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CHARAKTERYSTYKA POWIATU BUSKIEGO 

Powiat buski w województwie świętokrzyskim – mapa schematyczna 
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Źródła danych wykorzystanych w materiale 
 

Podstawą niniejszego opracowania są dane opracowane przez Starostwo 
Powiatowe w Busku-Zdroju oraz informacje pochodzące od poszczególnych gmin 
wchodzących w skład powiatu buskiego, dane pozyskane z jednostek organizacyjnych 
powiatu, a także z publikacji zatytułowanej: ,,Województwo Świętokrzyskie 2007 – 
Podregiony, Powiaty, Gminy’’ Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz dane dostępne  
w sieci internetowej. 
 

Położenie geograficzne i charakterystyka powiatu 
 
 Powiat buski położony jest w południowo-wschodniej części województwa 
świętokrzyskiego i graniczy z powiatami: kazimierskim, pińczowskim, kieleckim, 
staszowskim oraz należącym do województwa małopolskiego – powiatem dąbrowskim. 
Powiat zajmuje obszar 96 739 ha. W skład powiatu buskiego wchodzi osiem gmin: 
Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, 
Wiślica. Powiat liczy 209 sołectw. Zamieszkuje go 75 110 osób (stan na dzień  
31.12.2007 r.), w tym 17 210 osób jest zameldowanych w Busku-Zdroju. Przez powiat 
przebiegają dwie drogi krajowe o łącznej długości 73 km. Są to drogi: numer 73 Kielce-
Tarnów i numer 79 Sandomierz-Kraków. 
  
 Powiat buski leży w malowniczej Niecce Nidziańskiej, pomiędzy Górami 
Świętokrzyskimi i Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Są to tereny równinne, lekko 
pofałdowane. Niezwykłej malowniczości przydają im wyżłobione w lessach płytkie 
wąwozy i jary, rozległe łąki, doliny rzeczne, liczne zagajniki i stawy. 
 Na terenie powiatu znajdują się Nadnidziański Park Krajobrazowy i Szaniecki Park 
Krajobrazowy oraz piękne rezerwaty przyrody: w Skorocicach, „Góry Wschodnie”  
i „Przęślin” w okolicach Chotla Czerwonego, w Skotnikach Górnych i Owczarach. 

 
Do bogactw geologicznych powiatu należą złoża gipsu i siarki oraz ich pochodne, 

a także złoża borowiny. Na terenie powiatu występują bogate złoża wód leczniczych: 
siarczanosłonych i solanek jodkobromkowych. Zasoby te przyczyniły się do powstania  
i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Obie te 
miejscowości posiadają status miejscowości uzdrowiskowych, tradycje leczenia sięgają 
tu roku 1836. Zlokalizowane są tutaj liczne specjalistyczne sanatoria i zakłady 
przyrodolecznicze, dysponujące bogatą bazą leczniczą i zatrudniające wyspecjalizowaną 
kadrę medyczną. Leczone są tu min. schorzenia reumatologiczne, pourazowe  
i neurologiczne, dermatologiczne, układu krążenia i choroby cywilizacyjne. 
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Ludność powiatu 
 
Teren powiatu zamieszkuje 75 110 osób, w tym 17 210 osób jest zameldowanych 

w Busku-Zdroju (dane na 31.12.2007 r.).  
Wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie powiatu wynosi 76,15 osób na km² 

(przy średniej dla województwa świętokrzyskiego 109,75, dane na 31.12.2006 r.). 

Saldo migracji na terenie powiatu jest ujemne i wynosi -1,2 na 1000 mieszkańców 
(wskaźnik ten wynosi odpowiednio dla województwa -2,7), podobnie ujemny jest 
wskaźnik przyrostu naturalnego i wynosi -4,6 na 1000 mieszkańców (w województwie 
wskaźnik ten jest także ujemny i wynosi odpowiednio -1,9).  

Dane te oznaczają generalnie, iż potencjał ludności powiatu zmniejsza się  
w szybszym tempie niż średnio w innych rejonach kraju. 

Struktura ludności w zależności od wieku przedstawia się w powiecie buskim 
następująco: liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 14 223 osób, w wieku 
produkcyjnym 44 895, natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 14 595 
(dane na 31.12.2006 r.). 

 

 

LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU 

 

 

 2005 2006 2007 

Gmina Busko- Zdrój 32 560 32 398 32 652 

Gmina Gnojno 4 749 4 723 4 765 

Gmina Nowy Korczyn 6 402 6 364 6 532 

Gmina Pacanów 7 920 7 830 8 097 

Gmina Solec-Zdrój  5 009 5 003 5 126 

Gmina Stopnica 7 873 7 810 8 096 

Gmina Tuczępy 3 917 3 901 3 890 

Gmina Wiślica 5 719 5 684 5 952 
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Gęstość zaludnienia na 1 km2 w poszczególnych gminach powiatu buskiego w latach 2005 - 2007 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Rok 2005 137,97 49,47 54,72 63,87 58,93 62,98 46,63 57,19

Rok 2006 137,28 49,2 54,4 63,15 58,86 62,48 46,44 56,84

Rok 2007 138,36 49,64 55,83 65,3 60,31 64,77 46,31 59,52

Busko-Zdrój Gnojno Nowy Korczyn Pacanów Solec-Zdrój Stopnica Tuczępy Wiślica

  
 
 
 
 



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 7 

Gęstośc zaludnienia na 1 km² w powiatach woj. świętokrzyskiego
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Charakterystyka ludności wg grup wiekowych stan w dniu 31.XII.2006 r. 
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Wody powierzchniowe 
 

Wyniki klasyfikacji w badanych punktach pomiarowych rzek powiatu buskiego w 2006 r. 
 

L.p. Rzeka i punkt pomiarowy km Klasa jakości Wskaźniki decydujące o klasie 
czystości wód Wskaźniki w kl. IV i V 

ChZT-Cr  

Ogólny węgiel org.  

Azot Kjeldahla  

Fosforany  

Fosfor og.  

Siarczany  

Chlorofil „a”  

1. 

 

 

 

MASKALIS 

SZCZYTNIKI 
4,9 V 

Lb.b.coli fek.  

Barwa  

ChZT-Cr  

Amoniak  

Fosfor og  

Lb.b.coli fek.  

2. 
NIDA 

WIŚLICA 
23,2 IV 

Fosforany V 

Zawiesina og.  

BZT5  

ChZT-Mn  

Ogólny węgiel org.  

Amoniak  

Azot Kjeldahla  

Azotany  

Azotyny  

Azot og.  

Fosfor og.  

Zasadowość og.  

Wapń  

Ind. sap. fitopl.  

Ind. sap. per..  

Chlorofil „a”  

Barwa IV 

ChZT-Cr IV 

Lb.b.coli fek. IV 

Og lb.b.coli IV 

3. 
NIDA 

NOWY KORCZYN 
6,1 III 

Fosforany V 
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Zawiesina og. IV: 

BZT5 Barwa 

ChZT-Mn  

Ogólny węgiel org.  

Azot Kjeldahla  

Azotyny  

Fosforany  

Fosfor  og.   

Wapń  

Mangan  

Oleje mineralne  

Ind. sap. fitopl.  

Ind. sap. per..  

Barwa IV 

ChZT-Cr IV 

Lb.b.coli fek. IV 

4. 
WSCHODNIA 

STRZELCE 
20,5 III 

Og lb.b.coli IV 

Zawiesina og.  
Przew. elektrol.  
Subst. rozp. og  
Chlorki  
Chlorofil „a”  
Lb.b.coli fek.  

5. 

 

 

WISŁA 

NOWY KORCZYN 
168,8 V 

Og.lb.b.coli  

Zawiesina og  

Przew. elektrol.  

Subst. rozp. og  

Chlorki  

Lb. b. coli fek.  

6. 
WISŁA 

SZCZUCIN 
194,1 V 

Og. lb. b. coli  

 
Wody zadowalającej jakości odnotowano w ppk Nowy Korczyn na Nidzie  

i Strzelce na Wschodniej. Wody o niezadowalającej jakości zakwalifikowane do IV klasy 
czystości wykazano w jednym ppk Nida – Wiślica. W trzech ppk: Maskalis – Szczytniki 
oraz Wisła – Nowy Korczyn i Szczucin stwierdzono wody V klasy (wody złej jakości). 

Wśród wskaźników decydujących o klasie jakości rzek dominowały: wskaźniki 
biogenne (związki azotu i fosforu), wskaźniki tlenowe (ChZT-Mn i ChZT-Cr), wskaźniki 
bakteriologiczne oraz wskaźniki saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu. 
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Maskalis 
 

Jest dopływem Nidy o długości całkowitej 21,6 km i powierzchni zlewni 168 km².  
W dolnym odcinku Maskalis zasila liczne stawy hodowlane. Badania stanu czystości 
wody tego cieku prowadzone są w ppk Szczytniki, w 4,9 km jego biegu. 

Zarówno w roku 2006, jak też 2005 I 2004 Maskalis prowadził wody złej jakości (klasa 
V) niespełniające wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

 

Do rzeki Maskalis zanieczyszczenia odprowadzają m.in.: 

- Szpital Rejonowy w Busku-Zdroju, 
- Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., 
- Miejsko-Gminny Zakład Komunalny w Busku-Zdroju - Oczyszczalnia Ścieków. 
 

Nida 
 

Jest najdłuższą rzeką województwa świętokrzyskiego o długości całkowitej 151,2 km. 
Początkowy jej odcinek nosi nazwę Białej Nidy, dopiero po połączeniu z Czarną Nidą, 
na wysokości miejscowości Żerniki, rzeka nazywana jest Nidą.  

Na terenie powiatu buskiego jakość wód Nidy kontrolowano w 2 punktach 
pomiarowych: Wiślica – 23,2 km i Nowy Korczyn - 6,1 km biegu. W roku 2006 w Wiślicy 
stwierdzono nadal wody niezadowalającej jakości (klasa IV od 2004 r.). Poprawę jakości 
wody , z klasy IV (notowanej w latach 2004 – 2005), do III (zadowalającej jakości) 
stwierdzono natomiast w ppk Nowy Korczyn. 

Nida jest odbiornikiem zanieczyszczeń odprowadzanych m.in. z oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Sobkowie, Pińczowie, Złotej oraz poprzez liczne dopływy, np. 
Brzeźnicę, Mierzawę, Maskalis. 
  

Wschodnia 
 

Jest największym (prawym) dopływem Czarnej Staszowskiej o długości 48,5 km   
i powierzchni zlewni 680,3 km².  W obrębie powiatu buskiego monitorowana była  
w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym: Strzelce (20,5 km), w którym od 2004 roku 
woda utrzymała normatywy III klasy jakości. 

