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Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

InweStujemy dZIś w lepSZe jutro - 
unIjne projekty edukacyjne dla młodZIeży

Oświata zajmuje szczególne miejsce w progra-
mach finansowanych ze środków krajowych i Unii 
Europejskiej. Powiat Buski, pragnąc wykorzystać 
tkwiące w tym obszarze możliwości, wspólnie z jed-
nostkami oświatowymi przygotowywał i składał do 
instytucji pośredniczących wnioski o dofinansowa-
nie przedsięwzięć edukacyjnych. W roku szkolnym 
2015/2016 projekty dofinansowane ze środków ze-
wnętrznych są realizowane w: 
• Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Bu- 

sku-Zdroju - projekt pn. Wzajemne poznanie się 
poprzez rozwijanie umiejętności IT o wartości  
37 175 euro, którego celem było stworzenie mul-
timedialnej międzynarodowej klasy w celu dziele-
nia się materiałami edukacyjnymi oraz rozwijanie 
umiejętności uczniów i nauczycieli zaangażowa-
nych w projekt poprzez kursy on-line dostępne dla 
wszystkich uczestników z następujących krajów: 
włoch, Szwecji, Hiszpanii, niemiec, Finlandii, 
wielkiej Brytanii;

• Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Bu-
sku-Zdroju w ramach programu Erasmus+ pro-
jekt EUROFUTURE Changing Places dotyczący 
wymiany międzynarodowej uczniów pomiędzy 
polską, wielką Brytanią, turcją, włochami, 
Hiszpanią i niemcami. Tematem przewodnim 
projektu jest doradztwo zawodowe w zakresie 
przygotowania uczniów do poruszania się na eu-
ropejskim rynku pracy. Dofinansowanie na reali-
zację projektu wyniesie 59 814 euro; 

• Zespole Szkół technicznych i ogólnokształ-
cących w Busku-Zdroju w ramach programu 
Erasmus+ projekt 4 Professions 4 Great Future  
o wartości 187 072 euro. Dzięki uzyskaniu środ-
ków finansowych uczniowie kształcący się w za- 
wodach: technik budownictwa, geodeta, hote-
larstwa, architektury krajobrazu oraz w zawo-
dzie monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie odbędą zagraniczne staże  
w przedsiębiorstwach w wielkiej Brytanii, niem-
czech i Hiszpanii;

• Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 
oraz Specjalnym ośrodku Szkolno – wycho-
wawczym w Broninie zostaną zakupione do bi-
blioteki szkolnej książki przeznaczone dla uczniów 
szkół podstawowych. Wśród zakupionych pozycji 
znajdą się m. in. lektury oraz baśnie i bajki. Po-
wyższe zadanie będzie realizowane w ramach 

Rządowego programu wspierania w 2015 r. orga-
nów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły 
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w za-
kresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych 
marzeń”;

• Zespole Szkół technicznych i ogólnokształ-
cących w Busku-Zdroju w ramach Rządowego 
programu wspomagania w latach 2015 – 2018 or-
ganów prowadzących szkoły w zapewnieniu bez-
piecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach – „Bezpieczna +” zakupiony zostanie 
defibrylator AED oraz zrealizowany cykl prak-
tycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zaplanowano, że w szkoleniach 
weźmie udział 300 uczniów, którzy będą uczest-
niczyć najpierw we wstępnym szkoleniu, a potem  
w szkoleniu utrwalającym zdobyte umiejętności,

• Gimnazjum Specjalnym nr 2 (klasa pierwsza)  
w Specjalnym ośrodku Szkolno – wycho-
wawczym w Busku-Zdroju oraz w Szkole pod-
stawowej Specjalnej (klasa pierwsza, druga  
i czwarta) i Gimnazjum Specjalnym (klasa pierw-
sza) w Specjalnym ośrodku Szkolno – wy-
chowawczym w Broninie. Uczniowie w/w klas 
– w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie 
dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szko-
ły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwo-
ści psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego - korzystają z darmowych podręcz-
ników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych. Dotacja na ten cel wyniosła 4 797 
złotych.
Ponadto jednostki oświatowe i Powiat Buski apli-

kują o kolejne środki finansowe z funduszy unijnych 
oraz z budżetu państwa. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz 
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Bu-
sku-Zdroju w partnerstwie publiczno – prywatnym 
z Fundacją Rozwoju Sportu oraz spółką CER-
TES aplikują w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego  
o środki finansowe na realizację projektu pn.  
Dobry start. Całkowita wartość projektu wyniesie  
977 352 zł, w tym 50 600 złotych wkładu własnego 
prywatnego. W ramach projektu zaplanowano, że 
240 uczniów uzupełni swoje kwalifikacje zawodowe 
poprzez udział w dodatkowych zajęciach, a 84 nabę-
dzie doświadczenie zawodowe przez uczestnictwo 
w stażach, które będą organizowane w miesiącach 
wakacyjnych. Stażyści otrzymają stypendium nali-
czane proporcjonalnie do liczby godzin stażu. Zre-
krutowani uczniowie będą mieli możliwość uczest-
niczenia w wybranym kursie zawodowym: prawa 
jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych, spawania 
MIG/MAG/TIG, baristy. Ponadto założono, że dla 
uczestników projektu zostaną zorganizowane kur-
sy kształtowania umiejętności interpersonalnych. 
Przewiduje się też zakup wyposażenia niezbędne-
go do prawidłowej realizacji projektu. Są to m.in.: 
laptopy z oprogramowaniem, tablica interaktywna, 
zespół napędowy silnika, odbiornik GPS, tachimetr 
elektroniczny ze statywem. W chwili obecnej trwa 
ocena formalna i merytoryczna projektu. 

