oSZcZęDZamy Z korZyŚcIą Dla ŚroDowISka

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

m. Solec-Zdrój - Wełnin dług. 1,759 km (ścieżka rowerowa), Tuczępy - Januszkowice dług. 1,650 km, 
przebudowa skrzyżowania w m. Tuczępy o dług. 0,130 km. Wartość nakładów to 2 464 298,00 zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu państwa 1 231 318,00 zł, udział Gmin 616 074,00 zł oraz z budżetu Powiatu  
616 906,00 zł. 

Wzorem lat ubiegłych drogi powiatowe zniszczone przez nawalne opady deszczu, objęte zostały dofi-
nansowaniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Powiat Buski zgłosił potrzebę remontów 
dróg o łącznej długości 25,470 km i wartości 6 409 444,00 zł, z czego w roku 2014 zrealizowany został 
remont dróg na długości 6,388 km o wartości 1 161 137,00 zł, na co Powiat uzyskał dotację 887 974,00 zł. 
Ponadto w lipcu br. Powiat Buski otrzymał dotację w wysokości 1 100 000,00 zł oraz we wrześniu na kwotę 
600 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy następujących dróg: Oleszki - Biniątki o dł. 0,725 km, Sielec 
przez wieś o dł. 1,000 km, Stopnica - Gorysławice dł. 0,317 km, Młyny - Szaniec - Nowy Folwark długości 
1,500 km, Parchocin - Trzebica - Żabiec - Komorów długości 1,450 km, Gnojno - Janowice Poduszowskie 
- Balice o długości 1,100 km, Szczaworyż - Kików - Zborów długości 1,850 km, Ruczynów - Żerniki Górne 
o długości 2,215 km.
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Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach

W lipcu 2011 roku został za-
inicjowany Projekt pn. „Termo-
modernizacja budynków użyte- 
czności publicznej na terenie 
Powiatu Buskiego i Powiatu Piń-
czowskiego”. Projekt obejmował 
termomodernizację 20 obiektów 
użyteczności publicznej, należą-
cych do 5 jednostek samorządu 
terytorialnego. Liderem Projektu 
był Powiat Buski, a Partnerami: 
Powiat Pińczowski, Gmina Gnoj-
no, Gmina Nowy Korczyn oraz 
Gmina Wiślica.

Obiektami objętymi pracami 
termomodernizacyjnymi na tere-
nie Powiatu Buskiego były: bu-
dynki Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju, Powiatowy Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy  
w Busku-Zdroju, Warsztaty Szkol-
ne Zespołu Szkół Techniczno – 
Informatycznych w Busku-Zdroju 
i Placówka Opiekuńczo – Wycho-
wawcza w Winiarach. W Gminie 
Gnojno prace termomoderniza-
cyjne prowadzono w budynku 
Szkoły Podstawowej w Raczy-
cach, Urzędu Gminy w Gnojnie 
i Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gnojnie. W Gminie Nowy Kor-
czyn zrealizowano termomoder-
nizację Samorządowego Zakładu 
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Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie, a w Gminie 
Wiślica – budynek Szkoły Podstawowej w Wiślicy.

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

Projekt był współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój systemów 
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i ener-
getycznej” oraz z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach progra-
mu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji  
(GIS – Green Investment Scheme). 

Łączna wartość Projektu to 10 352 726,77 zł, 
w tym wartość dofinansowania z RPOWŚ  
4 431 989,54 zł, a wartość dofinansowania  
z NFOŚIGW 2 833 470,00 zł.
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ZmnIejSZamy BeZroBocIe
W latach 2011 – 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju realizował kolejne edycje projektu  

„EuroBus” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki - Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Celem projektu „EuroBus” było podniesienie poziomu aktyw-
ności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warun-
ków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Ten projekt skierowany był przede wszystkim do osób  
długotrwale bezrobotnych, młodzieży do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku 
życia oraz pozostałych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W latach 2011 - 2013 w projekcie uczestniczyło 715 
osób, a w roku 2014 zaplanowano udział w nim 457 osób. Poprzez podjęte działania tj. staże, szkolenia, 
prace interwencyjne, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie środ-
ków na podjęcie działalności gospodarczej, osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie miały możliwość 
zdobycia pracy, pierwszego doświadczenia zawodowego, przekwalifikowania się, samozatrudnienia oraz 
pozyskały umiejętność poruszania się po rynku pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. Łączna kwota pozyska-
nych w latach 2011 - 2014 środków na realizację tego projektu wyniosła 7.935,1 tys. zł.