Do Wschodniej ścieki dopływają m.in. z oczyszczalni ścieków komunalnych  
w Stopnicy (poprzez Stopniczankę). 
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Wisła 
 

Na terenie województwa świętokrzyskiego rzeka badana była na odcinku od 
Opatowca (160 km), poprzez Nowy Korczyn (168,8 km) do Szczucina (194,1 km), 
natomiast na terenie powiatu buskiego tylko w dwóch ostatnich punktach. W roku 2006 
stan czystości wód uległ pogorszeniu w ppk Szczucin – z wód niezadowalającej do złej 
jakości, natomiast w ppk Nowy Korczyn Wisła niezmiennie od 2004 roku prowadziła 
wody złej jakości (V klasy). O najgorszej klasie jakości zadecydowały głównie 
wskaźniki: zasolenia (przewodność, substancje rozpuszczone, chlorki), parametry 
bakteriologiczne oraz zawiesina, chlorofil „a” i barwa. 

 

Ocena wód powierzchniowych w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 
rolniczego i zagrożenia eutrofizacją: 

 

Na podstawie badań monitoringowych prowadzonych w 2006 roku w 
województwie świętokrzyskim, a tym samym w powiecie buskim, nie stwierdzono wód 
powierzchniowych zanieczyszczonych azotanami pochodzenia rolniczego (tj. o 
zawartości azotanów powyżej 50 mgNO3/dm3), ani też wód zagrożonych 
zanieczyszczeniem (o zawartości azotanów od 40 – 50 mgNO3/dm3). We wszystkich 
punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzekach powiatu buskiego 
stwierdzono natomiast przekroczenia wartości granicznych podstawowych 
wskaźników eutrofizacji wód. 

 

Wykaz rzek i ppk badanych na obszarze powiatu buskiego, w których stwierdzono przekroczenia 
wartości granicznych podstawowych wskaźników eutrofizacji wód w 2006 r. 

 

Średnie roczne stężenie wskaźnika eutrofizacji 

L.p. Rzeka Punkt 
pomiarowy 

Km 
biegu 
rzeki 

Azotany 
pow. 
10mg 

NO3/dm3 

Azot 
ogólny 

pow. 5mg 
N/dm3 

Fosfor 
ogólny 
pow. 

0,25mg P/ 
dm3 

Chlorofil 
„a” pow. 

25 µg/dm3 

 

1. 

 

Maskalis Szczytniki 4,90 10,766 5,299 0,783 55,458 

 

2. 

 

Nida Wiślica 23,20 13,972 ---- 0,466 ---- 
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3. 

 

Nida Nowy 
Korczyn 6,10 13,376 ---- 0,384 ---- 

 

4. 

 

Wschodnia Strzelce 20,5 ---- ---- 0,298 ---- 

 

5. 

 

Wisła Nowy 
Korczyn 168,80 10,276 ---- 0,319 43,600 

 

6. 

 

Wisła Szczucin 194,1 ---- ---- 0,259 29,200 

 
 
Ocena jakości wód podziemnych 
 
 
 Ocena wyników badań monitoringowych wód podziemnych wykazała, że jakość 
wody w punktach monitoringowych na terenie powiatu buskiego utrzymuje się na 
stosunkowo dobrym poziomie. W jednym punkcie (źródło) stwierdzono wody II klasy 
(dobrej jakości), a w pozostałych 3 punktach – III klasy (zadowalającej jakości). 
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Stan czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2005. 
Klasyfikacja ogólna w punktach pomiarowych. 
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Rolnictwo 
 
 

Struktura bonitacyjna ziem powiatu buskiego przedstawia się następująco: 

 

Klasa gleby Wielkość w ha 

Klasa I   1 667 

Klasa II   4 953 

Klasa III   2 687 

Klasa III a   7 447 

Klasa III b   7 123 

Klasa IV   8 592 

Klasa IV a 14 749 

Klasa IV b 13 191 

Klasa V 17 734 

Klasa VI   7 232 

 

 
Zestawienie powierzchni ewidencyjnej powiatu buskiego  
 

 

Rodzaj gruntu Wielkość w ha 

Grunty orne 59 681 

Sady   2 223 

Łąki trwałe 10 393 

Pastwiska trwałe   4 207 

Grunty orne 
zabudowane   2 179 

Grunty pod stawami   1 094 
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Priorytety ekologiczne powiatu 

 Jako cel nadrzędny polityki ekologicznej powiatu buskiego przyjęto:  

KOMPLEKSOWĄ POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

POWIATU BUSKIEGO UKIERUNKOWANĄ NA POTRZEBY LECZNICTWA 

UZDROWISKOWEGO ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI 

Program działań niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej powiatu 

buskiego, w zakresie ochrony środowiska, powinien być osiągnięty poprzez realizację 

następujących celów: 

- zachowanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na obszarze całego 

powiatu, 

- uzyskanie zauważalnej poprawy jakości wód powierzchniowych, 

- skuteczna ochrona dobrego stanu jakościowego wód podziemnych z jednoczesną 

racjonalizacją struktury ich zużycia, 

- przejście na całościowe gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowane   

w układzie zlewniowym, 

- wzmożona ochrona i racjonalne użytkowanie gleb przydatnych dla rolnictwa  

z jednoczesnym zachowaniem oraz wzmocnieniem walorów ekologicznych 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

- oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie 

niekorzystnych skutków eksploatacji, 

- poprawa stanu środowiska naturalnego zmienionego w wyniku działalności 

górniczej, 

- ochrona obszarów perspektywicznych występowania surowców mineralnych 

oraz kontynuacja i rozszerzenie prac poszukiwawczych, 

- ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu 

gwarantowanego prawem, 

- zachowanie dziedzictwa biologicznego powiatu buskiego, 
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- pełne wykorzystanie możliwości zwiększenia powierzchni leśnej powiatu oraz 

zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu 

Państwa 

- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania  elektromagnety-

cznego do poziomów dopuszczalnych, 

- minimalizacja ilości powstających odpadów i eliminacja zagrożeń wynikających  

z gospodarowania odpadami, 

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 

Realizacja wyznaczonych celów, kierunków i zadań ekologicznych, w odniesieniu 

do konkretnych elementów środowiska, powinna prowadzić do zrównoważonego 

rozwoju powiatu. 

 

      Aktualny stan środowiska w powiecie buskim i przewidywane jego zmiany  

w aspekcie planowanego rozwoju gospodarczego i przestrzennego kształtują potrzebę 

realizacji przedsięwzięć proekologicznych zarówno inwestycyjnych, jak  

i pozainwestycyjnych.  Dlatego też ważnym jest dokonanie wyboru priorytetów 

ekologicznych poprzez ustalenie hierarchii ich ważności oraz ich skoncentrowanie na 

obszarach i w dziedzinach zapewniających maksymalne korzyści dla środowiska. 

 

Zgodnie z Programem ochrony środowiska dla powiatu buskiego na lata 2008 - 

2011 ustalono cele średniookresowe do roku 2015 i sposób ich osiągnięcia (kierunki 

działań) do roku 2010. 
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Priorytety ekologiczne w powiecie buskim 

Główne 
elementy 
ochrony 

środowiska 

Cel 
ekologiczny 

Podstawowe zadania  
/ kierunki działań/ 

Zadanie 
własne 

/koordynowa
ne/ 

Obszary działań 
priorytetowych 

Lata 
realizacji 

Zamiana nośników 
energii na bardziej 

ekologiczne 

K 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Likwidacja źródeł niskiej 
emisji 

K 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Termomodernizacja 
budynków 

W 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Zmniejszenie emisji 
przemysłowej K 

Zakłady 
przemysłowe 

emitujące 
zanieczyszczenia 

zadanie 
ciągłe 

Wzrost wykorzystania 
energii ze źródeł 

odnawialnych 

K 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Identyfikacja 
występowania i 

możliwości 
wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej 

W  2007 - 
2009 

Powietrze 
atmosferyczne 

Zachowanie 
dobrej jakości 

powietrza 
atmosferyczn

ego na 
obszarze 
powiatu 

Przebudowa 
infrastruktury drogowej 

W 

K 

G 

Obszar całego 
powiatu 

zadanie 
ciągłe 

Wyrównanie 
dysproporcji pomiędzy 

długością sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

K 

G 

Szczególnie na 
obszarach 

zwodociagowanych i 
w mieście 

powiatowym 

zadanie 
ciągłe 

Budowa i dostosowanie 
oczyszczalni ścieków i 

systemów kanalizacji do 
standardów UE 

K 

G 
Obszar zabudowy 

skupionej 
zadanie 
ciągłe 

Likwidacja 
niezorganizowanych 

zrzutów ścieków 

K 

G 
Punktowo cały 
obszar powiatu 

zadanie 
ciągłe 

Przywrócenie wysokiej 
jakości wód 

powierzchniowych 

W 

K 

G 

Wody 
powierzchniowe 

zadanie 
ciągłe 

Zasoby 
wodne 

gospodarka 
wodno-
ściekowa 

 

 

Uzyskanie 
zauważalnej 

poprawy 
jakości wód 

powierzchnio
wych 

Skuteczna 
ochrona 
dobrego 

stanu 
jakościowego 

wód 
podziemnych 

z 
jednoczesną 

racjonalizacją 
Ochrona ilości i jakości W Obszar GZWP, w 

tym strefy ochrony 
zadanie 
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wód podziemnych K 

G 

zbiornika i ujęć wód ciągłe 

Ograniczenie do 
niezbędnego minimum 
stosowania nawozów 

naturalnych i sztucznych 
oraz środków ochrony 

roślin 

W 

K 

G 

Obszar GZWP, w 
tym strefy ochrony 

zbiornika i ujęć wód 

zadanie 
ciągłe 

Renowacja urządzeń oraz 
przywrócenie sprawności 
obiektów melioracyjnych.

W 

K 

G 

Obszary melioracji 
wodnych 

zadanie 
ciągłe 

struktury ich 
zużycia 

Przejście na 
całościowe 

gospodarowa
nie zasobami 

wodnymi, 
realizowane 
w układzie 

zlewniowym 

Skuteczna ochrona 
przeciwpowodziowa 

W 

G 

Obszary narażone na 
niebezpieczeństwo 

powodzi 

zadanie 
ciągłe 

Upowszechnienie zasad 
ochrony gleb 

wynikających z „Kodeksu 
dobrych praktyk 

rolniczych” oraz potrzeb 
rozwoju rolnictwa 

ekologicznego 

K 
G 

Właściciele i 
użytkownicy 

gospodarstw rolnych, 
zwłaszcza na 

obszarach objętych 
ochrona przyrody 

zadanie 
ciągłe 

Podjęcie badań gleb w 
przypadku wystąpienia 

lokalnego skażenia 
powierzchni ziemi oraz 

wszczęcie działań 
rekultywacyjnych. 