W związku z ustanowieniem przez Radę Mini-
strów wieloletniego programu pn. Narodowy Pro-

gram Rozwoju Czytelnictwa n/w szkoły prowadzone 
przez Powiat Buski złożyły wnioski o wsparcie finan-
sowe na zakup książek do bibliotek szkolnych:
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
• Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych,
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
• Zespół Szkół Specjalnych,
• I Liceum Ogólnokształcące,
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

w Busku-Zdroju.
Ogłoszony program stwarza szansę na uzupeł-

nienie księgozbiorów bibliotek szkolnych zwłaszcza 
o nowości wydawnicze, a także audiobooki. Łącznie 
szkoły planują wydatkować na w/w cel 68 100 zł, 
w tym wkład własny wyniesie 13 620 zł. Pozostałą 
kwotę, tj. 54 480 zł będzie stanowić dofinansowanie 
w ramach w/w programu. Rozpatrzenie wniosków 
oraz realizacja programu jest planowana na rok 
2016.

Jak wynika z powyższego szkoły prowadzone 
przez Powiat Buski uczestniczą w wielu różnych 
programach. Dzięki temu ulega poprawie wyposa-
żenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz zwiększają 
się umiejętności i kompetencje uczniów.

R. Krzemień

StypendIa preZeSa rady mInIStrów
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju było w dniu 16 listopada br. gospo-

darzem uroczystego spotkania, na którym wręczone zostały (przyznawane dla najlepszych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych) Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Premiera przekazały wyróżnionym uczniom: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koru-
ba i Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł w asyście Starosty Buskiego Jerzego Kolarza.

Stypendyści ze szkół powiatu buskiego:
- robert kądzielawa - Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju,
- katarzyna klimczak - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju,
- dominika kornaś - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Busku-Zdroju,
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- przemysław kuk - V Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Nie-
pełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju,

- Sylwia lasak - IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-
Zdroju,

- żaneta łukasik - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
w Busku-Zdroju,

- anna madej - Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wiel-
kiego w Busku-Zdroju,

- michał piotrowski - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju,
- karolina radomska - Niepubliczne Technikum 

Zawodowe w Busku-Zdroju Zakładu Doskonale-
nia Zawodowego w Kielcach.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują 

uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, 
osiągając przy tym najwyższą w danej szkole śred-
nią ocen. Nagroda może być również przyznana za 
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzi-
nie wiedzy i uzyskanie w niej najwyższego wyniku,  
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyników co 
najmniej dobrych. Stypendium wynosi 2580 złotych 
i zostanie wypłacone przez Wojewodę Świętokrzy-
skiego w dwóch ratach. W całym województwie 
świętokrzyskim otrzyma je 137 osób. 

Miłym, a zarazem znaczącym dla szkoły wyróż- 
nieniem było przekazanie przez Wojewodę dla ab- 
solwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-
Zdroju z roku 2015 dominika nowaka dyplomu 
gratulacyjnego za osiągnięty wynik maturalny po-
zwalający zaliczyć go do grona stu najlepszych 
maturzystów w Polsce. Jest to projekt stypendialny 
„Matura na 100 Procent” objęty honorowym patro-
natem Premiera RP. Wyróżnienie odebrała w imie-
niu absolwenta wychowawczyni klasy maturalnej 
Katarzyna Tometczak - Morus. Oprawę artystyczną 
uroczystego spotkania wypełnił koncert chóru szkol-
nego I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju 
prowadzonego przez księdza Józefa Majchrzyka.

R. Gwóźdź
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ośrodek w BronInIe Z HIpoterapIą w tle...
Czy wyobrażacie sobie świat bez zwierząt? Bez 

całego dobrodziejstwa pozytywnych uczuć i emocji, 
jakie potrafi wzbudzić w nas spojrzenie mądrych, 
końskich oczu?

Konie to niesamowite istoty. Mają w sobie moc 
uzdrawiania, emanują spokojem, uczą nas wraż-
liwości i otwartości w relacjach z drugim człowie-
kiem. Doskonale wyczuwają nasze intencje. Mówią 
do nas każdym gestem ciała, odpowiednią posta-
wą, ułożeniem szyi, spojrzeniem. Ich towarzystwo 
jest dla nas niczym żelowy plaster na odcisk zwany 
życiem.

Dzisiaj każdy z nas dokądś pędzi, za czymś goni. 
Wolny czas i spokój są towarem deficytowym. Na-
wet wybór przyszłości naszych dzieci stanowi nie 
lada wyzwanie. Mając przed sobą szeroką ofertę 
placówek o profilu edukacyjnym wielokrotnie za-
stanawiacie się, która będzie najlepsza dla waszej 
pociechy. 

A przecież można inaczej, prościej. Zajrzyjcie do 
nas. W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bro-
ninie wasze dzieci, będą mieć możliwość rozwoju 
własnych zainteresowań i pasji. Nauczą się, w jaki 
sposób uporządkować swoje emocje, jak być cier-
pliwym i odpowiedzialnym. Uzyskają wiedzę i umie-
jętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowa-
nia w dorosłym życiu.

Jesteśmy jedyną w powiecie buskim placówką, 
która posiada przeszkolone konie oraz wykwalifiko-
wanych w zakresie hipoterapii specjalistów. 

Hipoterapia jest formą rehabilitacji przy pomocy 
konia i jazdy konnej. Uniwersalność tej metody po-
lega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, 
sensorycznym, psychicznym i społecznym. Koń 
jako współterapeuta znany jest doskonale z umie-
jętności współpracy z człowiekiem, zaś szczegól-
nym adresatem jego pozytywnych oddziaływań są 
dzieci i młodzież, przejawiające szczególne potrze-
by w różnych dziedzinach życia.

Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ ko-
nia w sferze emocjonalnej. Dzieci często traktują 
konia jak przyjaciela, który nie ocenia i nie krytykuje, 
za to potrafi bezwarunkowo zaakceptować swojego 
jeźdźca. Buduje się między nimi piękna więź, której 
źródłem jest miłość i zaufanie. 

Uśmiech waszego dziecka znaczy dla nas wię-
cej niż milion dolarów. Odwiedźcie nas…

SOSW Bronina
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nowa InweStycja droGowa  
na terenIe powIatu BuSkIeGo już ZrealIZowana

Zrealizowany został projekt pn: „poprawa bez-
pieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg 
powiatowych na terenie powiatu buskiego”, 
który objął przebudowę sześciu odcinków dróg po-
wiatowych na terenie powiatu buskiego o łącznej 
długości 9197 m i wartości 3 055 763,45 zł, w tym: 
wartość dotacji państwa 1 527 881,00 zł, udział po-
wiatu 662 965,56 zł, udział gmin 864 916,89 zł.

