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ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD
POWIATU BUSKIEGO W 2016 ROKU
Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu w Busku-Zdroju poniżej
przedstawiam zadania, które samorząd Powiatu Buskiego zrealizował i finalizuje
w 2016 roku.

PO PIERWSZE Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH I TURYSTACH
Samorząd Powiatu Buskiego nieustannie dba o poprawę komfortu i bezpieczeństwa
podróżowania i przemieszczania się mieszkańców
powiatu, stąd co roku kładzie ogromny nacisk na
planowanie nowych inwestycji drogowych. Dodatkowo z uwagi na uzdrowiskowy charakter powiatu,
priorytetem jest stworzenie idealnych warunków dla
odwiedzających nas kuracjuszy i turystów.
Kluczową i dobiegają końca inwestycją drogową w Powiecie Buskim jest „Przebudowa dróg
powiatowych usprawniających komunikację
pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi
na terenie powiatu buskiego”, realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie
obejmuje 13 odcinków dróg powiatowych na terenie
siedmiu Gmin o łącznej długości 13,013 km. Koszt
realizacji projektu to kwota 3 142 468 zł, w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi
1 551 849 zł, z budżetów gmin około 750 tys. zł,
a z budżetu powiatu około 840 tys. zł. W ramach
tej inwestycji na terenie Gminy Busko-Zdrój prowadzono roboty na trzech drogach powiatowych
w miejscowościach: Mikułowice, Siesławice i Wełecz o długości 2880 m. Na obszarze Gminy Gnojno
prace modernizacyjne obejmowały odcinek drogi
powiatowej w miejscowości Balice o długości 761
m. W Gminie Solec-Zdrój realizowane były roboty
na dwóch drogach powiatowych, w miejscowości
Sułkowice, Kików oraz Solec-Zdrój o długości 1675
m. Na terenie Gminy Stopnica wykonano roboty na
drodze powiatowej w miejscowości Falęcin Nowy
na odcinku o długości 2815 m. W Gminie Tuczępy modernizacją objęto drogi powiatowe o długości
2760 m w miejscowościach Nieciesławice i Jarosławice oraz w miejscowości Podlesie. Na terenie Gminy Pacanów w Pacanowie zrealizowano roboty na
ul. Stopnickiej na długości 1029 m.
W Gminie Wiślica prowadzono roboty drogowe
w miejscowości Jurków i Koniecmosty na długości

1093 m. Prace remontowe na wymienionych wyżej
odcinkach dróg powiatowych polegały na poszerzeniu istniejących nawierzchni wraz z ułożeniem
nowej nawierzchni, wykonaniu chodników wraz ze
zjazdami, utwardzeniu poboczy kruszywem. Na
tych wszystkich odcinkach zostały także wykonane
roboty odwadniające, wykonano renowację rowów
i wyremontowano istniejące zjazdy. Ponadto przebudowano istniejące skrzyżowania na drogi boczne, poprzez korektę łuków poziomych i nadanie
normatywnych spadków. Zostały wykonane perony
przy przystankach autobusowych w celu poprawy
bezpieczeństwa pasażerów, a w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostało wykonane
nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Z końcem bieżącego roku Powiat Buski zakończy
realizację tak bardzo oczekiwanej od wielu lat przebudowy mostu wraz z dojazdami na rzece Wschodniej w miejscowości Chałupki w Gminie Tuczępy.

Przebudowa mostu na rzece Wschodniej
w miejscowości Chałupki
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Inwestycja realizowana jest w ciągu drogi powiatowej Nr 0860T Kargów-Tuczępy-Dobrów-Grzybów.
Wartość tego zadania to kwota 1 200 000 zł, w tym
600 000 zł to środki z budżetu państwa, 496 000 zł
to środki z budżetu powiatu oraz dotacja z budżetu
Gminy Tuczępy w kwocie 104 000 zł.
W bieżącym roku samorząd Powiatu Buskiego realizuje również inwestycje drogowe ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W ramach tych środków wykonano remonty dróg
powiatowych w miejscowości Hołudza o długości
2528 m oraz w miejscowości Busko-Zdrój ul. Widuchowska na długości 1123 m. Do końca roku zostanie przebudowany mur oporowy długości 49 m
w miejscowości Czarkowy w Gminie Nowy Korczyn, a także wyremontowana zostanie droga powiatowa na terenie gminy Stopnica w miejscowości
Białoborze na długości 1890 m. We wrześniu i październiku Powiat Buski uzyskał kolejne promesy.
W ramach tych środków zostaną wykonane re-

monty dróg w miejscowości Pawłów odcinek o długości 1226 m, w miejscowości Tuczępy odcinek
o długości 1200 m, w miejscowości Kwasów odcinek
o długości 1000 m, w miejscowości Falki odcinek
o długości 1430 m, w miejscowości Strażnik odcinek o długości 1300 m oraz w miejscowości Włosnowice odcinek o długości 354 m. Ogólny koszt
inwestycji drogowych wykonanych ze środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniesie
3 773 471 zł. Środki z budżetu państwa to kwota
2 162 915 zł, środki własne powiatu 1 610 502 zł,
w tym dotacja z budżetu Gminy Stopnica 82 350 zł.
Powiat Buski w roku 2016 realizuje bieżące remonty dróg powiatowych i chodników, na realizację
których wyda ponad 240 000 zł. Ponadto do końca
roku zostanie wykonana bieżąca konserwacja rowów na ponad 10 km dróg powiatowych.
Całkowita wartość inwestycji i remontów dróg
w powiecie buskim w roku 2016 wyniesie ponad
8 300 000 zł.