W 
K 
G 

Cały powiat ze 
szczególnym 

uwzględnieniem stref 
ochrony ujęć wód  i 

GZWP 

zadanie 
ciągłe 

Egzekwowanie 
obowiązku uzyskania 
decyzji o wyłączeniu 

gruntów rolnych z 
produkcji rolniczej lub 

leśnej 

K 
G 

Inwestorzy 
uzyskujący 

pozwolenie na 
budowę inwestycji 

nierolniczej na 
gruntach rolnych i 

leśnych 
podlegających 

ochronie. 

zadanie 
ciągłe 

Powierzchnia 
ziemi i jakość 

gleb 

 

Wzmożona 
ochrona i 
racjonalne 

użytkowanie 
gleb 

przydatnych 
dla rolnictwa 
z jednoczes-
nym zacho-

waniem oraz 
wzmocnie-
niem walo-

rów 
ekologicz-

nych 
rolniczej 

przestrzeni 
produkcyjnej 

Zapobieganie erozji 
wodnej gleb oraz 

oddrzewianiu krajobrazu 
rolniczego 

K 
G 
 

 zadanie 
ciągłe 

Uwzględnienie dla 
obszarów wydobycia 
zagadnień ochrony 

środowiska, zgodnie z  
obowiązującymi 

przepisami. 

W 

K 

G 

Tereny wydobycia 
kopalin na całym 
obszarze powiatu. 

zadanie 
ciągłe 

Zasoby 
surowców 

mineralnych 

Oszczędne i 
racjonalne 

korzystanie z 
zasobów oraz 
zminimalizo

wanie 
niekorzystny
ch skutków 
eksploatacji Poprawa stanu 

środowiska 
(rekultywacja terenów 

W 

K 

Obszar całego 
powiatu (złoża 
eksploatowane 

zadanie 
ciągłe 
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poeksploatacyjnych i 
hałd, zwłaszcza 

obszarów o większej 
skali przekształceń). 

zgodnie z koncesją i 
nielegalne 

wydobycie). 

Likwidacja nielegalnego 
wydobycia na potrzeby 

lokalne. 

W 

K 

G 

Obszar całego 
powiatu 

zadanie 
ciągłe 

 

Poprawa 
stanu 

środowiska 
naturalnego 
zmienionego 

w wyniku 
działalności 

górniczej 

Ochrona 
obszarów 

perspektywi-
cznych 

wystepowa-
nia 

surowców 
mineralnych 

oraz 
kontynuacja i 
rozszerzenie 

prac 
poszukiwa-

wczych 

Skuteczna ochrona wód 
mineralnych i leczniczych

W 

K 

G 

Obszar Buska-Zdroju 
i Solca-Zdroju 

zadanie 
ciągłe 

 

Ochrona przez hałasem 
komunikacyjnym 

 

W 

K 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Klimat 
akustyczny 

Ograniczenie 
uciążliwości 

hałasu 
poprzez 

obniżenie 
jego 

natężenia do 
poziomu 

gwarantowa
nego 

prawem 

Ochrona przez hałasem 
przemysłowym K Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Utworzenie polskiej 
części europejskiej sieci 

ekologicznej Natura 2000 

W 

K 

G 

Dolina Nidy wraz z 
przyległymi terenami

zadanie 
ciągłe 

Renaturalizacja 
ekosystemów 

K 

G 

Doliny rzeczne, w 
pierwszym rzędzie 

dolina Nidy 

zadanie 
ciągłe 

Renaturalizacja 
ekosystemów 

W 

K 

G 

 

W pierwszym rzędzie 
doliny rzeczne 

zadanie 
ciągłe 

Likwidacja barier 
ekologicznych 

W 

K 

G 

Obszary objęte 
prawną ochroną 

przyrody 

zadanie 
ciągłe 

Zasoby 
przyrodnicze 

 

Zachowanie 
dziedzictwa 
biologiczne-

go 

Wdrożenie programów 
rolno-środowiskowych (I 

W Tereny rolne powiatu zadanie 
ciągłe 
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schemat i II etap II 
schematu) 

K 

Znaczący wzrost 
lesistości oraz 

zadrzewień i zakrzewień 
śródpolnych 

 

W 

K 

G 

Obszary określone w 
studiach 

uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego gmin 

 

zadanie 
ciągłe 

Ścisła ochrona 
istniejących zasobów 

leśnych 

K 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Polityka leśna 

 

Pełne 
wykorzysta-

nie 
możliwości 
zwiększania 
powierzchni 

leśnej 
powiatu oraz 
zapewnienie 
właściwego 
nadzoru nad 

lasami nie 
stanowiący-
mi własności 

Skarbu 
Państwa Określenie i weryfikacja 

terenów do zalesienia w 
miejscowych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego 

W 

G 

Obszary 
przewidywane do 

zalesienia w 
poszczególnych 

latach 

zadanie 
ciągłe 

Przeprowadzenie pełnej 
inwentaryzacji źródeł 

promieniowania 
elektromagnetycznego 

W Obszar całego 
powiatu 

2007 - 
2009 

Pola elektro-
magnetyczne 

 

Kontrola 
emisji do 
środowiska 

promieniowa
nia 

elektromagne
tycznego do 
poziomów 
dopuszcza-

lnych 

Wprowadzenie do 
planów 

zagospodarowania 
przestrzennego 

zagadnień 
niejonizującego 
promieniowania 

elektromagnetycznego 

W 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Objęcie wszystkich 
mieszkańców powiatu 

systemem odbioru 
odpadów 

 

K 

G 

Obszary nie objęte 
zorganizowanym 
systemem odbioru 

odpadów 

2007 - 
2008 

Zwiększanie stopnia 
segregacji i odzysku 

odpadów 

K 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Zmniejszenie ilości 
wytwarzanych odpadów 

K 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 

Gospodarka 
odpadami 

 

 

Minimalizacj
a ilości 

powstających 
odpadów i 
eliminacja 
zagrożeń 

wynikających 
z 

gospodarowa
nia 

Likwidacja dzikich 
wysypisk 

K 

G 
Obszar całego 

powiatu 
zadanie 
ciągłe 
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odpadami 
Usuwanie materiałów 
zawierających azbest 

W 

K 

G 

Obszar całego 
powiatu 

zadanie 
ciągłe 

  

Zamknięcie składowiska 
„Psia Górka” oraz jego 

rekultywacja 
 

Składowisko 
odpadów w Psiej 

Górce (gm. Wiślica) 

Zamknię-
cie do 

31.12.07 
rekulty-
wacja do 
31.12.09r.

Kontynuacja oraz 
poszerzenie oferty 
działań w zakresie 

edukacji ekologicznej i 
działalności szkoleniowej, 

w tym kontynuacja 
wdrażania Programu 
edukacji ekologicznej 

W 

K 

G 

Wszystkie szkoły w 
powiecie, Miasto i 
Gminy, Rejonowy 
Oddział WODR, 

ZPPK 

zadanie 
ciągłe 

Promocja ekologii 
poprzez realizację 

prezentacji o treściach 
ekologicznych w ramach 

oferty programowej 
środków przekazu oraz 

instytucji kultury i 
wypoczynku 

W 

K 

G 

Środki przekazu, 
instytucje kultury i 

wypoczynku, 
gospodarstwa 

agroturystyczne, 
ekologiczne, imprezy 

masowe 

zadanie 
ciągłe 

Edukacja 
ekologiczna 

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

mieszkańców 

Współpraca administracji 
publicznej i innych 

jednostek w 
przygotowaniu ofert 

edukacyjnych oraz ich 
współfinansowaniu 

W 

K 

G 

Jednostki samorządu, 
WODR, ZPPK, 
gmina, zakłady 
pracy, w tym 

przedsiębiorstwa, 
instytucje religijne, 
szkoły, mieszkańcy 

powiatu i inne 
organizacje 

zadanie 
ciągłe 

 

W – zadanie własne Powiatu  G – zadanie  realizowane przez Gminy  K – zadanie koordynowane 

 
 
 

Wybrane zadania szczegółowe do realizacji w latach 2007 – 2015 

Na podstawie ankiet dostarczonych przez gminy zestawiono listy przedsięwzięć 

priorytetowych w zakresie ochrony środowiska przewidzianych do realizacji  

w najbliższych latach. 
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 Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Busko – Zdrój 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Opis realizacji 
przedsięwzięcia 

1. 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej na terenie 

Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój 

89 637 100 zł 

budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

Fundusz Spójności 
– w ramach PO 
Infrastruktura i 
Środowisko 

2008-2011 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
dla 7 sołectw oraz rozbudowa 
kanalizacji w Busku-Zdroju, 
modernizacja oczyszczalni 
ścieków, modernizacja sieci 

wodociągowej i 
kanalizacyjnej w Busku-

Zdroju, modernizacja ujęcia 
wody w Szczaworyżu oraz 

magistrali przesyłowych 
Busko-Szczaworyż i Busko-

Zrecze. 

2. 

Budowa sieci 
kanalizacji 

deszczowej wraz z 
oczyszczalniami wód 

deszczowych w 
Busku-Zdroju 

5 000 000 zł 

budżet gminy, 
WFOŚiGW, EFRR – 

w ramach RPO 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

2007-2008 

Budowa kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta 
o łącznej długości ok. 4,6 km 
oraz 2 szt. oczyszczalni wód 

deszczowych. 

3. 

Rozbudowa i 
modernizacja bazy 

edukacyjnej w 
gminie Busko-Zdrój 

13 200 000 zł 

budżet gminy, 
EFRR – w ramach 

RPO Województwa 
Świętokrzyskiego 

2008-2010 

W ramach projektu, poza 
planowaną rozbudową szkół 

o sale gimnastyczne 
przewiduje się wykonanie 

prac termomodernizacyjnych 
w 5-ciu obiektach. 

4. 

Przebudowa 
kotłowni koksowej 

na kotłownię 
gazową 

Remont instalacji c.o. 
w budynku 

Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 
w Busku – Zdroju 

 

331 000 zł budżet powiatu 
budżet państwa 2007-2008 

Zgodnie z Wieloletnim 
Planem inwestycyjnym na 

lata 2007-2013 
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Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Stopnica 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

1. 
Kanalizacja 

Smogorzów, Topola, 
Podlasek, Konary 

9 616 643 zł 
Budżet Gminy 

Fundusze 
pomocowe 

2004 - 2008 

2. 

Kanalizacja 
Mariamapol, 
Suchowola, 

Szklanów, Mietel, 
Szczeglin, Nowa 

Wieś, Klępie Górne, 
Białoborze 

8 886 889 zł Budżet Gminy 2005 - 2010 

3. 

Projektowanie 
kanalizacji 

pozostałych 
miejscowości 

16 514 640 zł 
 

Fundusze 
pomocowe 

2006 - 2012 

4. 
Modernizacja i 

rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 

2 027 000 zł 
 

Fundusze 
pomocowe 

2006 - 2009 

5. Budowa kanalizacji 
w Falęcinie Starym 2 100 802 zł Fundusze 

pomocowe 2006 - 2009 

6. 

Termomodernizacja 
szkół: Czyżów, 

Suchowola, Klępie 
Górne, Smogorzów, 

Mietel, Stopnica i 
budynek stadionu 

4 016 104 zł 
 

Fundusze 
pomocowe 

2005 - 2012 

7. 

Zamknięcie  i 
rekultywacja 

wysypiska odpadów 
w Klępiu Dolnym 

400 000 zł 
Budżet Gminy 

Fundusze 
pomocowe 

2005 - 2010 

 

 

Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Wiślica 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Opis realizacji 
przedsięwzięcia 

1. 