„przebudowa drogi powiatowej nr 0087t 
Szczaworyż - Skotniki - radzanów z wykonaniem 
ścieżki rowerowej od km 2+540 do km 4+640 
długości 2100 m” na całym odcinku drogi długości 
2100 m i szer. 5,0 m wykonano warstwę wyrównaw-
czą na istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz uło-
żono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grub.  
4 cm o powierzchni 10500 m² z uwagi na liczne 
zaniżenia i spękania oraz nierówności w profilu po-
dłużnym i poprzecznym. Ze względu na potrzeby 
ruchu lokalnego i pieszego wykonano utwardzenie 
pobocza z kruszywa kamiennego. Na całej długo-
ści planowanego odcinka drogi wykonano ścieżkę 
rowerową dł. 2100 m i szer.1,50 m. Na styku istnie-
jącej nawierzchni i poszerzenia ułożono siatkę do 
zbrojenia nawierzchni w ilości 2100 m. Na całej dłu-
gości ścieżki ułożono warstwę wyrównawczą oraz 
warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm  
o powierzchni 3150 m². Usunięto 9 szt. drzew i wy-
remontowano 4 szt. istniejących przepustów wraz  
z wykonaniem nowych ścianek czołowych co 
pozwoliło na usunięcie istniejącego zagrożenia  
w skrajni drogowej. Dużym zagrożeniem dla ru-
chu kołowego stanowiły istniejące w złym stanie 
technicznym zjazdy na drogi boczne. W związku 
z powyższym wykonano zjazdy wraz z ułożeniem 
części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur 
betonowych zbrojonych Ø 50 cm oraz wykonaniem 

ścianek czołowych i ułożeniem nawierzchni z kru-
szywa łamanego i ułożeniem nawierzchni bitumicz-
nej. Przebudowano skrzyżowania na drogi gminne 
poprzez ułożenie części przelotowej przepustów  
Ø 60 cm w ilości 22 m z wykonaniem 6 szt. ścia-
nek czołowych i ułożeniem podbudowy z kruszywa 
łamanego, oraz wykonaniem nawierzchni bitumicz-
nej w ilości 404 m²; - warstwa wyrównawcza - 30,30 
Mg i warstwa ścieralna gr. 4cm w ilości 404 m².  
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wybudo-
wano zatokę autobusową o długości 50 m o pow.  
114 m². Na zatokach został wykonany chodnik  
z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm. Pod 
zatoką wykonano rów kryty z kręgów żelbetowych  
Ø 50 cm o łącznej dł. 56 m wraz z wykonaniem ścia-
nek czołowych. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu 
wymieniono oznakowanie pionowe w ilości 18 szt. 
znaków oraz ustawiono bariery ochronne na dł.  
112 m. Wykonano także oznakowanie poziome 
ścieżki rowerowej.

 „przebudowa drogi powiatowej nr 0029t 
Gnojno - janowice poduszowskie - Balice od 
km 6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz 
budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 
długości 322 m” obejmowała wykonanie robót 
przygotowawczych, poszerzenia prawostronnego 
istniejącej jezdni szer. 5,0 m o 0,50 m na długości 
322 m. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna z uwa-
gi na liczne zaniżenia i spękania oraz nierówności  
w profilu podłużnym i poprzecznym wymagała wy-
równania betonem asfaltowym o zmiennej grubości 
w ilości 283,65 Mg oraz wykonania warstwy ścieral-
nej grub. 4 cm o powierzchni 5673 m2. W m. Balice 
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego wy-
konano chodnik z kostki brukowej na dł. 274 m wraz  
z wykonaniem zjazdów do posesji. o dł. 48 m. Pra-
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widłowe odwodnienie korpusu drogowego zapew-
niono przez właściwe nadanie spadków podłużnych 
i poprzecznych nawierzchni drogi jak również odmu-
lenie istniejących rowów przydrożnych na dł. 200 m. 
Do prawidłowego odwodnienia korpusu drogi przy-
czyniła się również przebudowa 2 szt. istniejących 
przepustów, wykonanie 3 szt. kratek ściekowych  
z przyłączami do rowu i umocnienie skarp przy wy-
locie płytami ażurowymi. Na przedmiotowym odcin-
ku przewidziano remont zjazdów na drogi boczne  
z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Na istnieją-
cych skrzyżowaniach wykonano korekty łuków po-
ziomych wraz z ułożeniem nawierzchni bitumicznej 
i nadaniem normatywnych spadków. Istniejące po-
bocza gruntowe ścięto i uzupełniono ziemią, nato-
miast na szer. 0,5 m od krawędzi jezdni utwardzono 
kruszywem kamiennym. Wykonano 2 szt. przejść 
dla pieszych oraz linię krawędziową ciągłą.

„przebudowa ulic w miejscowości pacanów 
w ciągu drogi powiatowej nr 0120t pacanów-
Gace Słupieckie od km 0+200 do km 1+280 dłu-
gości 1080 m” obejmowała przebudowę ciągu 
trzech ulic w m. Pacanów; ul. Szkolną, ul. Radziwił-
łówka oraz ul. Książnicką w zakresie poszerzenia 
jezdni do szerokości 5,50 m, budowy jednostron-
nego chodnika oraz ułożenia nowej nawierzchni 
bitumicznej. Poszerzenie istniejącej nawierzchni 
o 0,50 m wykonano na odcinku od km 0+200 do 
km 0+660. W celu uniknięcia spękań na połącze-
niu istniejącej nawierzchni oraz dobudowanej, prze-
widziano ułożenie geosiatki o szerokości 1,0 m.  
Z uwagi na występujące w nawierzchni miejsca prze-
łomowe zaplanowano ich likwidację poprzez wymia-
nę całej konstrukcji nawierzchni wraz z podbudową  
w technologii jak na poszerzeniu nawierzchni.  
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na 
odcinku od km 0+310 do km 0+660 zaprojektowano 
budowę prawostronnego chodnika z kostki bruko-
wej szerokości 1,50 m oddzielonego od krawędzi 
jezdni pasem zieleni zmiennej szerokości od 0,50 