W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju pozyskał środki EFS w wysokości 616,1 tys. zł na 
realizację w latach 2012 - 2014 projektu „Dobre kwalifikacje – szansa na pracę” w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz 
zdolności do zatrudnienia młodych osób do 25 roku życia poprzez nabycie przez uczestników projektu 
umiejętności kreowania własnego wizerunku zawodowego i poruszania się po rynku pracy, nabycie, zmianę 
lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z nowo 
nabytymi kwalifikacjami. W projekcie uczestniczyły 53 osoby bezrobotne. 

W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju pozyskał środki EFS w wysokości 958,7 tys. zł na re-
alizację w latach 2013-2015 projektu „Trzy alternatywy” w ramach POKL - Priorytet VII, Działanie 7.2 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących 
w powiecie buskim i zarejestrowanych w PUP w Busku-Zdroju, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 
względu na bezrobocie, poprzez nabycie przez uczestników projektu umiejętności kreowania własnego wi-
zerunku zawodowego i poruszania się po rynku pracy, nabycie, zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych, a także zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z nowo nabytymi kwalifikacjami. Poziom 
bezrobocia w powiecie buskim jest najniższy w województwie świętokrzyskim, obecnie wynosi 6,9% - to 
najniższy wskaźnik od 2008 roku.
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w troSce o ZDrowIe
W latach 2011 - 2014 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zrealizowano inwestycje o łącznej 

wartości około 22 mln zł. 
Jednymi z pierwszych rozpoczynających cykl modernizacji były: „Wdrożenie zintegrowanego systemu 

informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”, „Przebudowa byłej pralni na laboratorium 
szpitalne w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju” oraz „Przebudowa Oddziału Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii oraz Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”. 

W ramach pierwszego projektu zrealizowano dokumentację projektową, wykonano okablowanie struk-
turalne wraz z zakupem osprzętu sieciowego, dostawę i wdrożenie systemu radiologii pośredniej CR  
i Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz zakup sprzętu komputerowego i serwerowego. Wartość 
inwestycji to kwota 2 460 394,90 zł, w tym udział finansowy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego 1 921 209,73 zł, Powiatu Buskiego 250 000,00 zł, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
289 185,17 zł. 

Druga inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych na adapta-
cję/przebudowę pomieszczeń pralni na laboratorium szpitalne w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bu-
sku – Zdroju. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 774 745,00 zł, w tym udział finansowy Powiatu Buskiego 
745 305,00 zł, natomiast Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 29 440,00 zł.

Zakres trzeciej inwestycji obejmował przebudowę Izby Przyjęć i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wraz z dostawą sprzętu przewidzianego na wyposa-
żenie oddziałów szpitalnych. Wartość inwestycji to 6 092 000,00 zł, w tym udział finansowy Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 425 757,50 zł oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
3 666 357,50 zł.

We wrześniu 2013 r. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej Izby Przyjęć i Oddziału Inten-
sywnej Opieki Medycznej.
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 Kolejną ważną inwestycją była budowa lądowiska, która obejmowała utwardzenie części dział-
ki gruntu położonego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i jej zagospodarowanie  
z przeznaczeniem pod dzienne lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Wartość inwestycji to kwota 214 740,20 zł, którą stanowiła  
w całości pozyskana darowizna na rzecz ZOZ w Busku-Zdroju.

W ramach akcji: „WOŚP dla Seniora” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała sprzęt medycz-
ny dla Oddziału Geriatrycznego o wartości 344 414,88 zł. Przekazany sprzęt obejmował: materace przeciw-
odleżynowe, kardiomonitor, fotele kąpielowe, łóżka, podnośnik elektryczny z wyposażeniem, aparat EKG, 
spirometr, wózki inwalidzkie, ssak elektryczny oraz pionizator.

Następnym zrealizowanym projektem był projekt o nazwie „Zakup nowoczesnej aparatury naukowo-ba-
dawczej dla Oddziałów Chirurgii, Urologii i Dializ szansą na podniesienie konkurencyjności Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Busku-Zdroju”. Wartość inwestycji 1 706 293,52 zł, w tym udział finansowy Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 450 349,49 zł oraz Powiatu Buskiego 255 944,03 zł. Projekt obejmował 
zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Urologii, Stacji Dializ.
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Kolejną ważną inwestycją jest budowa bloku operacyjnego, wykonywana w ramach realizacji projektu 
„Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju po-
przez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć”. Wartość inwestycji 
6 467 000,00 zł, w tym udział finansowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 574 742,50 zł 

Sale operacyjne

Sala pooperacyjna

Nowy Blok Operacyjny

oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
3 893 142,50 zł. Inwestycja polega na budowie 
niezależnego bloku operacyjnego, zaopatrzonego  
w nowoczesną aparaturę. Zakończenie prac plano-
wane jest na koniec października 2014 r.