Etap II kanalizacji w 
m. Kuchary, 

Koniecmosty, 
Wawrowice, Ostrów, 

Szczytniki, 
Szczerbaków 

24 000 000 zł 
WFOŚiGW w 

Kielcach 
EFRR 

2008-2009 

Budowa kanalizacji o dł. 
34,5 w m. Kuchary, 

Koniecmosty, Wawrowice, 
Ostrów, Szczytniki, 

Szczerbaków 
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Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Nowy Korczyn 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

1. 

Ekorozwój Ponidzia- 
Aktywizacja Gminy 

Nowy Korczyn 
Budowa kanalizacji 

17 000 000 zł. 
środki UE 

środki własne 
WFOŚiGW Kielce 

2011 

 

 

Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Pacanów 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

Opis realizacji 
przedsięwzięcia 

1. 
Budowa Sali 

gimnastycznej w 
Ratajach Słupskich 

4 000 000 zł EFRR 
środki własne 2008-2010 

Budowa Sali 
gimnastycznej z 

zapleczem socjalno-
dydaktycznym 

2. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. 

Pacanów, ul. 
Oleśnicka 

2 000 000 zł środki własne 2007 Kanalizacja grawitacyjna 
dł. ok. 800 mb 

3. Aglomeracja 
Świniary 8 000 000 zł Fundusz Spójności 

środki własne 2008-2010 

Budowa systemu 
kanalizacji sanitarnej 

wspólnie z gminą Solec-
Zdrój. Przewiduje się 

skanalizowanie 5 
miejscowości gminy. 

4. 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla m. 
Słupia i Karsy 

4 000 000 zł EFRR 2008-2010  
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Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Gnojno 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

1. 

Rozbudowa 
wodociągu 

gminnego Etap III-
bud. sieci 

wodociągowej w m. 
Wólka Bosowska, 

Ruda. 

455 574 zł 

Budżet Gminy 
Gnojno 

Fundusze 
pomocowe 

2007-2015 

2. 

Rozbudowa 
wodociągu 

gminnego Etap I-
budowa sieci 

wodociągowej w m. 
Zofiówka, Wola 

Zofiowska, Jarząbki i 
Grabki Małe, zadanie 
1 – sieć główna i m. 

Zofiówka roboty 
uzupeł. 

92 786 zł 

Budżet Gminy 
Gnojno 

Fundusze 
pomocowe 

2007-2015 

3. 

Rozbudowa 
wodociągu 

gminnego Etap I – 
budowa sieci 

wodociągowej w m. 
Zofiówka, Wola 

Zofiowska, Jarząbki i 
Grabki Małe, zadanie 

2 – bud, sieci 
wodociągowej wraz 
z przyłączami w m. 

Jarząbki, Grabki 
Małe /etap inw. 

rozpocz. w 2005 r/ 

701 511 zł 

Budżet Gminy 
Gnojno 

Fundusze 
pomocowe 

2007-2015 

4. 

Rozbudowa 
wodociągu 

gminnego Etap II – 
sieć wod. w m. 

Pożogi i Płośnia, 
zadanie 1 – ujęcie 

wody i modernizacja 
stacji wodociągowej 

w m. Gorzakiew 
/etap inw.rozpocz.w 

2005 r/ 

232 155 zł 

Budżet Gminy 
Gnojno 

Fundusze 
pomocowe 

2007-2015 
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5. 

Rozbudowa 
wodociągu 

gminnego etap II- 
sieć wodociągowa w 
miejscowości Pożogi 
i Płośnia, zadanie 2- 
sieć wodociąg. w m. 

Pożogi, Płośnia. 

393 117 zł 

Budżet Gminy 
Gnojno 

Fundusze 
pomocowe 

2007-2009 

 

 

Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Tuczępy 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

1. 
Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 
w Tuczępach 

1 563 497 zł 
Środki własne 

Fundusze 
pomocowe 

2008 - 2013 

2. 
Budowa kanalizacji 

na terenie m. 
Wierzbica 

2 085 382 zł 
Środki własne 

Fundusze 
pomocowe 

2008 - 2013 

3. 
Budowa kanalizacji 

na terenie m. 
Brzozówka 

1 562 657 zł 
Środki własne 

Fundusze 
pomocowe 

2008 - 2013 

4. 
Budowa kanalizacji 

na terenie m. 
Sieczków 

2 174 945 zł 
Środki własne 

Fundusze 
pomocowe 

2008 - 2013 

5. 

Budowa drogi 
powiatowej nr 15141: 

Kargów-Tuczępy-
Grzybów 

  2008 - 2013 

 

 

Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Solec – Zdrój 

 

Lp. Zadanie Koszty 
rzeczywiste 

Źródła 
finansowania Termin realizacji 

1. 

Rozbudowa i 
przebudowa systemu 

wodno-
kanalizacyjnego 

Gminy  Solec–Zdrój i 
Pacanów 

37 620 000 zł 
Budżet Gminy 

Fundusze 
pomocowe 

2006 - 2013 

2. 

Kompleks 
mineralnych 

basenów 
rekreacyjnych w 

Solcu-Zdroju 

109 434 zł Budżet Gminy 
 2007 - 2013 
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Działalność gospodarcza 
 
 Na dzień 31.XII.2006 roku w powiecie buskim działało 5 397 podmiotów 
gospodarki narodowej1 zarejestrowanych w systemie Regon, w tym 220 
w sektorze publicznym i 5 177 w sektorze prywatnym, 124 spółek prawa handlowego 
(w tym 13 z udziałem kapitału zagranicznego), 300 spółek cywilnych, 37 spółdzielni, 136 
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych i 4 483 osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. 

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej¹ zarejestrowanych w rejestrze Regon według 
wybranych sekcji w 2006 r. 
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Rolnictwo 
łowiectwo  
i leśnictwo 

39 7 10 7 12 24 6 8 

Przemysł 228 9 21 36 23 34 17 22 
Budownictwo 395 39 32 41 52 128 46 50 
Handel  
i naprawy 1 225 98 109 117 99 243 49 112 

Hotele  
i restauracje 148 5 8 6 10 19 5 7 

Transport 233 30 12 24 11 32 9 19 
Pośrednictwo 
finansowe 123 8 8 3 7 13 1 12 

Obsługa 
nieruchomości  
i firm 

354 11 12 11 22 40 7 17 

Razem : 2745 207 212 245 236 533 140 247 

                                                           
1 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
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 Liczba jednostek zarejestrowanych w systemie Regon w powiecie buskim w 2006r.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój miasto

Gnojno

Nowy Korczyn

Pacanów

Solec-Zdrój

Stopnica

Tuczępy

Wiślica

Liczba jednostek 3281 2475 238 258 299 278 587 174 282

Busko-
Zdrój

Busko-
Zdrój 

miasto
Gnojno Nowy 

Korczyn Pacanów Solec-
Zdrój Stopnica Tuczępy Wiślica
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Bezrobocie 
 

Stopa bezrobocia w powiecie buskim wynosząca na dzień 31.12.2005 r. 12,2%, 
zmniejszyła się, według stanu na dzień 31.12.2006 r. do 10,7%  oraz według stanu na 
dzień 31.12.2007 r. do 9,1 %. 
 

W 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju odnotował znaczący, bo o 519 

osób, spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co przełożyło się na obniżenie 

stopy bezrobocia o 1,5 punktu procentowego. Pomimo dynamicznego procesu 

zmniejszania się liczby bezrobotnych w innych rejonach, powiat buski nadal poszczycić 

się może najniższą stopą bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Odnotować  

w tym miejscu należy kolejny awans, z trzeciej na druga pozycję, miasta Kielce, które  

w najbliższym czasie może przejąć pozycję lidera. 

 Ożywienie na rynku pracy wiąże się z dużym zainteresowaniem pracodawców 

wszelkimi formami zatrudnienia wspieranego. Ta sytuacja jest korzystna zwłaszcza dla 

osób pozostających bez pracy, dla których otwiera się możliwość nowego lub 

ponownego startu zawodowego. Szczególnie cenne są inicjatywy samozatrudnienia, 

związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, a także tworzenie nowych 

stanowisk pracy przez przedsiębiorców. 

 Nadal ogromnym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak i osób 

bezrobotnych cieszą się staże oraz przygotowania zawodowe w miejscu pracy, jako 

formy niewymagające finansowego wkładu własnego pracodawców. 

 Do pozytywnych zjawisk należy także zaliczyć duże zainteresowanie różnego 

rodzaju szkoleniami zawodowymi, inicjowanymi przez samych bezrobotnych, ze 

względu na graniczącą z pewnością możliwość podjęcia pracy.  

 W 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju aplikował o środki do 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponieważ są to środki przeznaczone na 

aktywizację lokalnego rynku pracy, głównym zadaniem, jakie postawił sobie urząd 

stało się pozyskanie oraz maksymalne i efektywne wykorzystanie zarówno tych 

środków, jak i środków otrzymanych w ramach algorytmu i z rezerwy Ministra. 
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Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w poszczególnych powiatach jak i w całym województwie 
świętokrzyskim oraz w kraju wg stanu na dzień 31.12.2006 r. 
 
 
 
 

Powiat Stopa bezrobocia 
(w %) 

Bezrobotni 
(w tys. osób) 

 

Buski 
 

10,7 3,8 
 

Skarżyski 
 

28,9 8,8 
 

Konecki 
 

26,7 9,8 
 

Kielecki 
 

23,6 16,8 
 

Ostrowiecki 
 

22,7 10,4 
 

Starachowicki 
 

               19,8 7,1 
 

Włoszczowski 
 

               18,2 4,0 
 

Opatowski 
 

               18,6 5,1 
 

Jędrzejowski 
 

               15,4 5,7 
 

Staszowski 
 

               14,9 5,2 
 

Sandomierski 
 

13,8 5,5 
 

Pińczowski 
 

12,1 2,4 
 

Kazimierski 
 

12,3 2,1 
 

Miasto Kielce 
 

11,9 12,7 
 

Województwo  
Świętokrzyskie 
 

17,8 99,4 

 

Polska 
 

14,9 2309,6 
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Stopa bezrobocia w % w powiatach województwa świętokrzyskiego na koniec 2006 r. 
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          Na koniec grudnia 2006 roku w ewidencji bezrobotnych Powiatowego 
Urzędu Pracy w Busku-Zdroju figurowało 3 808 osób, w tym 1 799 kobiet 
(47,2%). Powiat buski po raz kolejny może poszczycić się najniższą stopą 
bezrobocia w województwie świętokrzyskim i jedną z najwyższych pozycji  
w rankingu powiatów o najniższej stopie bezrobocia w kraju. 
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Sytuacja dotyczącą bezrobocia w poszczególnych gminach i jego niektórych aspektów wg stanu 

na dzień 31.12.2006 r.  
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Rada Powiatu w Busku-Zdroju Uchwałą Nr V/40/2007 z dnia 29 marca 2007 

roku zatwierdziła Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia 

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 - 2010. 

 

Cele w/w Programu: 

1. Przygotowanie i realizacja projektów służących aktywizacji osób 

bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Ułatwienie osobom bezrobotnym do 25 roku życia wejścia na rynek 

pracy. 

3. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. 

4. Dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. 

5. Doskonalenie efektywności pośrednictwa pracy, świadczonego przez 

Powiatowy Urząd Pracy. 

6. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

7. Współpraca z partnerami zewnętrznymi działającymi na rzecz lokalnego 

rynku pracy. 
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Infrastruktura techniczna 
 

Sieć wodociągową i kanalizacyjną powiatu buskiego w poszczególnych gminach 
przedstawiają poniższe tabele: 
 

Sieć wodociągowa 
 

Gmina 

Całkowita 
długość sieci 

wodociągowej 
(w km) 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

podłączonych do 
sieci 

Główne ujęcia 

 

Busko – Zdrój 
 

261 5 601 

Zrecze 600m³/dobę 
Błoniec 58,2 m³/dobę 

Ruczynów 459,82 m³/dobę 
Szczaworyż 3200 m³/dobę 
Widuchowa 160 m³/dobę 
Zwierzyniec  41 m³/dobę 

 

Gnojno 
 

39,4 855 Gorzakiew 90 m3/h 

 

Nowy Korczyn 
 

120,5 1 540 Stary Korczyn  

 

Pacanów 
 

194,1 1 948 Wójeczka 1 270 m3/dobę 

Solec - Zdrój 98,7 1 373 
Zborów  
Piestrzec  

 

Stopnica 125,7 2 122 
Wolica 200 m3/dobę 

Strzałków 37 m3/dobę 
Podlasek 37 m3/dobę 

 

Tuczępy 
 

59,6 992 Z ujęcia w Szydłowie 

 

Wiślica 138,8  1 648 
Jurków 200 m³/h 
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Sieć kanalizacyjna 
 
 

Gmina 
Całkowita 

długość sieci (w 
km)  

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

podłączonych do 
sieci 

Oczyszczalnia ścieków, 
przepustowość  

 

Busko - Zdrój 
 

94,2 3 038 Siesławice 9660 m³/h 

 

Gnojno 
 

0,6 25 Gnojno 75 m3/d 

 

Nowy Korczyn 
 

26,27              395             150 m³/h 

 

Pacanów 
 

17,84 250              Słupia 

Solec - Zdrój 6,2 197 
Solec 564 m3/d 

Zborów 60 m3/d 
 

Stopnica 
 

30,96 515 Falęcin Stary 300 m3/d 

Tuczępy 6,8 79 
Tuczępy 35 m3/d 

Jarosławice 3 m3/d 
Kargów 3 m3/d 

 

Wiślica 
 

29,47               442             Jurków 538 m³ 

 212,34 4 941  
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Gospodarka odpadami 
 

Realizując program Państwowego Monitoringu Środowiska, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi monitoring gospodarki 
odpadami.  
 Prowadzona przez WIOŚ baza danych o odpadach niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne zawiera informacje pochodzące z 11 zakładów, zlokalizowanych na 
terenie powiatu buskiego. 
 W zakładach tych w roku 2006 wytworzono łącznie 2 172,1Mg odpadów 
przemysłowych, co stanowi 0,1% całej masy odpadów powstałych w województwie. 
Pod względem ilości wytworzonych odpadów poprodukcyjnych powiat buski zajmuje 
ostatnie miejsce w woj. świętokrzyskim. 
 Procentowy udział odpadów wykorzystanych gospodarczo w stosunku do ilości 
wytworzonych w powiecie wynosi 82,7% i jest mniejszy niż średnia z województwa, 
stanowiąca 92,9%. Znacznie mniejszy (0,1%) niż średnia z województwa (1,5%) jest 
procent odpadów czasowo magazynowanych z przeznaczeniem do wykorzystania lub 
unieszkodliwienia w terminie późniejszym oraz odpadów przekazanych na 
składowiska stałe (4,7% i 5,3%). W związku z tym większy niż w województwie jest 
udział odpadów przekazanych do unieszkodliwienia (12,5% i odpowiednio 0,3%). 
 
Gospodarka odpadami w powiecie na tle województwa. 
 

Odpady ogółem 

Wytworzone 
 

Wykorzystane 
 

Unieszkodliwione Czasowo 
magazynowane Składowane 

Mg Mg % Mg % Mg % Mg % 
POWIAT BUSKI 

 
2 172,1 

 
1 796,4 82,7 270,8 12,5 1,9 0,1 103,0 4,7 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

1 514 011,2 
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Największy udział w powstawaniu odpadów w stosunku do ogółem 

wytworzonych w powiecie buskim mają: Firma Handlowo - Usługowa ,,AS’’ J i T 
Pastwa (73,9 %), Zespół Opieki Zdrowotnej (12,2%), a około 13,9% odpadów powstaje u 
pozostałych dziewięciu producentów. 
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 W ogólnej masie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2006 roku  
w województwie, odpady te w powiecie buskim stanowiły 5,8%, tj. 206 Mg,  
z których wykorzystano 24,7 Mg (12%), unieszkodliwiono 180,2 Mg (87,5%), około 1,1 
Mg (0,5%) magazynowano tymczasowo, natomiast do stałego składowania odpady 
niebezpieczne nie były przekazane w 2006 roku. 
 
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w województwie i powiecie buskim w 2006 roku 
 
 

Odpady niebezpieczne 

Wytworzone Wykorzystane Unieszkodliwione Czasowo 
magazynowane Składowane 

Mg Mg % Mg % Mg % Mg % 
POWIAT BUSKI 

 
206,0 24,7 12,0 180,2 87,5 1,1 0,5 0 - 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

3 588,6 
 

1 526,4 42,6 1 880,8 52,4 166,2 4,6 15,2 0,4 

 
 

Pod względem ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych powiat buski 
wśród 14 powiatów województwa świętokrzyskiego, zajmuje 4 miejsce od góry. 

 
Źródłem powstawania największych ilości odpadów niebezpiecznych jest: 
 

-  Zespół Opieki Zdrowotnej       175,1, Mg (85%) 
-  Firma Handlowo-Usługowa ,,AS’’ J i T Pastwa     12,7 Mg (6,2%)  
-  PKS S.A           8,9 Mg (4,3%)   
 
 Największe ilości odpadów niebezpiecznych przekazanych do wykorzystania stanowiły, 
baterie i akumulatory ołowiowe oraz odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 
wytwarzane w większych ilościach w przedsiębiorstwach: 
 
-  Firma Handlowo-Usługowa ,,AS’’ J i T Pastwa 
-  PKS S.A 
-  Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe ,,Utrans’’. 
 

Unieszkodliwianiu poddawane są głównie odpady z diagnozowania, leczenia  
i profilaktyki medycznej (83,7% odpadów niebezpiecznych wytworzonych w powiecie) 
pochodzące z: 
 
-  Zespół Opieki Zdrowotnej   
-  Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilatycyjny 
-  Uzdrowisko Solec-Zdrój. 
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 Składowiska odpadów komunalnych eksploatowane w 2006 w powiecie (dane WIOŚ) 
 

Przegląd ekologiczny 
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POWIAT BUSKI 
 

1 
 

Dobrowoda 
MGZK Busko-Zdrój 4,85 1993 - 

2013 

 

6 963,34 

68 811,42 

3,70 T T W T Wd/2007 

 
2 
 

Klępie Dolne 
ZGK Stopnica 1,20 1998 - 

2008 

 

1 089,64 

10 910,51 
 

----- T T S T Wd/2009 

 
3 
 

Raczyce 
ZGK Gnojno 1,10 1989 - 

2018 

 

884,10 

8 249,75 

---- T T S T Wd/2009 

4 Psia Gorka 
ZGK Wiślica 1,14 1973 - 

2007 
163,00 

3 455,70 ----- N T S T Z/31.12.2007 

Ogółem powiat: 8,29 ----- 
 

9 100,08 
 

91 427,38 

3,70 

 
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

RAZEM: 70,0 ----- 194 064,89 

3 495 908,5 7 337,43 

                                                           
2 Wd - wymagane działania: wymóg dostosowania składowiska odpadów do wymogów przepisów o odpadach, a w szczególności poprzez niezbędne    
           wyposażenie składowiska, konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania; 
   Z    - brak możliwości dostosowania do wymogów przepisów odpadach- planowane zamknięcie obiektu. 
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Energia elektryczna 

Zaopatrzeniem w energię elektryczną na terenie powiatu zajmuje się ZEORK S.A 
w Busku - Zdroju. Odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych  
w 2006 r. było 26 703. Zużycie energii elektrycznej mierzone w GW·h wyniosło 43,5  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 588,3 kW·h. 
 

Sieć gazowa 
 
Sieć gazowa w powiecie buskim to 586,5 km. Połączenia prowadzące do 

budynków mieszkalnych w 2006 roku wynoszą 7 130 gospodarstw. Odbiorców gazu  
z sieci jest 9,2tys., zaś zużycie gazu z sieci wynosi 5,4 hm³, a w przeliczeniu na  
1 mieszkańca równe jest 73 m³. 
 
 
Układ drogowy 
     

Przez powiat buski przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe  
i gminne.  
 
 
Wykaz dróg krajowych w powiecie buskim 
 
 

Dokładne określenie odcinka drogi 
 

Nr i nazwa drogi 
 Początek Koniec 

Długość 
odcinka 

drogi [km] 

73 
Wiśniówka – Kielce –  Morawica –  
Busko-Zdrój – Szczucin – Dąbrowa 

Tarnowska – Tarnów – Pilzno - Jasło 

48 + 100 
 

Młyny 
 

92 + 191 
 

Szczucin 
 

44,091 

79 
Warszawa – Kozienice – Zwoleń - 

Sandomierz – Połaniec - Nowe 
Brzesko – Kraków – Trzebinia – 

Chrzanów – Jaworzno – Katowice – 
Chorzów – Bytom 

250 + 993 
 

Zborówek 
 

280 + 370 
 

Winiary 
 

29,377 

Razem: 73,468 
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Wykaz dróg wojewódzkich w powiecie buskim 
 

Dokładne określenie odcinka drogi 
Nr i nazwa drogi 

Początek Koniec 

Długość 
odcinka 

drogi [km] 

Nr 756 Starachowice – Stopnica  
60+720 

gr. pow. buskiego  
i staszow. m. Brzozówka 

73+682 
m. Stopnica 12,962 

Nr 757 Opatów – Stopnica  
43+929 
54+100 

gr. pow. buskiego i staszow. 

48+800 
57+890 

m. Stopnica 
8,661

Nr 765 Chmielnik – Osiek  
39+109 

gr. pow. kieleck. i buskiego 
m. Zrecze 

48+400 
gr. pow. busk. i staszow. 

m. Jarząbki 
9,291

Nr 767 Pińczów – Busko - Zdrój  
9+129 

gr. pow. pińczow. i buskiego 
m. Gościniec 

14+401 
skrzyż. z dr. Nr 973 5,272

Nr 771 Wiślica – Strożyska  
0+000 

m.Wiślica 
8+516 

m. Strożyska 8,516

Nr 776 Kraków – Busko - Zdrój  
67+942 

gr. pow. pińczow. i buskiego 
m. Stawiszyce 

83+916 
m. Busko - Zdrój 15,974

Nr 973 Busko - Zdrój – Nowy     
            Korczyn – Żabno 

0+000 
skrzyż. z dr. Nr 73 

 
 

24+656 
gr. pow. buskiego i woj. 

małopolskiego 
 

24,656

Razem: 85,332 

 
 
Drogi powiatowe 
 

Powiat buski administruje drogami powiatowymi o długości 637,5 km. Drogi 
powiatowe zostały podzielone na drogi główne o długości 186,15 km, drogi zbiorcze  
o długości 239,54 km i drogi lokalne o długości 211,79 km. 