do 1,50 m. Kostka brukowa na chodniku grubości  
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, natomiast 
na zjazdach gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa ła-
manego. Na całej długości ulic wykonano warstwę 
wyrównawczą o zmiennej grubości 2-3 cm na ist-
niejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzeniu oraz 
zjazdach na drogi boczne oraz wykonano warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4cm. W celu pra-
widłowego odwodnienia ulic przedłużono istniejący 
przepust pod koroną drogi z rur żelbetowych śred-
nicy 60 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych, 
odmulono istniejący przepust o dł. 7,0 m, wykonano 
studzienki ściekowe oraz ułożono ściek korytkowy, 
a także wykonano odmulenie istniejących rowów. 
Istniejące pobocza o nienormatywnych spadkach 
ścięto i wyrównano oraz na szerokości 0,5 m utwar-
dzono pobocza kruszywem kamiennym. Dla po-
prawy bezpieczeństwa ruchu wykonano wymianę 
oznakowania pionowego.

„przebudowa drogi powiatowej nr 0103t 
Stopnica-Solec–Zdrój-Zielonki od km 8+480 do 
km 8+817 wraz z przebudową chodnika, skrzy-
żowania oraz budową zatok autobusowych” 
obejmowała odcinek ul. 1 Maja i ul. Krakowskiej 
w m. Solec-Zdrój wraz ze skrzyżowaniem drogi 
powiatowej Nr 0103 (ul. 1 Maja i ul. Krakowska)  
z drogą powiatową Nr 0097T Solec-Zdrój-Zagorza- 
ny-Ostrowce (ul. 1 Maja i ul. Sienkiewicza). Istnie- 
jąca nawierzchnia bitumiczna na skrzyżowaniu 
w/w dróg szerokości 6,0-7,15 m z uwagi na nie-
równości w profilu podłużnym i poprzecznym wy-
magała sfrezowania na głęb. 5 cm i wykonania 
warstwy profilowej z betonu asfaltowego 50 kg/m2 
oraz warstwy ścieralnej grub. 4 cm. Skrzyżowania  
z drogami bocznymi: ul. Żeromskiego i ul. Szkolną 
wymagały korekty łuków poziomych wraz z uło-
żeniem nowej nawierzchni bitumicznej. Istniejące 
chodniki lewostronne są w dobrym stanie technicz-
nym, natomiast po stronie prawej z uwagi na nie-
równości w niwelecie wymagały przebudowy na  



Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

wieści z powiatu Buskiego - Nr 6, grudzień 20158

dł. 460 m. Powierzchnia chodników z kostki do prze-
budowy – szer. 1,5 m na odcinku od km 8+486 do km 
8+516 i 2,0 m na odcinku od km 8+521 do km 8+785.  
W obrębie skrzyżowania szerokość chodników 
zmienna od 2,0 do 4,5 m. Przebudowano istnie-
jące zjazdy do posesji. Długość zjazdów - 104 m,  
powierzchnia 411,5 m2. Ułożono nowy chodnik  
z kostki na wysokości zatok autobusowych oraz  
w miejscach urządzenia przejść dla pieszych  
o powierzchni 225 m2. Na istniejących przystankach 
komunikacyjnych przy ul. Krakowskiej założono wy-
konanie 2 zatok autobusowych. Dla poprawy bez-
pieczeństwa ruchu wykonano przejścia dla pieszych 
w ul. 1 Maja oraz przesunięto istniejące przejścia  
w obrębie skrzyżowania w ul. Sienkiewicza i 1 Maja 
– 3 szt. Ponadto wykonano oznakowanie poziome 
skrzyżowania poprzez wymalowanie linii segrega-
cyjnych. Odległości między przejściami w obrębie 
skrzyżowania zostaną wygrodzone ogrodzeniem 
łańcuchowym U-12b o łącznej długości 37 m. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pie-
szych przed szkołą (ul. 1 Maja) ustawiono znak 
D-6 (obustronnego) ze światłem ostrzegawczym na 
wysięgniku, zasilanego z własnego zasilania hybry-
dowego (z panelami solarnymi i turbiną wiatrową). 
Oznakowanie pionowe na w/w odcinku drogi zosta-
ło w części wymienione i w części wykonane nowe.

„przebudowa drogi powiatowej nr 0096t 
Stopnica-Gorysławice na odcinku przez m. woli-
ca od km 0+000 do km 1+718 związana z budową 
ścieżki rowerowej długości 1644 mb” zakładała 
budowę ścieżki rowerowej o szerokości 1,50 m po 
prawej stronie drogi długości 1644 m oraz ułoże-
nie nowej nawierzchni bitumicznej na nawierzchni 
istniejącej długości 1,718 km. W celu uniknięcia 
spękań na połączeniu istniejącej nawierzchni oraz 
dobudowanej ścieżki rowerowej, ułożono geosiat-
ki szerokości 1,0 m na dł. 1644 m. Na istniejącej 

nawierzchni, która posiada odkształcenia zarówno  
w profilu podłużnym jak i poprzecznym założono, 
jak na ścieżce rowerowej, wykonanie w-wy wy-
równawczej (2-3 cm) oraz warstwę ścieralną grub.  
4 cm. Łączna ilość warstwy wyrównawczej – 691,9 
Mg i warstwy ścieralnej – 10 315,00 m2. Istniejące 
zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej zosta-
ły rozebrane na długości poszerzenia pod ścieżkę 
rowerową. Zostały także przebudowane zjazdy na 
drogi boczne w ilości 2 szt. o dł. 13,0 m. W celu 
poprawy odwodnienia drogi przebudowano prze-
pust pod koroną drogi średnicy 100 cm długości  
8,0 m wraz z dobudową ścianek czołowych. Istnie-
jący przepust z rur żelbetowych o średnicy 60 cm 
długości 8 mb został odmulony i przedłużony z wy-
konaniem ścianek czołowych. Dla poprawy bezpie-
czeństwa ruchu wykonano oznakowanie pionowe  
w ilości 15 szt. Ponadto ustawiono bariery ochronne 
typu olsztyńskiego na dł. 40 m w miejscu głębokiego 
rowu oraz wykonano oznakowanie poziome – linia 
krawędziowa ciągła i przerywana.