PO DRUGIE Z MYŚLĄ O EDUKACJI I MŁODYM POKOLENIU
Powiat Buski, z myślą o lepszej przyszłości młodego pokolenia, stale podejmuje nowe wyzwania
w celu przygotowania młodzieży do sprawnego
funkcjonowania na rynku pracy, zarówno lokalnym,
jak i europejskim. Zwiększaniu szans rozwoju naszej młodzieży sprzyjają m.in.: wprowadzanie do
oferty edukacyjnej nowych, przyszłościowych kierunków kształcenia, stałe unowocześnianie bazy
dydaktycznej i sportowej, czy realizowanie unijnych
projektów edukacyjnych pozwalających młodzieży
na rozwijanie kluczowych kompetencji, wymianę
kulturową oraz poznawanie europejskich rynków
pracy.
Od roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju
funkcjonuje nowy kierunek kształcenia zawodowego – technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej. Kierunek ten wpisuje się w aspiracje
Szkoły chcącej kształcić młodzież w zawodach
opartych na nowoczesnych technologiach, stwarzających możliwość rozwoju poprzez podejmowanie dalszego kształcenia w wyższych uczelniach,
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czy też podejmowania pracy w branżach gospodarki wykorzystujących technologie OZE. Kształcenie
w tym zawodzie, podobnie jak w innych opartych
na nowoczesnych technologiach, jest wymagające, jeśli chodzi o wyposażenie. Zespół dysponuje
dobrze wyposażoną pracownią montażu instalacji
odnawialnych źródeł energii (OZE), gdzie uczniowie przygotowują się do pierwszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Niebawem
powstanie kolejna pracownia eksploatacji instalacji
OZE, gdzie uczniowie będą kształcić swoje umiejętności w zakresie serwisowania tych instalacji.
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Tworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej wymaga znaczących nakładów finansowych zarówno ze
środków budżetowych Powiatu Buskiego, jaki Funduszy Europejskich. Obecnie Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych uczestniczy w projekcie
Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny
region realizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego i finansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie
jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Wsparciem zostali objęci uczniowie
kształcący się w zawodzie technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych, stażach, kursach specjalistycznych, wizytach studyjnych i wycieczkach zagranicznych. Nauczyciele, opiekunowie tych grup, również
odbędą staże zawodowe, a Szkoła wzbogaci się
o kolejne pomoce dydaktyczne. Będą to instalacje
odnawialnych źródeł energii, pracownia komputerowa oraz nowoczesna pracownia językowa.
Jednostki oświatowe Powiatu Buskiego na bieżąco korzystają ze środków zewnętrznych, zarówno
unijnych, jak i rządowych, realizując poniższe projekty:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Busku-Zdroju
- projekt pn. Mutual Online and Open Skills,
o wartości 37 175 euro, dotyczy międzynarodowej wymiany młodzieży. Jest on finansowany ze
środków programu Uczenie się przez całe życie
Erasmus+. Jego głównym celem jest stymulowanie zainteresowań uczniów w zakresie technologii
informacyjnej oraz praca na wspólnej platformie
e-learningowej nad różnymi zagadnieniami z zakresu historii, biologii, fizyki. Partnerami naszych
uczniów są ich rówieśnicy ze Szwecji, Włoch,
Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii,
- projekt pn. Eurofuture Changing Places, o wartości
59 814 euro, którego celem jest przede wszystkim

4

rozwijanie umiejętności językowych młodzieży,
poprzez międzynarodowe kontakty z rówieśnikami
z innych krajów. Nasi uczniowie ze swoimi partnerami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii poznają historię kulturę, zwyczaje i obyczaje panujące w krajach partnerskich poprzez
uczestnictwo w wizytach studyjnych i wideokonferencjach oraz organizację dni państw partnerskich
w szkołach,
- projekt pn. Education and sustainability for the
young, o wartości 38 820 euro, jest finansowany
w całości ze środków programu Erasmus+. Dzięki
temu projektowi nasi uczniowie pod opieką swoich nauczycieli odbywają praktyki w obiektach
gastronomicznych i hotelarskich w Turcji, Francji,
Włoszech, Bułgarii i Grecji.
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
- projekt pn. 4 Professions 4 Great Future, o wartości 187 072 euro, finansowany ze środków programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna. Uczniowie
kształcący się w zawodach technik: budownictwa,
architektury krajobrazu, hotelarstwa, geodeta
oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie realizują praktyki zagraniczne
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii. Realizacja tego projektu daje możliwość podniesienia
jakości praktycznego kształcenia zawodowego.

I Liceum Ogólnokształcące,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
Zespół Szkół Specjalnych,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Busku-Zdroju
- projekt realizowany w ramach wieloletniego programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, o wartości 68 100 zł, którego
celem jest zakup do bibliotek szkolnych nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), które cieszą się zainteresowaniem uczniów
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i służą rozwijaniu kompetencji wynikających z podstawy kształcenia ogólnego.
Samorząd Powiatu Buskiego stale unowocześnia bazę sportową szkół. Koniec października
to finał projektu pn: „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej, siłowni terenowej, przebudową ciągów
pieszych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”.
Ten nowoczesny kompleks sportowy, to inwestycja samorządu powiatowego na 100-lecie szkoły, które przypada na 2018 rok. Zadanie o wartości
około 1,2 miliona złotych zostało dofinansowane
przez:

- Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej do dyspozycji Marszałka Woj. Świętokrzyskiego w kwocie 293 600,00
zł
- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z funduszu PFRON, będącego w dyspozycji Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego kwotą 483 900,00
zł oraz dotacją celową na wykonanie utwardzenia
terenu przy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 24 974,25 zł
- środki z budżetu powiatu buskiego ok. 427 000,00
zł.
Cała inwestycja trwała niespełna pół roku.
W jej wyniku powstały dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią - do piłki ręcznej oraz wielofunkcyjne
(do koszykówki, siatkówki, tenisa), dwie bieżnie
z wydzielonymi czterema torami, skocznia do skoku
w dal, trybuny, które obecnie liczą 272 miejsc siedzących. Zbudowano też kompleks rekreacyjny,
który pełni funkcję siłowni terenowej. W ramach tego
zadania wyremontowano ogrodzenie terenu szkoły,
odrestaurowano schody przed głównym wejściem
oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych od północnej strony szkoły.
Drugą oczekiwaną inwestycją w bazę sportową
szkoły był projekt pn. „Remont nawierzchni boiska
asfaltowego przy internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju”. Zadanie
polegało na remoncie istniejącego boiska asfaltowego, poprzez położenie warstwy poliuretanowej
tworzącej bezpieczną nawierzchnię sportową. Kolorystyka nawierzchni oraz linie rozgraniczające
umożliwiają grę w siatkówkę oraz tenisa ziemnego.
Łączny koszt remontu wyniósł 79 997,48 zł poniesiony w całości ze środków własnych.
Uroczysty odbiór boisk dn. 28 października 2016 roku

Województwo
Świętokrzyskie
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Powiat Buski
Beneficjent
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Tak było

tak jest

Nowe boisko z nawierzchnią tartanową

Trybuny, które obecnie liczą 272 miejsc siedzących

Dawny teren zielony, obecnie siłownia zewnętrzna

Bieżnia z wydzielonymi czterema torami oraz skocznia do skoku w dal

Wyremontowane ogrodzenie terenu szkoły

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
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Drugą oczekiwaną inwestycją w bazę sportową
szkoły był projekt pn. „Remont nawierzchni boiska
asfaltowego przy internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju”. Zadanie polegało na remoncie istniejącego boiska asfaltowego,
poprzez położenie warstwy poliuretanowej tworzącej
bezpieczną nawierzchnię sportową. Kolorystyka nawierzchni oraz linie rozgraniczające umożliwiają grę
w siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Łączny koszt remontu wyniósł 79 997,48 zł poniesiony w całości ze
środków własnych.

PO TRZECIE Z MYŚLĄ O ZDROWIU

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w roku 2016 rozpoczął i zakończył wiele projektów, mających na celu dostosowanie zakładu do nowych
standardów i poprawy komfortu leczenia pacjentów. Staje się placówką coraz bardziej konkurencyjną, zarówno w zakresie leczenia, jak i diagnostyki.
Z dniem 1 listopada w buskim ZOZ uruchomiono
Podstawową Opiekę Zdrowotną (lekarz rodzinny). Dzięki temu pacjenci mają na miejscu pełny
zakres opieki medycznej, zarówno w postaci diagnostyki, jak również dostęp do wielu poradni specjalistycznych. Przychodnia mieści się na parterze
budynku administracji, do którego przystosowany
jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i bezpłatny parking.
W mijającym roku utworzona została także Poradnia Onkologiczna, która skraca czas oczekiwania na pierwsza wizytę, co w leczeniu onkologicznym ma bardzo duże znaczenie. Szybka diagnoza
i leczenie zwiększają szansę wygranej z tą trudną chorobą dotykającą dziś coraz większą liczbę
osób.
Oferta szpitala została również powiększona
o nowe badanie ECPW, które obrazuje zewnątrz
i wewnątrzwątrobowe drogi żółciowe oraz przewód
trzustkowy. Jest dokładniejsze od badania USG.
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Jeszcze w tym roku rozpocznie swoją działalność Rezonans Magnetyczny. Jest to nowoczesny sprzęt, przy pomocy którego skróci się okres
leczenia, a tym samym okres rekonwalescencji po
chorobie.
Trwa realizacja projektu pt. „Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz
z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc w Zespole Opieki Zdrowotnej”, zakończono projekt pt. „Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w BuskuZdroju”.
W ramach środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
utworzono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz udało się zorganizować sieć monitoringu wizyjnego na terenie szpitala, zwiększając
jego bezpieczeństwo.
Rozpoczęto procedurę przetargową na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz
z przebudową lądowiska dla helikopterów. Całkowita
wartość SOR to około 8 000 000 zł. Dofinansowanie
wynosi 85%. Szpital wzbogaci się o nowy budynek
z pełnym wyposażeniem, który będzie służył licznie
dziś korzystającym z Izby Przyjęć pacjentom.
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PO CZWARTE Z MYŚLĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ I SENIORACH
Powiat Buski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju realizuje pierwszy w powiecie projekt partnerski z udziałem jednostek pomocy społecznej. Projekt pn.
„Dobry Zawód - Lepsze Życie” realizowany jest w ramach
Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania
9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Partnerami w projekcie jest
sześć gminnych ośrodków pomocy społecznej w: Gnojnie, Nowym Korczynie, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Tuczępach i Wiślicy.
Wartość projektu wynosi 1 843 672,80 zł przy dofinansowaniu
z UE 1 540 250,80 zł oraz wkładzie własnym 303 422,00 zł.
Celem głównym jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej
i edukacyjnej u 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) z powiatu buskiego. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich otoczenie,
w tym osoby niepełnosprawne i bezrobotne. Uczestnicy poprzez kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację społeczno-zawodową otrzymają wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz wielomodułowych
kursów zawodowych. Do podniesienia kwalifikacji zawodowych
i zdobycia doświadczenia zawodowego przyczyni się staż zawodowy, na który skierujemy 40% uczestników po ukończonych kursach. Projekt partnerski realizowany jest w okresie od
01.06.2016 roku do 31.12.2017 roku.