W planach do realizacji są projekty dotyczące 
m.in.: sali porodów rodzinnych, szkoły rodzenia, 
remont oddziału zakaźnego oraz oddziału pedia-
trycznego. Odnośnie ostatniego zadania planuje się 
rozpoczęcie jego przebudowy jeszcze w roku bie-
żącym. Ogólny koszt projektu to około 2 500 000,00 
złotych.

We wrześniu br. zakończyły się negocjacje  
pomiędzy stroną rządową a samorządem woje-
wództwa świętokrzyskiego, wynikiem których jest 
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coraZ wyżSZy PoZIom BuSkIej oŚwIaty
Budżet oświaty stanowi około 45% całego budżetu Powiatu Buskiego. Środki finansowe przeznaczane 

na edukację w Powiecie Buskim pochodzą zarówno z budżetu państwa (subwencja oświatowa), jak i ze 
źródeł pozabudżetowych, takich jak m.in.: 
1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
2) Program Młodzież w działaniu,
3) Program Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie,
4) Program Comenius Partnerski Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie,
5) Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe,
6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
7) Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego, 
8) Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji,
9) Budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
11) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W latach 2010 – 2014 Powiat Buski oraz podległe jednostki oświatowe zrealizowały łącznie 34 projekty 
finansowane głównie z budżetu Unii Europejskiej o łącznej wartości 13 292 835,32 zł. Spośród w/w pro-
jektów 7 (o łącznej wartości 2 996 987,32 zł) związanych było z wyposażeniem jednostek oświatowych  
w najnowszy sprzęt dydaktyczny i informatyczny oraz wykonaniem modernizacji i termomodernizacji bu-
dynków jednostek oświatowych. Powiat zrealizował również 6 projektów w partnerstwie z Krajowym Ośrod-
kiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Politechniką Świętokrzyską, Świętokrzyskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz Szkołą Języków i Zarządzania Pro-
mar. Spośród w/w projektów 22 (o wartości 10 295 848 zł) dotyczyły podnoszenia umiejętności uczniów  
i rozwijania ich zainteresowań, a także podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach re-
alizowanych projektów uczniowie brali udział m.in. w licznych zajęciach warsztatowych i przedmiotowych 
pogłębiających wiedzę i umiejętności, a także w stażach zagranicznych oraz obozach językowych w Niem-
czech i Anglii. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych miał istotny wpływ na wyniki egzaminów ze-
wnętrznych, których zdawalność systematycznie wzrasta, zarówno w przypadku egzaminów maturalnych, 
jak i egzaminów zawodowych. Uczniowie z Powiatu Buskiego od kilku lat są w czołówce wojewódzkiej 
pod względem zdawalności egzaminów. Potwierdziły to ubiegłoroczne i tegoroczne egzaminy zawodo-
we i maturalne. W 2013 r. wynik zdawalności, jaki osiągnęli uczniowie z Powiatu Buskiego uplasował ich 
na pierwszym miejscu w Województwie Świętokrzyskim. W 2014 r. szkoły zawodowe i ogólnokształcące  
z Powiatu Buskiego również uzyskały jedne z najlepszych wyników w Województwie Świętokrzyskim. Wy-
niki zdawalności matur w 2014 r. w Powiecie Buskim w publicznych szkołach ogólnodostępnych osiągnęły 
poziom znacznie wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka, tj. 82% (zdawalność zarówno w kraju, jak  
i w Województwie Świętokrzyskim wyniosła 71%), przy czym w liceach ogólnokształcących w Powiecie 
Buskim maturę zdało ponad 86% absolwentów (w kraju natomiast 80%, a w Województwie Świętokrzyskim 
83%). W technikach w Powiecie Buskim zdawalność matur osiągnęła blisko 72%, natomiast w kraju jedynie 
54%, a w naszym województwie 52%.

Mam nadzieję, że przedstawiona powyżej informacja przybliży Mieszkańcom naszego powiatu chociaż 
część spraw, którymi zajmowano się w Radzie Powiatu mijającej kadencji.

Jerzy Kolarz
Starosta Buski

propozycja kontraktu wojewódzkiego dla regionu świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach tego kon-
traktu w propozycji rządowej znalazła się inwestycja, dotycząca budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Niezwykle miłym akcentem na podsumowanie inwestycji w ochronę zdrowia w buskim szpitalu, była 
nagroda „Skrzydła 2014”, którą Dyrektor ZOZ odebrał we wrześniu br. To wyróżnienie jest uhonorowaniem 
ciężkiej pracy na rzecz poszerzenia i ulepszenia oferty medycznej szpitala.



Radni kadencji 2010-2014 podczas obRad sesji