„przebudowa drogi powiatowej nr 0037t Szy-
dłów-tuczępy-pieczonogi w miejscowości pod-
lesie od km 4+325 do km 6+725, i od km 6+885 do 
km 7+425 długości 2940 m” obejmowała wykona-
nie na całym odcinku drogi na długości i szer. 5,25-
5,50 m wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicz-
nej betonem asfaltowym o zmiennej grubości oraz 
ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 
4 cm. Na istniejących skrzyżowaniach z drogami 
gminnymi wykonano korektę łuków poziomych wraz 
z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Duże zagroże-
nie dla ruchu kołowego stanowiły również istniejące  
w złym stanie technicznym zjazdy do gospodarstw  
i na działki rolników. W związku powyższym wyko-
nano 125 szt. zjazdów o dł. 600 m wraz z ułożeniem 
części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur 
betonowych zbrojonych Ø 50 cm oraz wykonaniem 
240 szt. ścianek czołowych i ułożeniem nawierzch-
ni z kruszywa łamanego grubości 10 cm w ilości  
1125 m². W celu prawidłowego odwodnienia drogi 
i likwidacji zastoisk wodnych wykonano odmulenie 
istniejących rowów na długości 4000 m oraz prze-
budowę istniejącego przepustu z rur żelbetowych  
o średnicy 80 cm długości 10 m wraz z budową ścia-
nek czołowych oraz odmulenie przepustu ramowe-
go. Ze względu na potrzeby ruchu lokalnego i pie-
szego na odcinku drogi uzupełniono i ścięto pobocza 
oraz utwardzono je kruszywem kamiennym na szer. 
0,50 m. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wyko-
nano wymianę oznakowania pionowego w ilości  
4 szt. znaków ostrzegawczych oraz ustawiono ba-
riery ochronne na dł. 48 m na istniejących przepu-
stach.

K. Tułak
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tete a tete Z kulturą
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta 

w Busku-Zdroju od kilku lat z powodzeniem aplikuje  
o środki finansowe w ramach naborów konkurso-
wych i realizuje projekty. W tym roku tych projek-
tów jest 7. Właśnie zakończyła projekt o nazwie, jak  
w tytule tego artykułu. 

TETE A TETE Z KULTURĄ został wybrany do 
realizacji przez grono ekspertów i dofinansowany 
przez Fundację PZU, jako jeden z 35 spośród 256 
złożonych w konkursie PZU Z KULTURĄ wniosków. 
Dwie czterdziestoosobowe grupy młodszej i starszej 
młodzieży uczestniczyły w ciekawym cyklu spotkań 
z tzw. kulturą wysoką. 18 września br. grupa star-
sza, w ramach jednodniowej wycieczki do Warsza-
wy, obejrzała w Operze Narodowej AIDĘ Verdiego. 
Z kolei młodsi wyjechali do Warszawy 24 paździer-
nika br. i obejrzeli w Teatrze Narodowym KRÓLO-
WĄ ŚNIEGU. 

Projekt zakładał, zgodnie z wymogami konkur-
sowymi, ścisły związek z kulturą w każdym jego za-
kresie. I tak np. obiady w Warszawie miały miejsce 
w Restauracji Kameralnej, gdzie kiedyś jadali słynni 
przedstawiciele polskiej kultury (Tyrmand, Osiecka, 

Hłasko, Stachura i inni) oraz w restauracji POWSIN 
w Warszawskim Parku Kultury. 

Opiekę nad 80 uczestnikami projektu przez cały 
czas jego trwania (od maja do chwili obecnej) spra-
wowała, nie pobierając za to jakiegokolwiek wyna-
grodzenia, grupa osób związanych z parafią. Pa-
rafia była pomysłodawcą i głównym realizatorem 
projektu, ale listy intencyjne członków partnerstwa 
lokalnego VIRIBUS UNITIS tj. Gminy Busko-Zdrój, 
Powiatu Buskiego, Zakładu Kotlarskiego SAS i Fun-
dacji Nasza Przyszłość miały znaczenie na etapie 
jego oceniania. Dzięki wspólnym działaniom na-
szych podmiotów i dotacji Fundacji PZU, młodzież 
reprezentująca wiele szkół z naszego regionu, mo-
gła uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach kultury 
wysokiej.

Więcej informacji i zdjęć o tym i innych projek-
tach można znaleźć na stronie http://albert-busko.
pl/ oraz w  gazecie parafialnej BOSKI ZDRÓJ.

M. Bębenek
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SeGreGator 2015

Zbliża się koniec roku i nadchodzi czas projekto-
wych podsumowań. Jedną z inicjatyw realizowanych 
w tym roku przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. 
Brata Alberta był VIII Parafialny Piknik Ekologiczny. 
Pogoda jak zwykle nie zawiodła i projekt promu-
jący selektywną zbiórkę odpadów mógł się odbyć  
w formie wydarzenia plenerowego. Dzieci i młodzież 
rywalizowali w licznych konkursach z atrakcyjnymi 
nagrodami, wykazując się sporą wiedzą ekologicz-
ną. Ta wiedza, to w dużej mierze pokłosie dotych-

czasowych naszych pikników, wszakże organizuje-
my je już kilka lat. Dzieje się tak dzięki finansowemu 
wsparciu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju, który 
organizuje konkursy na realizację zadań publicz-
nych, między innymi w tej dziedzinie. Nasza parafia 
z powodzeniem składa projekty w tych konkursach. 
Takie pikniki ugruntowują wśród dzieci i młodzieży 
proekologiczne nawyki. To inwestycja przyszłościo-
wa, bo: „czym skorupka za młodu nasiąknie...” 