Wizyta Studyjna w Hiszpanii w dniach
17 październik – 23 październik 2016 roku
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BuskuZdroju zostało zaproszone w 2016 roku do zawiązania partnerstwa w ramach projektu ponadnarodowego „Nowe kompetencje, nowe możliwości
- Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy
osób starszych” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach, który pełni w projekcie rolę Lidera. Projekt będzie realizowany latach 2016-2018. Celem
głównym Projektu jest stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowych
rozwiązań w zakresie organizacji kursów zawodowych w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego. Podjęte zostaną również próby wprowadzenia zawodu
„Animator społeczno-kulturowy osób starszych” do
wykazu zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy MPRiPS. Wszystkie wydatki poniesione
w związku z realizacją Projektu przez PCPR będą
w 100% pokryte z budżetu Projektu, wkład własny
w całości leży po stronie Lidera.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 2016 kontynuuje, realizowany
Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 9, grudzień 2016
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od 2013 roku, Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
finansowany z budżetu państwa. Naczelnym celem programu jest edukacja sprawców. Uczestnicy
podczas zajęć uczą się, jak redukować zachowania
agresywne, kształtują w sobie postawę partnerstwa
i szacunku wobec członków rodziny oraz przechodzą trening umiejętności społecznych, a także
naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów
i korzystania ze wsparcia społecznego. W roku bieżącym w zajęciach uczestniczy 9 osób, grupa ma
charakter otwarty, w związku z czym cały czas można zgłaszać swoje uczestnictwo.
Z myślą o seniorach samorząd Powiatu Buskiego
w roku ubiegłym zakończył projekt realizowany przy
dofinansowaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „Podniesienie jakości usług
świadczonych w Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie
lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz
z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”. Rezultatem tego projektu jest
siedem lokali aktywizujących dla 22 osób, przystosowanych do użytku osób starszych i niepełnosprawnych, pięć pomieszczeń rehabilitacji medycznej oraz trzy pomieszczenia do terapii zajęciowej.
Budynek został wyposażony w windę do przewozu osób oraz instalację kolektorów słonecznych do
podgrzewania ciepłej wody. Nowe lokale aktywizujące przeznaczone są dla osób, które ze względu
na sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność,

czy chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie
świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.
Skierowanie do zamieszkania w lokalu aktywizującym wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej. Miesięczny koszt wynosi od 230-280 złotych
i obejmuje zakwaterowanie, opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych świadczeń,
jak posiłki, pranie i usługi pielęgniarskie, zgodnie
z cennikiem dostępnym w DPS Zborów. Przy lokalach aktywizujących znajdują się pomieszczenia
do rehabilitacji, wyposażone w nowoczesne wanny
do hydromasażu, łóżka do masażu suchego, urządzenia do elektrostymulacji, gdzie prowadzone są
zabiegi usprawniające. W obiekcie znajdują się
również sale terapii zajęciowej – muzyko i dramo
terapii, pracownia kulinarna, komputerowo-przyrodnicza, gdzie mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania, nabywać nowe umiejętności, twórczo spędzać czas wolny. Dom Pomocy Społecznej
w Zborowie świadczy usługi całodobowe dla 65
osób – kobiet, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych gmin,
miast i gmin woj. świętokrzyskiego, małopolskiego
i podkarpackiego oraz osoby pracujące w pomocy
społecznej w województwach ościennych do zapoznania się z ofertą lokali aktywizujących w Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie oraz do ewentualnego skierowania osób potrzebujących takiej właśnie pomocy.

Dom 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

Podsumowując mijający rok, należy przyznać,
że samorząd Powiatu Buskiego dołożył wszelkich
starań, aby wykorzystać wszystkie możliwe fundusze, do poprawy jakości życia swoich mieszkańców,
a także przyjeżdżających tu kuracjuszy i turystów.
Uzdrowiskowy charakter powiatu zobowiązuje do
Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 9, grudzień 2016

nieprzerwanego podnoszenia standardów oraz
do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Ta
myśl stale przyświeca Zarządowi i Radzie Powiatu
w Busku-Zdroju przy planowaniu kolejnych inwestycji i konstruowaniu budżetu.
Uroczyste ślubowanie
Jerzy Kolarz - Starosta Buski
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NAGRODA „LODOŁAMACZE 2016”
W dniu 12 września 2016 roku
w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyła się XI edycja konkursu LODOŁAMACZE. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęli:
Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, Agata Wojtyszek – Wojewoda
Świętokrzyski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Adam Jarubas – Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego,
Jacek Majchrowski – Prezydent
Miasta Krakowa, Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce.
Była to Regionalna Gala Małopolsko – Świętokrzyska, podczas
której wyróżniano firmy, instytucje
i organizacje w trzech kategoriach:
zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy oraz
instytucja. Niezależne kapituły wyłoniły również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacza dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz
Lodołamacza Specjalnego dla osoby o wybitnych
dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
W tegorocznej edycji brało udział 435 pracodawców.
Wśród nagrodzonych znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju, które zajęło

3 miejsce w tym prestiżowym konkursie w kategorii „Instytucja” za szczególną wrażliwość społeczną
i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia. Centrum było jedyną jednostką samorządową, jaka została nagrodzona przez Kapitułę konkursu. Buska jednostka została wyróżniona już po raz trzeci. Pierwszą
statuetkę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju odebrało w 2007 roku.