 
Ze względu na rodzaj nawierzchni drogi powiatowe dzielą się na drogi  

o nawierzchni: 
 

 bitumicznej   o dł. 579,8 km 
 betonowej   o dł.     2,1 km 
 tłuczniowej   o dł.   20,0 km 
 gruntowe   o dł.   35,6 km 

 
Drogi powiatowe zostały podzielone na drogi miejskie (ulice powiatowe miasta 

Busko-Zdrój) o długości 14,6 km oraz na drogi zamiejskie o długości 622,9 km. 
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Wykaz dróg powiatowych w powiecie buskim – drogi miejskie 
 
 

L.p. Nr drogi Nazwa drogi Długość 
[km] 

1. – Ul. 1-go Maja    0,124 

2. – Ul. 12-go Stycznia    0,286 

3. – Ul. Bohaterów Warszawy    1,269 

4. – Ul. Dr Starkiewicza    1,030 

5. – Ul. Droga do stacji PKP    1,077 

6. – Ul. Grotta    1,848 

7. – Ul. Stefana Batorego    0,536 

8. – Ul. Stefana Wyszyńskiego    1,140 

9. – 
Ul. Nowokorczyńska

   0,636 

10. – Ul. Partyzantów    1,256 

11. – Ul. Waryńskiego    1,392 

12. – Ul. Widuchowska                                                              
(c.d. droga powiatowa Nr 0056 T) 

   1,383 

13. – Ul. Wojska Polskiego 
 

   0,687  

14. – Ul. Łagiewnicka (c.d. droga powiatowa Nr 0057 T) 
 

   1,910 

15. - Plac Zwycięstwa – strona północna 
 

0,100 

  
 

Razem: 
 

14,674 
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Wykaz dróg powiatowych w powiecie buskim – drogi zamiejskie 
 
 

 
L.p. 

 
Nr drogi 

 

 
Nazwa drogi 

 
Kilometraż 

 
Długość 

[km] 
1.  0019 T Chwałowice-Szaniec-Wygoda-Kozińska 6+445÷12+060 5,615
2.  0023 T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice-Ruda 4+950÷16+400 11,450
3.  0024 T Chmielnik-Kołaczkowice-Stopnica 7+780÷25+780 18,000
4.  0025 T Śladków Mały-Kotlice-Zawada-Balice 4+125÷ 6+650 2,525
5.  0026 T Śladkow Mały-Bugaj-Palonki-Kargów 4+060÷14+000 9,940
6.  0027 T Gnojno-Gorzakiew-Skadla 0+000÷  6+900 6,900
7.  0028 T Rudki-Płośnia-Gorzakiew 3+710÷ 5+350 1,640
8.  0029 T Gnojno-Janowice-Balice 0+000÷  7+880 7,880
9.  0030 T Skadla-Palonki-Widuchowa-Bronina 0+000÷16+530 16,530
10.  0031 T Rzeszutki-Falki-Janowice 0+000÷ 3+300 3,300
11.  0032 T Jarząbki-Zofiówka-Grabki Małe-Solec Stary 0+000÷ 8+700 8,700
12.  0037 T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi 3+420÷14+870 11,450
13.   0039 T Gacki-Wierzbica-Dobrów 1+970-   5+000       3,030
14.  0860 T Kargów-Tuczępy-Dobrów-Grzybów 0+000÷11+500 11,500
15.  0040 T Tuczępy-Nieciesławice-Jarosławice 0+000÷  6+125 6,125
16.  0041 T Zapusty-Januszkowice-Niziny 0+000÷  6+050 6,050
17.  0042 T Jastrzębiec-Dziesławice-Czyżów 0+000÷  4+100 4,100
18.  0043 T Dziesławice-Białoborze-Stopnica 0+000÷ 5+430 5,430
19.  0044 T Falęcin Stary-Białoborze-Klępie Dolne 0+000÷ 5+350 5,350
20.  0045 T Pieczonogi-Kąty 1+080÷ 2+500 1,420
21.  0046 T Kołaczkowice-Zaborze-Kargów 0+000÷  6+850 6,850
22.  0047 T Janina-Bugaj-Błonie-Kołaczkowice 0+000÷ 4+500 4,500
23.  0048 T Kołaczkowice-Strzałków-Szczaworyż 0+000÷ 5+930 5,930
24.  0049 T Strzałków-Smogorzów 0+000÷ 3+100 3,100
25.  0050 T Żerniki Górne-Grabda 0+000÷ 4+390 4,390
26.  0051 T Zasadzie-Szczytniki 0+000÷ 1+370 1,370
27.  0052 T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów 0+000÷  8+600 8,600
28.  0053 T Smogorzów-Prusy-Skrobaczów 0+000÷ 5+400 5,400
29.  0054 T Grabda-Janina 0+000÷ 2+200 2,200
30.  0055 T Służów-Kotki-Widuchowa 0+000÷ 4+742 4,742
31.  0056 T Busko-Zbrodzice-Podgaje 1+090÷ 5+990 4,900
32.  0057 T Busko-Łagiewniki-Kol.Wschod-Elżbiecin 1+511÷ 5+641 4,130
33.  0058 T Borzykowa-Słabkowice-Skorzów 2+600÷ 6+750 4,150
34.  0059 T Wygoda Kozińska-Kotki-Janina 0+000÷  8+500 8,500
35.  0060 T Młyny-Szaniec-Nowy Folwark 0+000÷  8+000 8,000
36.  0061 T Galów-Kameduły-Mikułowice 0+000÷  8+946 8,946
37.  0062 T Szarbków-Uników-Galów 3+180÷ 4+680 1,500
38.  0063 T Kameduły-Las Winiarski-Wełecz 0+000÷ 4+370 4,370
39.  0070 T Pasturka-Leszcze-Zagość-Skorocice-Łatanice 14+840÷19+940 5,100
40.  0072 T Gacki-Goryslawice 5+000÷13+315 8,315
41.  0073 T Kozubów-Koniecmosty-Stary Korczyn 12+713÷20+130 

21+420÷27+870 
7,417
6,450

13,867
42.  0079 T Biskupice-Żurawniki-Jurków-Ludwinów 1+800÷ 5+940 4,140
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43.  0080 T Przez wieś Sielec Szpitalny 0+000÷ 3+275 3,275
44.  0081 T Kobylniki-Wiśniówki 0+000÷ 2+880 2,880
45.  0082 T Gościniec-Kostki Małe-Oleszki-Wełecz 0+000÷  7+530 7,530
46.  0083 T Wełecz-Oleszki-Biniątki 0+000÷ 1+480 1,480
47.  0084 T Siesławice-Skorocice 0+000÷  5+255 5,255
48.  0085 T Siesławice-Biniątki-Winiary-Zagość 0+000÷  4+100 4,100
49.  0086 T Busko-Owczary-Pęczelice 1+175÷ 6+410 5,235
50.  0087 T Szczaworyż-Skotniki-Radzanów 0+000÷  5+290 5,290
51.  0088 T Łatanice-Hołudza-Olganów 0+000÷  4+555 4,555
52.  0089 T Radzanów-Kawczyce-Hołudza-Gluzy-Chotel 0+000÷ 7+100 7,100
53.  0090 T Zawierzbie-Chotel Czerwony-Bilczów 0+000÷  6+900 6,900
54.  0091 T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec Zdrój 0+000÷11+204 11,204
55.  0092 T Skotniki-Chwalikówka-Baranów 0+000÷ 3+950 3,950
56.  0093 T Szczaworyż-Kików-Zborów 0+000÷9+510 9,510
57.  0094 T Piasek Mały-Zborów-Piestrzec-Żółcza 0+000÷ 11+100 11,100
58.  0095 T Piasek Wielki-Zagajów-Solec Zdrój 0+000÷  8+300 8,300
59.  0096 T Stopnica-Gadawa-Wiślica 0+000÷19+500 19,500
60.  0097 T Solec Zdrój-Zagorzany-Ostrowce 0+000÷ 4+654 4,654
61.  0098 T Solec Zdroj-Wełnin-Klucz 0+000÷ 3+725 3,725
62.  0099 T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica 0+000÷  8+020 8,020
63.  0100 T Magierów-Piestrzec-Zołcza 0+000÷ 6+246 6,246
64.  0101 T Podlasek-Topola-Suchowola-Wójcza 0+000÷ 8+930 8,930
65.  0102 T Stopnica-Folwarki-Skrobaczów 0+000 ÷3+200 3,200
66.  0103 T Stopnica-Solec Zdrój-Zielonki-Ludwinów-

Błotnowola 
0+000÷16+837 16,837

67.  0104 T Stopnica-Borek 0+000÷ 3+300 3,300
68.  0105 T Stopnica-Nowa Wieś-Oleśnica-Podlesie-

Wilkowa-Połaniec 
0+000÷  6+500 6,500

69.  0112 T Nowa Wieś-Kwasów-Sroczków-
gr.pow./Beszowa/ 

0+000÷  8+300 8,300

70.  0113 T Szczeglin-Wójcza-Oblekoń 0+000÷11+800 11,800
71.  0114 T Od dr.kraj. Nr 73 - Pacanów 0+000÷ 1+640 1,640
72.  0115 T Kępa Lubawska-Rataje Karskie-Słupia-Pacanów-

Oleśnica-Strzelce 
0+000÷  13+850 13.850

73.  0116 T Pacanów-Sroczków-Oleśnica-Brody Duże 0+000÷  3+750 3,750
74.  0117 T Sroczkow-Wólka Oleśnicka-Borzymów 2+200÷ 4+200 2,000
75.  0118 T Zborówek-Biskupice-gr. woj. 0+000÷  4+000 4,000
76.  0119 T Pacanów-Zborówek 0+000÷ 1+300 1,300
77.  0120 T Pacanów-Zborówek-Gace Słupieckie 0+000÷  7+500 7,500
78.  0121 T Pacanów-Karsy Duże 0+000÷ 2+100 2,100
79.  0122 T Słupia-Karsy-Komorów 0+000÷  5+650 5,650
80.  0826 T Stacja Rataje-Komorów-Warszawa 0+000÷  7+000 7,000
81.  0123 T Komorów-Grabowica-dr.pow.Nr 0120T                    0+000÷ 2+550 2,550