M. Bębenek
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2 października br. po raz XIII 
odbył się Festiwal Zdrowia w Bu- 
sku-Zdroju im. Zbigniewa Kociu-
by. Miejscem konferencji, podob-
nie jak w latach ubiegłych, była 
sala koncertowa Sanatorium 
Marconi. 

Festiwal zgromadził przedsta- 
wicieli wielu różnych instytucji  
i świata nauki, dla których te-
matem wspólnym jest promocja 
zdrowia. Pozostałą część widow-
ni wypełnili do ostatniego miej-
sca zaproszeni goście, współ-
organizatorzy, prelegenci oraz 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół z terenu województwa 
świętokrzyskiego. 

Co roku podczas Festiwalu poruszane są tematy mocno związane z upowszechnianiem wiedzy  
o zdrowiu publicznym, propagowaniu zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, pe-
dagogów szkolnych, rodziców, a także mieszkańców Buska. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia 
ogłasza hasło przewodnie, które odnosi się do wiodących problemów w obszarze zdrowia publicznego na 
świecie. W tym roku tematem przewodnim jest „Bezpieczeństwo Żywności” - „Z pola na stół – uczyń je-
dzenie bezpiecznym”.

Pierwszym punktem konferencji była inauguracja zlotu szkół promujących zdrowie oraz wręczenie certy-
fikatów i zaproszeń do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przez małgorzatę muzoł – Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Szkoły, którym wręczono Certyfikaty:
– Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Przedłużenie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” na okres kolejnych pięciu lat otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Floriana w Sędziszowie.

Zaproszenie do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie otrzymali:
– Szkoła Podstawowa w Stępocicach,
– Publiczne Gimnazjum w Szewnej,
– oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju.

Następnie mgr Ilona Gładysz-pięta z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach 
wygłosiła referat na temat „Zanieczyszczenia żywności – przyczyny i zapobieganie zatruciom pokarmo-
wym. Prawidłowe zachowania świadomego konsumenta”.

Niezwykle ciekawym punktem, na który z niecierpliwością oczekiwała młodsza część publiczności zgro-
madzona na sali, było rozstrzygnięcie konkursu na film prozdrowotny pt. „Korzystając ze zdrowej żywno-
ści tworzymy zdrowe dania”, organizatorem którego byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Powiatowe Stacje Sani-
tarno-Epidemiologiczne woj. świętokrzyskiego. Zadaniem uczniów było nagranie krótkich filmów ukazują-
cych proces przygotowania atrakcyjnego dania spełniającego warunki zdrowego odżywiania dzieci i mło-
dzieży oraz efektownego wyglądu produktu finalnego. 

Nagrody otrzymali:
I miejsce: 

– aleksandra janus i katarzyna dziura ze Szkoły Podstawowej w Małogoszczu,

XIII FeStIwal ZdrowIa w BuSku-Zdroju 
Im. ZBIGnIewa kocIuBy
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– Igor niewiadomski i kacper 
Saladra z Publicznego Gimna-
zjum we Włoszczowie,
II miejsce:

– Bartosz chmielewski i miko-
łaj Strzemecki z Publicznego 
Gimnazjum w Mircu,
III miejsce:

– Barbara winkler i magdalena 
Bartkiewicz z Gimnazjum nr 8 
w Kielcach,
Wyróżnieni:

– natalia Grabarska i krystian 
łukawski ze Szkoły Podsta-
wowej w Miąsowej,

– ewelina Szczerba i piotr luty 
z Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,

– wiktoria kaczmarzyk i oliwia Bukała ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie,
– adam ryski z Gimnazjum nr 3 w Starachowicach
– oraz ewelina Zug ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie.

Po wręczeniu nagród na scenę wkroczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gackach, aby zaprezen-
tować swój program artystyczny.

Po występie uczniów „Informację o sklepikach szkolnych” przedstawił mgr krzysztof Socha – Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju. 

Na zakończenie pierwszej części Festiwalu uczestnicy obejrzeli występ artystyczny uczniów z Gimna-
zjum w Gnojnie.
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Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych wraz ze swoimi opiekunami mogła wysłuchać referatu dr hab. 
jana nosko em. prof. nadzw. Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach nt. „Styl życia i zachowania zdro-
wotne Jana Chryzostoma Paska (1636-1701)”.

Przed kolejnym referatem wystąpił zespół muzyczny, który tworzą uczniowie z Zespołu Szkół Technicz-
no-Informatycznych w Busku-Zdroju pod opieką nauczyciela Pana Jerzego Koseli. 

Po czym mgr jadwiga Zapała ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wygłosiła referat nt. 
„Jestem tym, co jem”. 

Przed wykładem mgr elżbiety rębiś i mgr alicji Gołdzińskiej z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa  
i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach - „Body piercing, tatuaż, solarium – uważaj, możesz 
sobie zaszkodzić”, buska grupa PaT przedstawiła spektakl edukacyjno-profilaktyczny pt. „dwie drogi” po-
ruszający temat osoby wykluczonej z grupy rówieśniczej, odrzuconej przez środowisko. 

Na zakończenie drugiej części przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Pan Stani-
sław Golmento dokonał podsumowania programu informacyjno – edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeń-
stwa i zdrowia” oraz finału działań „Dzień doradztwa i BHP”. Następnie Okręgowy Inspektor Pracy w Kiel-
cach Pan janusz czyż złożył serdeczne podziękowania koordynatorom z trzech szkół z powiatu buskiego 
za aktywne działania, związane z edukacją młodzieży na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
publicznego. Podziękowania otrzymały:
– Pani katarzyna rogowicz – plisak pedagog szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-

cych w Busku-Zdroju,
– Pani Irena Sobieraj pedagog szkolny w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju
– oraz Pani agata Iwan pedagog szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Busku-