UROCZYSTE OBCHODY POWIATOWEGO DNIA
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W dniu 17 listopada 2016 r.
Powiatowe Koło Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych,
któremu przewodniczy Andrzej
Smulczyński wraz z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zorganizowali w sali
koncertowej Sanatorium „Marconi”
w Busku-Zdroju obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Jak co roku uroczystość
poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb
społecznych odprawiona w Kościele św. Anny w Parku Zdrojowym przez Księdza Stanisława
Hatnego - Kustosza Kaplicy oraz
Księdza Kanonika Mariana Janika Proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w BuskuZdroju oraz Księdza Sławomira Grabca Proboszcza
Parafii pw. Św. Stanisława w Świniarach. Uroczy10

stość odbyła się pod patronatem Przewodniczącego
Rady Powiatu w Busku-Zdroju Andrzeja Gądka oraz
Starosty Buskiego Jerzego Kolarza. Podczas tegoWieści z Powiatu Buskiego - Nr 9, grudzień 2016
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rocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego swoją obecnością
zaszczycili nas: Wicewojewoda
Świętokrzyski Andrzej Bętkowski,
Członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego Piotr Żołądek,
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Barbara Jakacka
Green, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Stanisław Klimczak, Komendant Powiatowy Policji
w Busku-Zdroju Jakub Kosiń, Radni
Powiatu, Prezes Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Wojciech Legawiec, a także Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z Powiatu Buskiego. Podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego
zostały wręczone Odznaczenia Państwowe. Za
zasługi w działalności społecznej na rzecz wspierania dzieci i rodzin Srebrnym Krzyżem Zasługi
odznaczona została Marta Drobek pracownica
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały Ewa Bysiec pracownica Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz
Beata Doktór. Podczas uroczystości po raz kolejny
z inicjatywy PCPR w Busku-Zdroju zostały wręczone
przez Przewodniczącego Kapituły Andrzeja Gądka
„Złote Serce Dobroci” i „Serca Dobroci”. W tym roku
laureatem statuetki „Złotego Serca Dobroci” został
Piotr Żołądek członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W kategorii „Serce Dobroci” statuetki otrzymali: Ewa Jamińska nauczyciel i pedagog
w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich,
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Krzysztof Jachym zastępca Dyrektora 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego
w Busku-Zdroju, Ks. Sławomir Grabiec proboszcz
Parafii Św. Stanisława w Świniarach.
Starosta Buski Jerzy Kolarz, jak co roku uhonorował wyróżnieniami grupę pracowników pomocy
społecznej, którzy szczególnie zasłużyli się na polu
pomocy potrzebującym. List gratulacyjny Starosty Buskiego dla najstarszego stażem pracownika
pomocy społecznej otrzymała Pani Zuzanna Pluta
pracownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Pacanowie. Podczas obchodów Dnia Pracownika
Socjalnego rozstrzygnięto Konkursu „Wolontariusz
Roku 2016”, którym została Teresa Leszczyńska
Komendantka Buskiego Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego, prowadząca także Klub Wolontariusza
Amicus. Wyróżniono także 13 wolontariuszy działających w Klubie Wolontariusza.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił
Autorski recital Rafała Jędrzejczyka aktora Teatru
Starego i Piwnicy pod Baranami w Krakowie.
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ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przy współpracy ze Stowarzyszeniem
„Rodzina - Wspólna Troska” od wielu lat przyłącza
się do Świątecznych Zbiórek Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcemy na święta
dotrzeć z pomocą żywnościową do jak największej
liczby osób potrzebujących w powiecie buskim i zapewnić im godne, radosne święta. Chcemy także
uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób żyjących w ubóstwie i zachęcić do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości. Każdy może stać
się darczyńcą! Wystarczy kupić kilka produktów
więcej i przekazać je wolontariuszom, harcerzom
którzy dyżurują w wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach.
Świąteczna Zbiórka Żywności prowadzona była
przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu buskiego: Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach, Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju, I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół TechnicznoInformatycznych w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w BuskuZdroju, Gimnazjum nr 1 w Pacanowie, Samorządowego Gimnazjum w Solcu-Zdroju, Gimnazjum
w Wiślicy, Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Busku-Zdroju.
Do Świątecznej Zbiórki Żywności przyłączyły się
sklepy:
- PSS Społem „Zenit”, Plac Zwycięstwa 22 w Busku-Zdroju
- PSS Społem „Lux”, ul. Poprzeczna 4 w BuskuZdroju
- Biedronka, Al. Mickiewicza 14a w Busku-Zdroju
- Biedronka, ul. Nadole 2 w Busku-Zdroju
- Delikatesy „Centrum”, ul. Boh. Warszawy 59 w Busku-Zdroju
- Delikatesy „Centrum”, os. Sikorskiego 9 w BuskuZdroju
- Stokrotka, ul. Partyzantów 1 w Busku-Zdroju
- Kaufland, ul. Boh. Warszawy 114a w BuskuZdroju
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- Delikatesy „Centrum”, ul. 1-go Maja 4 w SolcuZdroju
- Sklep spożywczy GROSZEK, ul. 1 Maja 8 w Solcu-Zdroju
- Delikatesy „Centrum” Wiślica, ul. Rynek 34 w Wiślicy
- Delikatesy ORION, ul. Rynek 22 w Pacanowie
- Delikatesy CEZAR, ul. Szkolna 1 w Pacanowie
- Sklep wielobranżowy, ul. Rynek 16 w Pacanowie
- Market DINO w Wiślicy
- Market DINO w Pacanowie
- LIDL, ul. Wojska Polskiego 34 w Busku-Zdroju
W tegorocznej Świątecznej Zbiórce Żywności
zebrano ponad 2 tony żywności, z której zostało
przygotowanych ponad 200 paczek żywnościowych. Sporządzone paczki za pośrednictwem szkół
biorących udział w Zbiórce zostały przekazane do
rodzin najbardziej potrzebujących, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
sklepom, szkołom, wolontariuszom, harcerzom oraz
mieszkańcom powiatu buskiego, którzy przyczynili
się do akcji.
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POSZUKIWANI RODZICE ZASTĘPCZY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
-Zdroju poszukuje kandydatów (osoby samotnej/
małżeństwa) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W ramach tego PCPR
prowadzi bezpłatne specjalistyczne szkolenie oraz zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku oraz wsparcia
w rozwiązywaniu zgłoszonych przez rodzinę problemów. Rodzina zastępcza ma również prawo
uzyskać pomoc pieniężną na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej
dziecka.

Jeśli nie jest Państwu obojętny los dziecka, które
jest pozbawione czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, jeśli kochacie Państwo dzieci i macie odpowiednie warunki do ich wsparcia, możecie pomóc. Są tysiące
dzieci, które czekają na Waszą
decyzję. Możecie Państwo zyskać coś najcenniejszego: miłość małego człowieka. Jeżeli
tak, to jesteście dobrymi kandydatami na rodziców
zastępczych.
Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie PCPR al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój oraz pod
numerem telefonu 41 370-81-85.

Możesz zmienić los nieszczęśliwego dziecka !!!

A. Smulczyński

„BIAŁA NIEDZIELA” W SŁABKOWICACH
W listopadzie br. z inicjatywy Radnego Jacka
Wacha i Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zorganizowana została „Biała Niedziela” w Słabkowicach. Tutejsza społeczność chętnie
korzystała z usług medycznych i porad lekarskich,
których udzielali specjaliści: lek. med. Marcin Podesek – specjalista chirurg, lek. med. Mateusz Majcher – specjalista ortopeda i lek. med. Joanna Salamon-Pandewa – specjalista internista. Pielęgniarki

- Agnieszka Pawłowska-Kurek i położna - Renata
Bisikiewicz mierzyły ciśnienie i służyły radą.
Zorganizowana „Biała Niedziela” była kolejną
okazją do prezentacji naszego Szpitala, jak również
wyjściem naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Tego rodzaju spotkania z mieszkańcami
ocieplają wizerunek szpitala, w którym ogromny nacisk kładziemy na jakość i skuteczność udzielanych
świadczeń.

„Biała Niedziela” w Słabkowicach

Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 9, grudzień 2016
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UZNANY STAŁY KONSULTANT
ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO
BUSKIEGO SZPITALA
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki - specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej i onkologicznej od
miesiąca grudnia br. jest stałym konsultantem oddziału
chirurgicznego ogólnego naszego szpitala. Nie jest tajemnicą, że zespół chirurgów buskiej placówki jest jednym
z lepszych w regionie, a nawet w Polsce. W wielu okolicznych szpitalach na oddziałach chirurgicznych wykonuje
się skomplikowane operacje, niektóre także nietypowe.
Jednak najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne i najbardziej
skomplikowane wykonywane są właśnie w buskim szpitalu przez znakomitych chirurgów, kierowanych przez lekarza medycyny Przemysława Borowieckiego.
Fachowość zespołu chirurgów buskiego szpitala docenił prof. Krzysztof Bielecki, który przyjął zaproszenie
współpracy skierowane przez Grzegorza Lasaka – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

OFERTA PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ W ZOZ
W BUSKU-ZDROJU POSZERZONA
O BADANIE USG TARCZYCY
Od 1 stycznia 2017 roku w Poradni Endokrynologicznej w ramach przyjęć pacjentów, będzie również
wykonywane badanie USG tarczycy, które nadal będzie wykonywane, tak jak dotychczas, w Dziale Diagnostyki Obrazowej (obok RTG) w naszym szpitalu.
Pacjenci będą, więc mieli możliwość kompleksowej
diagnozy już w jednym miejscu, tj. w Poradni, dzięki
temu nie będzie już konieczności przechodzenia ze
skierowaniem do Pracowni USG, mieszczącej się
w budynku głównym szpitala. Badanie USG tarczycy
pozwala określić m.in. wielkość, rozmiar, kształt, położenie i strukturę gruczołu tarczycy, a także stwierdzić, czy są obecne guzki. Jest to badanie szybkie,

bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne. Poradnia
Endokrynologiczna mieszcząca się na I piętrze budynku administracji szpitala zapewnia profesjonalną, kompleksową i specjalistyczną diagnostykę oraz
pomoc lekarza endokrynologa dr n. med. Krzysztofa Lewińskiego specjalisty chorób wewnętrznych
i endokrynologii. Nowoczesny gabinet lekarski oraz
sprzęt diagnostyczny powoduje, że nasza poradnia
to miejsce, w którym doświadczenie oraz wiedza
lekarza specjalisty świadczącego porady endokrynologiczne i diabetologiczne świadczy pomoc szerokiej rzeszy pacjentów.