Zdroju.
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Popołudniowy panel o tematyce „żywimy się zdrowo i bezpiecznie” skierowany był przede wszystkim do 
uczestników z kół gospodyń wiejskich, do nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców, kuracjuszy, a także 
mieszkańców Buska-Zdroju. Pierwszy referat w części popołudniowej wygłosiła mgr jadwiga Zapała - „Zdro-
wie mojej rodziny w moich rękach”, który odnosił się do roli kobiety w budowaniu zdrowego stylu życia w ro-
dzinie, poprzez żywienie i inne zachowania prozdrowotne. Kolejny referat wygłosiła mgr Ilona Gładysz-pięta  
nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej i przetworzonej pochodzenia roślinnego.  
Wymagania higieniczne dla produkcji podstawowej i podobnej działalności. Możliwość i warunki sprzedaży 
w/w żywności”. Jako trzecia wystąpiła mgr ewa Ziemkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Kielcach z wykładem pt. „Bezpieczeństwo żywności jako inwestycja w dobrobyt człowieka. Dieta 
dla seniora: Żyjemy nie po to, by jeść – jemy po to, by żyć”. Popołudniową konferencję zakończył referat 
„Rola rodziców w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci. Skąd biorą się zaburzenia odżywiania?” wy-
głoszony przez mgr Irenę Sobieraj, która w tym momencie reprezentowała Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Udział w drugiej części konferencji potwierdzony został certyfikatem, który odebrało 79 osób.

Działania festiwalowe to nie tylko część konferencyjna, ale również szereg działań towarzyszących od-
bywających się równocześnie na wielu płaszczyznach.

W tej edycji Festiwalu, dzięki włączeniu się nowych współorganizatorów, było możliwe przygotowanie 
warsztatów w szkołach podstawowych. Były to warsztaty kulinarne z kucharzem zorganizowane przez 
Agencję Rynku Rolnego OT Kielce oraz warsztaty sportowe pn. „Kształtowanie podstawowych cech mo-
torycznych. Nauka uderzania i pracy nóg, gry i zabawy z elementami badmintona”, których autorem był 
Polski Związek Badmintona. Równolegle w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych młodzież wzięła 
udział w warsztatach prozdrowotnych pn. „Fakty i mity na temat zdrowego stylu życia”, „Żywienie a choroby 
onkologiczne” („Rola żywienia w profilaktyce chorób nowotworowych”) oraz „Dopalacze jako substancje 
psychoaktywne. Co zrobić, żeby skutecznie pomóc? - czynności ratunkowe”, organizatorami których byli: 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kiel-
cach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Świętokrzyskie Centrum Ratownic-
twa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój.

Dla uczestników zlotu szkół promujących zdrowie – uczniów i nauczycieli, w sali konferencyjnej Sa-
natorium Marconi odbyły się dodatkowo warsztaty zorganizowane przez Europejskie Centrum Bajki im. 
Koziołka Matołka w Pacanowie okraszone zdrowym i przepysznym poczęstunkiem przygotowanym przez 
uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Pod arkadami i w holu Sanatorium Marconi zorganizowane zostały stoiska informacyjno–edukacyjne, 
stoiska wystawowo – sprzedażowe, badania, indywidualne porady dietetyka, porady prawne w zakresie 
Prawa Pracy i BHP, konkursy dla dzieci i młodzieży i stoiska ze zdrową żywnością, o które zadbały Koła 
Gospodyń Wiejskich z Widuchowy i ze Skotnik Dużych.

Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, wspólnie z Powiatową Ko-
mendą Policji w Busku-Zdroju, zorganizowała mobilny punkt edukacyjny „Stop Dopalaczom”, na którym 
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nowa oFerta lokalowa 
domu pomocy SpołecZnej w ZBorowIe

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 dniu 17 lipca 2015 roku uroczyście otwarto zmodernizowane poddasze Domu Pomocy Społecznej  
w Zborowie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, baza lo-
kalowa DPS powiększyła się o 6 pokoi trzyosobowych oraz 1 czteroosobowy. Projekt pn. „Podniesienie 
jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lo-
kali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wy-
posażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”, pozwolił na stworzenie alternatywy dla umieszczenia  
w domu pomocy społecznej, tzw. lokali aktywizujących. Łącznie w tych lokalach mogą przebywać 22 oso-
by.

Lokale przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 
chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez 
jednostki całodobowej opieki. 

informowano o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków odurzających. Funkcjonariusze Policji 
przygotowali również pokaz sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie.

Dodatkowo dla uczestników Festiwalu i odwiedzających gości, uczniowie z Zespołu Szkół Technicz-
no–Informatycznych w Busku-Zdroju wraz z opiekunami Panią Teresą Wesołowską i Panią Bożeną Lipka, 
przygotowali przepyszny poczęstunek.

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

I. Marzec
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kryteria przyznawania miejsc w lokalach aktywizujących:
• są mieszkańcami domu pomocy społecznej i uzyskały pozytywną opinię zespołu kwalifikującego;
• mają złożony wniosek i oczekują na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej oraz uzyskały pozy-

tywną rekomendację zespołu kwalifikującego;
• mają złożony wniosek i oczekują 

na przydział mieszkania z zasobów 
gminy oraz uzyskały pozytywną re-
komendację zespołu kwalifikujące-
go;

• z przyczyn losowych utraciły możli-
wość mieszkania w dotychczaso-
wym lokalu;

• opuszczają rodzinę zastępczą, pla-
cówkę opiekuńczo-wychowawczą; 

• są bezdomne, posiadają ostatnie za-
meldowanie na terenie gminy powia-
tu buskiego.
Pobyt w lokalu aktywizującym przy-

znaje się na wniosek osoby zaintere-
sowanej, jej przedstawiciela ustawo-
wego lub innej osoby za zgodą osoby 
zainteresowanej.

Osoby skierowane do lokalu aktywizującego zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt  
w lokalu.

Mieszkańcy lokali w ramach pobytu mogą korzystać z form terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej  
i leczniczej. Długość pobytu w lokalu aktywizującym może wynosić, w zależności od przypadku, od 6 do 24 
miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z kierownictwem  
domu pomocy Społecznej w Zborowie

Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41-377-70-45, 41-377-75-30

www.dpszborow.pl, e-mail: dpszborow@op.pl
P. Woźniak

InStalacje odnawIalnycH źródeł enerGII  
Z doFInanSowanIem SZwajcarSkIm

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 okresie letnim zakończono montaż paneli słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej  
w dwóch obiektach użyteczności publicznej powiatu.