STAŻE PODYPLOMOWE LEKARSKIE
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w całości finansuje staże podyplomowe lekarskie. Staż trwa 13 miesięcy i przebiega następująco: choroby wewnętrzne – 11 tygodni, pediatria
– 8 tygodni, chirurgia – 8 tygodni, ginekologia – 7 tygodni, anestezjologia i intensywna terapia oraz medycyna ratunkowa – 6 tygodni, psychiatria – 4 tygodnie, medycyna rodzinna – 6 tygodni, orzecznictwo
14

– 3 dni, bioetyka – 3 dni, prawo medyczne – 4 dni.
Rozpoczęcie stażu zaczyna się corocznie w dniach
1 października lub 1 marca. W naszej placówce
obecnie są realizowane cztery staże podyplomowe
dla lekarzy. Jako placówka medyczna umożliwiamy
realizację staży lekarskich i zachęcamy osoby chętne do odbywania staży podyplomowych w naszym
szpitalu.
Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 9, grudzień 2016
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PRAKTYCZNE INFORMACJE
DLA POTENCJALNEGO PACJENTA
Deklaracje wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarza POZ są dostępne
do wypełnienia w naszej placówce
od poniedziałku do piątku od godziny
7:00 do 14:35 w sekretariacie (budynek administracji), w pokoju numer
12 i rejestracji oraz codziennie po godzinie 14:35 w Izbie Przyjęć Szpitala.
Wyboru lekarza POZ można dokonać
nieodpłatnie nie częściej, niż trzy razy
w ciągu roku kalendarzowego. Pracownicy służą pomocą przy wypełnianiu deklaracji. W razie wątpliwości
i pytań proszę telefonować pod numer
41 378 24 01 wew. 347. Rejestracja
do przychodni odbywa się codziennie
od godziny 8:00 osobiście lub telefonicznie pod numerem 41 378 21 01
wew. 343.
Z myślą o najmłodszym pacjencie od kwietnia br. w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Busku-Zdroju został
uruchomiony nowy punkt poboru materiałów do badań dla dzieci. Jest on
zaprojektowany tak, aby czuły się
w nim bezpiecznie, a liczne motywy
bajkowe służą odwróceniu ich uwagi
od stresujących badań. Punkt poboru
materiału do badań dla dzieci mieści
się na parterze budynku administracji
obok punktu pobrań dla dorosłych.

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY W POZ
8:00 - 9:00
13:00 - 15:00
Poniedziałek

9:00 - 13:00
15:00 - 18:00
8:00 - 10:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

lek. med. Piotr Cysewski
lek. med. Joanna Salamon-Pandewa
lek. med. Ryszard Starnowski
lek. med. Piotr Cysewski

10:00 - 15:00

lek. med. Joanna Salamon-Pandewa

15:00 - 18:00

lek. med. Joanna Skawska

8:00 - 10:00
13:00 - 15:00

lek. med. Piotr Cysewski

10:00 - 13:00

lek. med. Ryszard Starnowski

15:00 - 18:00

lek. med. Krzysztof Dziewirz

8:00 - 15:00

lek. med. Piotr Cysewski

15:00 - 18:00

lek. med. Robert Klamka

8:00 - 9:00
12:00 - 14:30

lek. med. Piotr Cysewski

9:00 - 12:00
14:30 - 18:00

lek. med. Joanna Salamon-Pandewa
lek. med. Aleksandra Godowska-Nogaś
PEDIATRZY

Poniedziałek
Wtorek
Środa

12:00 - 13:00

lek. med. Krzysztof Brudek

Czwartek
Piątek

Poradnia Chirurgii Ogólnej została przeniesiona obok Oddziału
Chirurgii Ogólnej, który mieści się w budynku głównym szpitala na
III piętrze. Harmonogram przyjęć nie uległ zmianie i przedstawia się
następująco:
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poniedziałek