Uczestnicząc w realizowanym na terenach powiatu buskiego i pińczowskiego projekcie pn. „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w gmi- 
nach powiatu buskiego i pińczowskiego”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcar- 
skiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zyskaliśmy możliwość 
obniżenia zapotrzebowania na energię w budynkach Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sporto- 
wego oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Łączne koszty poniesione przez Powiat Buski na 
roboty budowlane to 1 883 652,75 złotych. 
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W związku z rozszerzeniem gro-
na partnerów projektu, strona szwaj-
carska zaaprobowała zgłoszenie 
innych budynków użyteczności pu-
blicznej. Pojawiła się również możli-
wość na dofinansowanie wykonania  
w tych budynkach instalacji ogniw foto-
woltaicznych do produkcji prądu z pro-
mieni słonecznych. Powiat Buski zło-
żył zatem wniosek do Lidera Projektu 
o włączenie następujących instalacji:
- instalacje solarne do podgrzewania  

ciepłej wody użytkowej w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Wi-
niarach oraz w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Gnojnie;

- instalacje fotowoltaiczne do produkcji 
prądu na budynkach Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Busku-Zdroju;

- instalacje solarne do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej wraz z in-
stalacją fotowoltaiczną do produkcji 
prądu w budynku Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej  
w Busku-Zdroju.
W ramach promocji projektu, przy 

Zespole Szkół Techniczno–Informa-
tycznych zostaną ustawione mode-
lowe instalacje odnawialnych źródeł 
energii, uzupełniające już funkcjonują-
cą prezentację przy hali sportowej przy 
ul. Kusocińskiego 3 w Busku-Zdroju. 
Zakończenie robót na w/w obiektach 
planowane jest na wrzesień 2016 r.

P. Woźniak
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odZnacZenIa
Podczas XI Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 października 2015 r. w sali konferencyjnej tut. Sta-

rostwa, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Wojewo-
dy Świętokrzyskiego, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostali: Złotym 
Krzyżem Zasługi – Ryszard Guła, Srebrnym Krzyżem Zasługi – Henryk Kwas, Brązowym Krzyżem Zasługi 
– Teresa Maria Banach, Radosław Ciepliński, Waldemar Michał Szarliński i Idzi Śmistek.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Złotym 
Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Marian Adamczyk, Danuta Zofia Błaszczyk, Stanisław 
Klimczak, Grażyna Jadwiga Sołtysiak, Elżbieta Donata Śliwa, Barbara Emilia Wężowicz.

Aktu dekoracji dokonała Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba.
J. Służalski

Spotkanie samorządowców z całego kraju zorganizowano z okazji 25-lecia działalności samorządu tery-
torialnego w Polsce. Zgromadziło ono liczne grono zasłużonych samorządowców reprezentujących szeroki 
wachlarz zadań publicznych wykonywanych przez samorząd. Odznakę z rąk Ministra Administracji i Cyfry-
zacji andrzeja Halickiego otrzymało 50 samorządowców z całego kraju. 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, jest wyróżnieniem nadawanym za szcze-
gólne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.

PCPR w Busku-Zdroju

Honorowe odZnakI Za ZaSłuGI  
dla SamorZądu terytorIalneGo

16 października 2015 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Łodzi Starosta Buski jerzy kolarz  
i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju andrzej Smulczyński otrzymali Ho-
norowe Odznaki za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 
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Na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Buskiego od stycznia 2016 roku zostaną otwarte punkty, w których będą udzielane darmo-
we porady prawne obejmujące:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnie-

niach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłącze-

niem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczą-
cym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności (Dz. U. z 2015 r. poz 1255 art. 3).
Według ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz 1255 art. 4) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycz-

nej:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy praw-

nej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. 2) i wobec, której w tym okresie nie wydano 
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1863), lub

• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 
1203), lub

• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się  

w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Harmonogram miejsc, dni i godzin, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna 

punkt w Starostwie powiatowym w Busku-Zdroju, ul. mickiewicza 15:
Poniedziałek: od godz. 12:00 do godz. 16:00
Wtorek:          od godz. 10:00 do godz. 14:00
Środa:            od godz.   8:00 do godz. 12:00
Czwartek:      od godz.   9:00 do godz. 13:00
Piątek:           od godz. 10:00 do godz. 14:00

punkt w Gminnym ośrodku kultury  
w nowym korczynie, ul. tarnowska 3:

Poniedziałek: od godz.   9:00 do godz. 13:00
Wtorek:          od godz. 10:00 do godz. 14:00
Środa:            od godz.   9:00 do godz. 13:00
Czwartek:      od godz.   8:00 do godz. 12:00
Piątek:           od godz. 10:00 do godz. 14:00

punkt w Gminnym centrum kultury  
w Stopnicy, ul. kazimierza wielkiego 15:
Poniedziałek: od godz.   9:00 do godz. 13:00
Wtorek:          od godz.   8:00 do godz. 12:00
Środa:            od godz.   9:00 do godz. 13:00
Czwartek:      od godz. 10:00 do godz. 14:00
Piątek:           od godz. 10:00 do godz. 14:00

nIeodpłatna pomoc prawna

J. Służalski



Boże Narodzenie, grudzień 2015

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Buskiego

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsza chwila w roku. 

Obecność najbliższych, wyczekiwanie oraz niezwykła chwila 

łamania się opłatkiem wypełniają w tym dniu nasze serca ogromną radością. 

Życzymy Państwu, aby nadchodzące dni przyniosły wiele chwil 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

a także siłę i nadzieję na przyszłość. 

Niech ten wyjątkowy nastrój towarzyszy Państwu 

przez cały ten świąteczny czas, napełniając pogodą ducha 

i dostarczając wielu wzruszeń, a nadchodzący Nowy 2016 Rok 

stanie się wspaniałą inspiracją do podejmowania nowych wyzwań.

Przewodniczący 
Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

Andrzej Gądek 

Starosta Buski 
Jerzy Kolarz