8:00 - 15:00 lek. med. Marcin Podesek

Wtorek

8:00 - 15:00 lek. med. Marcin Podesek

Środa

11:00 - 18:00 lek. med. Marcin Podesek

Czwartek

8:00 - 15:00 lek. med. Marcin Podesek

Piątek

8:00 - 15:00 lek. med. Marcin Podesek

G. Lasak
Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 9, grudzień 2016
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POWIATOWY KONKURS
„CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS?”
Każdego roku, w dniu 1 grudnia w Zespole Szkół
Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju organizowany jest powiatowy konkurs pn. Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS? przy współpracy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Urzędu Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Zarządu Rejonowego PCK w Busku-Zdroju, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju, Powiatowego
Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju oraz Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. – Sklep PSB MRÓWKA w Busku-Zdroju.
Celem przedmiotowego konkursu jest poszerzanie
wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV,
WZW, chorób przenoszonych drogą płciową oraz
kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Patronat honorowy
nad tegorocznym konkursem objęli Starosta Buski
i Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
W eliminacjach na etapie powiatowym wzięło
udział 20 uczniów z 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wyniki konkursu
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce: Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi
w Nowym Korczynie
II miejsce: Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy
III miejsce: Gimnazjum Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Ratajach Słupskich
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Busku-Zdroju
II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju
III miejsce: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
PIOSENKI POETYCKIEJ
Od 9 lat Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju organizuje Ogólnopolski Turniej
Piosenki Poetyckiej, który każdego roku
poświęcony jest twórczości innego artysty.
Turniejowi patronowali już Zbigniew Herbert,
Edward Stachura, Jacek Cygan, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Marek Grechuta,
Agnieszka Osiecka, Andrzej Poniedzielski.
W 2016 r. Turniej poświęcony był twórczości
Marka Dutkiewicza – znanego dziennikarza,
scenarzysty, autora tekstów piosenek, z których wiele stało się przebojami.
Tradycją Turnieju jest zapraszanie do
współpracy wspaniałych artystów lub członków ich rodzin, takich jak: Jacek Cygan,
Wojciech Młynarski, Andrzej Poniedzielski,
czy córka Agnieszki Osieckiej - Agata Passent.
Tegoroczny, dziewiąty już, Turniej odbył
się 2 grudnia br. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Gościem honorowym
i przewodniczącym konkursowego jury był
sam Marek Dutkiewicz, który chętnie przyjął zaproszenie organizatorów do udziału
w imprezie. Motywem przewodnim bieżącej
edycji Turnieju było życie pojęte jako postęp,
rozwój i ciągła praca nad sobą. Uczestnicy
Turnieju zaprezentowali piękne wykonania
takich przebojów, jak: Królowie życia, Za
ostatni grosz, czy Windą do nieba. Patronat Honorowy nad Turniejem objęli: Agata
Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Adam
Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, Jerzy Kolarz Starosta
Buski, Waldemar Sikora Burmistrz Miasta
i Gminy Busko - Zdrój. Patronat medialny
nad Turniejem sprawowały: TV Świętokrzyska, TV Ponidzie, Radio Kielce, Echo Dnia
oraz Tygodnik Ponidzia. Pomysłodawczynią Turnieju oraz jego koordynatorką jest
Małgorzata Bębenek nauczycielka języka
polskiego w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku-Zdroju.
Coraz większa popularność tego przedsięwzięcia sprawia, że do udziału w rywalizacji zgłasza się młodzież z kilku województw. Turniej jest ogólnodostępny, ma
Wieści z Powiatu Buskiego - Nr 9, grudzień 2016
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charakter otwarty i niekomercyjny. Jest to możliwe dzięki niezawodnym przyjaciołom Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Busku-Zdroju, którzy od lat wspierają Turniej finansowo, rzeczowo
i organizacyjnie. Dzięki nim młodzież niepełno-

sprawna może się integrować ze swoimi rówieśnikami ze szkół ogólnodostępnych, a także rozwijać
swoje talenty wokalne, techniczne i dziennikarskie.
Zapraszamy do udziału w Turnieju za rok.

NAGRODY STAROSTY BUSKIEGO
W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ
W Powiecie Buskim zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
trenerzy prowadzący szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki oraz osoby wyróżniające
się osiągnięciami w działalności sportowej, co najmniej na szczeblu powiatowym, mogą otrzymywać
Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury
fizycznej. Możliwość tę stworzyła Rada Powiatu
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w Busku-Zdroju, podejmując stosowną uchwałę
w tej sprawie.
W dniu 5 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste
wręczenie Nagród Starosty Buskiego w dziedzinie
kultury fizycznej. Było to podsumowanie osiągnięć
sportowców z terenu naszego Powiatu za 2016 r.
Nagrody przyznawane były w różnych dyscyplinach
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za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
Nagrody Starosty Buskiego
otrzymali za osiągnięcia w:
piłce ręcznej: Bartłomiej Bucki,
Michał Schabowski, Alan Wiek,
Miłosz Bączek, Bartosz Brudek,
Patryk Piekarski, Dominik Kosałka, Kacper Kaczmarczyk, Piotr
Łukasik, Daniel Paździor, Paweł
Miksiewicz, Piotr Miksiewicz, Michał Pietrzyk, Filip Zaręba, Michał
Mizdra, Dominik Rajczak;
wędkarstwie rzutowym: Urszula Włodarska, Magdalena Kuza,
Renata Kuza, Maciej Kuza, Jacek
Kuza, Mariusz Janik;
lekkoatletyce: Anna Żółtak, Patrycja Banaś, Izabela Banaś, Izabela Sala, Patrycja Stachowicz,
Aleksander Wróbel, Katarzyna
Rokita, Mateusz Wróbel, Weronika Uchto;
pływaniu: Norbert Jaworski, Jan
Lis;
boksie: Kamil Lamczyk, Maciej
Kielar.
Nagrody Starosty Buskiego
otrzymali również: Adrian Szumilas trener pływaków z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego UNIA, Anna Owsińska, Mariusz Duda, Zdzisław Perepiczko trenerzy lekkoatletów
z Klubu Sportowego Słoneczko
oraz Paweł Karolczak i Zdzisław
Patalita z Bokserskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego
RING.
Nagrodzeni otrzymali nagrody
pieniężne, pamiątkowe dyplomy
oraz materiały promocyjne Powiatu Buskiego.

Piłka ręczna

Wędkarstwo rzutowe

Lekkoatletyka

Pływanie

Wszystkim serdecznie
gratulujemy oraz życzymy
dalszych sukcesów
sportowych
R. Krzemień
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Święta Bożego Narodzenia to niepowtarzalna chwila w roku.
Rodzinna atmosfera, spokój oraz niezwykły czas łamania się opłatkiem
wypełniają w tym dniu nasze serca niezwykłą radością.
Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta
przyniosły radosne chwile spędzone w rodzinnym gronie,
by były wypełnione wzajemną życzliwością i serdecznością,
a nadchodzący Nowy 2017 Rok stał się wspaniałą inspiracją
do podejmowania nowych wyzwań i dostarczył wielu wzruszeń.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
Andrzej Gądek
Boże Narodzenie, grudzień 2016

Starosta Buski
Jerzy Kolarz