82.  0124 T Parchocin-Trzebica-Podwale-Żabiec-Kółko 
Żabieckie-Kiełmin-Warszawa 

0+000÷ 17+680 17,680

83.  0125 T Biechów-Niegosławice-Pacanów 0+000÷ 4+450 4,450
84.  0126 T Kępa Lubawska-Podchruścice-Tur-Trzebica 0+000÷  7+140 7,140
85.  0127 T Ostrowce-Kawęczyn-Zabłocie-Zamoście 0+000÷ 5+900 5,900
86.  0128 T Piasek Wielki-Rzegocin-Piotrówka-Górnowola-

Pawłów-Raj 
0+000÷ 10+960 10.960

87.  0129 T Grotniki-Szpitalna-Ostrowce 0+000÷ 2+650 2,650
88.  0130 T Grotniki-Oblekoń-Rataje 0+000÷18+760 18,760
89.  0131 T Nowy Korczyn-Podraje-Łęka 0+000÷ 4+800 4,800
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90.  0132 T Przez wieś Grotniki Duże 0+000÷ 1+100 1,100
91.  0133 T Strożyska-Sępichów 0+000÷ 2+700 2,700
92.  0134 T Szczerbaków-Szczytniki-Nowy Korczyn 0+000÷  9+950 9,950
93.  0135 T Godawa-Krzywda-Ksany-Opatowiec 0+000÷  2+200 2,200
94.  0138 T Koniecmosty-Brodek-Dobiesławice 0+000÷  2+664 2,664
95.  0140 T Ostrów-Wawrowice-Kamienna 0+000÷  1+610 1,610
96.  0145 T Pacanów-Niegoslawice-Chrzanów 0+000÷ 3+470 3,470
97.  0146 T Sieczków-Grzymała 0+000÷ 2+250 2,250
98.  0147 T Balice-Przyborów 0+000÷ 1+400 1,400
99.  0148 T Klępie Dolne-Klępie Górne-Szczeglin 0+000÷ 3+280 3,280

Razem: 
   

 622,915  

 
 
 
Wykaz dróg gminnych w powiecie buskim z podziałem na gminy 
 
 

L.p. Kod gminy Nazwa gminy Długość całkowita 
dróg (km) 

1. 2601014 Busko-Zdrój – obszar miejski 35,851
2. 2601015 Busko-Zdrój – obszar wiejski 110,550
3. 2601022 Gnojno 57,400
4. 2601032 Nowy Korczyn 45,180
5. 2601042 Pacanów 154,950
6. 2601052 Solec-Zdrój 87,000
7. 261062 Stopnica 57,600
8. 2601072 Tuczępy 28,300
9. 2601082 Wiślica 41,500

RAZEM: 618,331 
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Graficzny obraz przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przedstawia 
poniższa mapa. 
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Drogi powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej, tj. drogi o nawierzchni 

bitumicznej i betonowej, które ze względu na zły stan techniczny i potrzebę poprawy 

bezpieczeństwa ruchu należy przebudować i wzmocnić na długości około 174,5 km, 

stanowią około 30% stanu istniejących nawierzchni bitumicznych. Drogi o nawierzchni 

tłuczniowej należy w 100% wzmocnić i ułożyć na nich nawierzchnię bitumiczną, 

natomiast drogi gruntowe na całej długości, tj. 35,6 km wymagają wykonania budowy 

od podstaw.  

Identyfikacja problemów: 
 

- niedostateczne oznakowanie dróg powiatowych i brak urządzeń wpływających    

    bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

- zły stan techniczny nawierzchni, poboczy, zjazdów i rowów (parametry techniczne    

   istniejących dróg są niezgodne z obowiązującymi normami, tj. wąskie jezdnie,    

   nienormatywne łuki poziome oraz przechyłki na tych łukach, słaba nośność   

   nawierzchni); 

- zły stan techniczny istniejących chodników przy drogach powiatowych; 

- konieczność budowy nowych chodników i ścieżek rowerowych na terenach o zabu-  

   dowie zwartej; 

- zły stan techniczny istniejących mostów i przepustów na drogach powiatowych  

    (potrzeba przebudowy i remontu ze względu na słabą nośność); 

- zły stan odwodnienia dróg powiatowych. 

 

Od utworzenia powiatów w 1999 roku władze Powiatu Buskiego stawiają na 

przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Na ogólną długość 648 km dróg 

powiatowych w latach 1999-2007 nową nawierzchnię położono na ponad 300 km.   

W roku ubiegłym przy ograniczonych środkach unijnych udało się 

zmodernizować ponad 19 km dróg oraz wybudować 1,586 km chodników.  

 Większość tych inwestycji wykonano przy znacznym udziale środków z Unii 

Europejskiej jak i Budżetu Państwa. Niektóre drogi czy chodniki były modernizowane 

dzięki współfinansowaniu przez samorządy gminne. W roku bieżącym na terenie 
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Powiatu Buskiego planuje się budowę ok. 25 km dróg,  2,5 km chodników oraz 0,7 km 

ścieżek rowerowych.  

Lista zadań na sieci dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 2013 
 

L.p. Nazwa zadania 

 
Szacunkowy koszt 

realizacji 
w tys. zł. 

Planowany termin 
realizacji 

1. 

 

Przebudowa dróg powiatowych Nr 15130 
(0030T) Skadla-Bronina i Nr 15124 (0024T) 
Chmielnik-Stopnica-Etap II 
 

 
17 454 

 
2008 

- 2009 

2. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 15245 
(0130T) Grotniki-Oblekoń-Rataje długości 
18,554 km 
 

 
14 402 

 
2009 

- 2010 

3. 

 

Przebudowa mostów na drogach 
powiatowych wraz z przebudową drogi 
powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-
Słupia-Pacanów-Oleśnica odcinek od drogi 
krajowej Nr 73 do drogi krajowej Nr 79 
 

 
4 500 

 
2010 

- 2011 

4. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr (0073T) 
Mozgawa-Biskupice-Koniecmosty-Stary 
Korczyn odcinek granica powiatu 
buskiego–skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką Nr 776 Kraków-Busko 
 

 
3 000 

 
2010 

5. 

 

Przebudowa dróg powiatowych Nr (0026T) 
Śladków Mały-Suskrajowice-Bugaj-
Palonki-Bosowice-Kargów odcinek granica 
powiatu buskiego-Kargów i Nr (0860T) 
Kargów-Tuczępy-Dobrów-Grzybów-droga 
wojewódzka Nr 757 odcinek Kargów-
Tuczępy-granica powiatu buskiego  
 

 
17 152 

 
2011 

- 2012 

6. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T 
Stopnica-Oleśnica-Podlesie odcinek 
Stopnica-granica powiatu staszowskiego 
 

 
5 200 

 
2012 

7. 
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T 
 

7 608 
 

2013 
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Szczaworyż-Kików-Zborów 
 

8. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T 
Gnojno-Janowice-Balice 
 

 
6 304 

 
2013 

9. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0113T 
Szczeglin-Wójcza-Oblekoń 
 

 
10 000 

 
2013 

 

Wymienione zadania na sieci dróg powiatowych są jednym z głównych zadań 

powiatu buskiego. Realizacja ich pozwoli mieszkańcom powiatu na dogodny  

i bezpieczny dojazd do pracy, szkół, urzędów oraz przyczyni się do aktywizacji 

gospodarczej powiatu. Zapewni także dogodne połączenia mieszkańcom powiatu  

z drogami krajowymi i wojewódzkim. 

    
 

            Przebudowa drogi powiatowej Skadla – Bronina  
                                                                                                                                                              – Etap I  
                                                                                                                                         fot. Tadeusz Sempioł 
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Ochrona zdrowia  
Na terenie miasta Busko-Zdrój zlokalizowany jest Szpital Rejonowy.  

Szpital posiada następujące oddziały: 

-oddział wewnętrzny: w 2007 roku było przyjętych 2 894 pacjentów, oddział posiada 80 

łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego; 

-stacja dializ: posiada 7 stanowisk; 

-oddział chirurgiczny: w 2007 roku przyjęto 2 625 pacjentów, posiada oddzielne odcinki: 

czysty i septyczny – łącznie 56 łóżek, w 2007 roku wykonano 792 zabiegi operacyjne; 

-oddział urazowo-ortopedyczny: przyjęto 1 760 pacjentów, posiada 50 łóżek, w 2007 

roku wykonano 1 274 zabiegi operacyjne; 

-oddział urologiczny: przyjęto 670 pacjentów, posiada 20 łóżek, w 2007 roku wykonano 

106 zabiegów operacyjnych; 

-oddział ginekologiczno-położniczy: przyjęto 1 976 pacjentek, posiada 55 łóżek, w 2007 

roku wykonano 147 zabiegów operacyjnych, przyjęto 135 porodów; 

-oddział neonatologiczny: hospitalizowano 561 noworodków,  posiada 33 łóżka, w tym 

8 inkubatorów; 

-oddział dziecięcy: przyjęto 1 326 dzieci, posiada odcinki: ogólny i biegunkowy, ilość 

łóżek 35; 

-oddział obserwacyjno-zakaźny: przyjęto 1 345 pacjentów, posiada 64 łóżka; 

-oddział gruźlicy i chorób płuc: przyjęto 1 271 pacjentów, posiada 56 łóżek; 

-oddział intensywnej opieki medycznej i anestezjologii: posiada 3 łóżka, w 2007 roku 

przyjęto 34 pacjentów. 

 

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (działającym w strukturze ZOZ) 

przebywało w 2007 roku 58 osób wymagających ciągłej opieki i pomocy medycznej. 

Zakład posiada 20 łóżek. 
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Powyższe dane zostały zebrane w tabeli: 

 
 

Oddział 
 

Ilość łóżek 
na poszczególnych 

oddziałach 

Ilość przyjętych 
pacjentów na 

poszczególnych 
oddziałach w 2007r.  

Ilość zabiegów 
wykonanych na 
poszczególnych 

oddziałach w 2007r. 

WEWNĘTRZNY 
80 /w tym 4 

intensywnej opieki 
kardiologicznej/ 

2 894 - 

 

STACJA DIALIZ 
 

7 72 5 042 
 

CHIRURGII 
OGÓLNEJ 
 

56 2 625 792 
 

URAZOWO-
ORTOPEDYCZNY 
 

50 1 760 1 274 
 

UROLOGICZNY 
 

20 670 106 
 

GINEKOLOGICZNO- 
POŁOŻNICZY 
 

33 – gin. 
22 – poł. 

      1 426 – gin. 
 550 – poł. 

147 – gin. 
135 – poł. 

 

NEONATOLOGICZNY 
 

33 łóżka /w tym 8 
inkubatorów/ 561 - 

 

DZIECIĘCY 
 

35 1326 - 
 

OBSERWACYJNO-
ZAKAŹNY 
 

64 1 345 - 
 

GRUŹLICY I CHORÓB 
PŁUC 
 

56 1 271 - 
 

INTENSYWNEJ 
OPIEKI MEDYCZNEJ 
I ANESTEZJOLOGII  
 

3 34 - 

 

ZOL 
 

20 58 - 

 

 

Szpital posiada dobre zaplecze diagnostyczne: Laboratorium Analityczne, 

Pracownia Bronchofiberoskopii, Pracownia Endoskopii, Pracownia Rtg i USG, 

Pracownia Prób Wysiłkowych z Holterem, Pracownia Serologii.  

W skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wchodzą również 

następujące poradnie: 

- Poradnia Chirurgiczna, 
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- Poradnia Ortopedyczna, 

- Poradnia Preluksacyjna 

- Poradnia Laryngologiczna 

- „K” 

- Poradnia Urologiczna 

- Poradnia Endokrynologiczna, 

- Poradnia Hepatologiczna 

- Poradnia Przeciwgruźlicza 

- Poradnia Reumatologiczna 

- Poradnia Nefrologiczna 

 

Oprócz zapewnienia opieki stacjonarnej dla mieszkańców powiatu buskiego, 

świadczy usługi lecznicze na rzecz powiatów: 

-kazimierskiego w zakresie chirurgii, ortopedii, urologii, ginekologii, OIOM, chorób 

dziecięcych, zakaźnych, chorób płuc, stacji dializ; 

-jędrzejowskiego w zakresie ortopedii, stacji dializ; 

-pińczowskiego w zakresie ortopedii, urologii, stacji dializ, chorób dziecięcych, chorób 

zakaźnych, chorób płuc. 

Szpital Rejonowy w Busku-Zdroju zabezpiecza opiekę szpitalną dla kuracjuszy 

Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. oraz Uzdrowiska Solec-Zdrój. Szpital zabezpiecza opiekę 

medyczną w sposób ciągły (24 godzinny „ostry dyżur”). 

 

Stan kadry medycznej w 2007 roku w ZOZ Busko-Zdrój kształtował się następująco: 

 

lekarze - umowa o pracę     - 63 osób 

  - kontrakt       - 7 osób 

  - umowa i kontrakt w tym samym zakładzie  - 3 osoby 

pielęgniarki        - 236 osób 

położne        - 20 osób. 
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Ponadto w Busku – Zdroju swoją filię ma Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, które obejmuje swym zasięgiem 

następujące rejony: 

- miasto i gmina Busko – Zdrój, 

- gmina Nowy Korczyn, 

- gmina Pacanów, 

- gmina Solec – Zdrój, 

- gmina Stopnica, 

- część gminy Tuczępy, tj. Brzozówka, Kargów, Chałupki, Grzymała, Sieczków,     

  Podlesie, Nieciesławice, 

- gmina Wiślica. 

 

Powiat Buski planuje na najbliższe lata rozbudowę  i modernizację obiektów służby 

zdrowia oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę w celu poprawy jakości  

i dostępności usług w zakresie profilaktyki oraz podstawowej i specjalistycznej opieki 

zdrowotnej.  

Programy, z których planowane jest pozyskanie źródeł finansowych związanych  

z ochroną zdrowia na terenie Powiatu Buskiego, to: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013. 

2. Norweski Mechanizm Finansowy. 

 

Szpital posiada projekty na kwotę 13 mln. zł. W ramach tych projektów przewiduje 

się remont szpitala  oraz zakup  sprzętu specjalistycznego.  

 

Rozbudowa i poszerzenie oferty placówek ochrony zdrowia , ułatwienie dostępu do 

usług medycznych pozwoli na odczuwalną poprawę warunków życia mieszkańców.  
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Lista zadań dot. ochrony zdrowia przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 2013 
 

L.p. Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

realizacji 
w tys. zł. 

Planowany termin 
realizacji 

1. 

Poprawa jakości dostępu do świadczeń 
zdrowotnych i badań profilaktycznych   
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju 

3 500 2008 - 2011 

2. 

Poprawa warunków udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentów w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez 
dostosowanie Bloku Operacyjnego, 
Centralnego Laboratorium Szpitala, 
Sterylizacji Centralnej, Pracowni 
Endoskopowej, Oczyszczalni Ścieków, 
Apteki i Magazynów Bielizny do wyma-
gań sanitarno-epidemiologicznych oraz 
adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć i 
Laboratorium na Szpitalny oddział 
ratunkowy wraz z Lądowiskiem dla 
Śmigłowców i podjazdem dla karetek,  
montaż dwóch dźwigów osobowych na 
Oddziale Płucnym i Zakaźnym 
Podział obiektu Szpitala na strefy 
przeciwpożarowe – 5 stref, wykonanie 
oddymiania klatek schodowych i 
oświetlenia awaryjnego 
Remont kapitalny Oddziału Płucnego  
i Pracowni Broncofiberoskopii 
Remont oddziału Ginekologiczno-
Położniczego wraz z Traktem porodowym 

 
13 480 

 
2008 - 2013 

3. Wykonanie i montaż skrubera na spalarnii 
odpadów medycznych 150 2007 

4. Wykonanie instalacji rurociągu ciepła do 
hotelowca 150 2008 

5. Montaż dźwigu osobowego przy budynku 
przychodni specjalistycznych 

 
250 

 
2009 

6. Remont Oddziału Zakaźnego 600 2007 - 2008 
7. Budowa przychodni specjalistycznej 3 000 2011 - 2013 
8. Termomodernizacja budynków - ocieplenie 1 400 2012 
9. Informatyzacja oddziałów szpitalnych 400 2008 
10. Modernizacja kuchni szpitalnej 800 2008 
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Funkcja uzdrowiskowa powiatu 

Powiat Buski posiada bogate złoża wód leczniczych: siarczanosłonych  
i solanek jodkowobromkowych oraz borowiny. Zasoby te przyczyniły się do powstania  
i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Busku – Zdroju i Solcu – Zdroju. Obie te 
miejscowości posiadają status miejscowości uzdrowiskowych.  

Woda siarczkowa zwana inaczej siarczkowo-siarkowodorową zalicza się do 
bardzo rzadko spotykanych wód leczniczych. Zawiera ona siarczki z uwalniającym się 
siarkowodorem. Właściwości lecznicze tej wody stawiają Busko w rzędzie unikalnych 
uzdrowisk w Europie. Woda siarczkowa stosowana jest do kąpieli wannowych, kuracji 
pitnych oraz do płukania jamy ustnej.  Zmniejsza ona niedobory siarki w organizmie. 

Woda jodkowo-bromkowa zawiera szczególnie cenny dla organizmu jod i selen. 
Kąpiele jodkowo-bromkowe stosuje się w niektórych chorobach układu krążenia oraz 
układu wegetatywnego. Selen zawarty w tej wodzie jest niezbędny do utrzymania  
w zdrowiu mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych. 

Borowina to rodzaj torfu występującego powierzchniowo. Ma ona szerokie 
zastosowanie w tzw. zabiegach bodźcowych, przy leczeniu schorzeń reumatycznych. 
Czynnikami leczniczymi zawartymi w borowinie są ciała estrogenne, kwasy huminowe, 
białka i garbniki. W trakcie zabiegu następuje wyciąganie z organizmu toksycznych 
czynników przemiany materii i innych szkodliwych związków, a w ich miejsce odbywa 
się wprowadzanie czynników działających korzystanie, np. hormonów.  

Lecznictwo uzdrowiskowe w Busku – Zdroju realizowane jest w trzech 
systemach: sanatoryjnym, szpitalnym i ambulatoryjnym. Skutecznie leczone są tu 
schorzenia reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie 
stawów, kręgosłupa, gościec tkanek miękkich), układu nerwowego z dyskopatią, 
pourazowe, układu krążenia (rehabilitacja kardiologiczna), skórne oraz dziecięce 
porażenie mózgowe, przepukliny oponowo – rdzeniowe, a także wrodzone i nabyte 
dysfunkcje układu ruchowego. Wykonuje się tu szereg zabiegów np. kąpiele 
siarczkowe, kąpiele kwasowęglowe, natryski, inhalacje, masaże suche i podwodne, 
ultradźwięki, prądy diadynamiczne, okłady parafinowe i borowinowe, inhalacje 
tlenowe, relaks w grocie solno-jodowej itp. 

W Solcu – Zdroju eksploatowane są dwa źródła wody leczniczej o wydajności 23 

m³/dobę. Są to solanki chlorkowo – jodkowo – bromkowo – siarczkowe, a ich głównym 
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składnikiem jest siarkowodór oraz siarczki i wodorosiarczki soli alkalicznych. Stężenie 

ok.103 mg związków siarki dwuwartościowej w jednym litrze wody i wysoka 

mineralizacja powodują, że jest to najsilniejsza woda lecznicza w Polsce, a także jedna  

z najlepszych w Europie. Uzdrowisko Solec – Zdrój ma profil reumatologiczny. 

Lecznictwo w Solcu – Zdroju realizowane jest systemem sanatoryjnym  

i ambulatoryjnym. Solec posiada zakład przyrodo-leczniczy, fizykoterapię i zakład 

rehabilitacji.  

Rocznie w Busku-Zdroju przebywa na kuracji ponad 52 000 osób. Wykonuje się 

prawie 3 mln zabiegów, w tym ok. 500 000 kąpieli leczniczych siarczkowych.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę kuracjuszy odwiedzających Busko-Zdrój oraz ilość 

wykonanych zabiegów 

 
 

Rok 
 

Liczba kuracjuszy Ilość wykonanych 
zabiegów 

 
2005 

 
50 520 2 761 874 

 
2006 

 
52 332 2 911 567 

 
2007 

 
52 418 2 801 248 

 
 

Prawie cały obszar uzdrowiskowy zespołu Busko-Zdrój – Solec-Zdrój, zgodnie ze 
Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, jest przewidziany do 
objęcia programami rolno-środowiskowymi. 
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Sanatorium Marconi 
fot. Tadeusz Sempioł 

 

 
 

Sanatorium Włókniarz 
fot. Tadeusz Sempioł 
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Sanatorium Nida 
fot. Tadeusz Sempioł 

 

 
 

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 
fot. Tadeusz Sempioł 
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Oświata 
 

Do ustawowych zadań Powiatu w zakresie oświaty należy m. in. prowadzenie 

szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, a także dotowanie szkół 

niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.  

Na terenie Powiatu Buskiego funkcjonują publiczne przedszkola i szkoły 

ogólnodostępne i specjalne – prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego 

oraz niepubliczne – prowadzone przez inne podmioty. 

Powiat Buski jest organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne ogólno-

dostępne, szkoły specjalne oraz placówki pozaszkolne, są to: 

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju, 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – 

Zdroju, 

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego  

w Busku – Zdroju, 

4) Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju, 

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy, 

6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo 

7) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie, 

8) Zespół Szkół Specjalnych „Górka” w Busku-Zdroju. 

9) Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju, 

10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju, 

11) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju, 

12) Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju. 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju 

fot. Tadeusz Sempioł 
 

 

We wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 

2007/2008 kształci się łącznie 3 407 uczniów, w tym 2 951 w szkołach ponad-

gimnazjalnych ogólnodostępnych. Liczba uczniów i wychowanków specjalnych 

ośrodków szkolno – wychowawczych wynosi w tym roku 287. 

Od kilku lat odnotowuje się systematyczny spadek liczby uczniów. Zjawisko to 

związane jest z tzw. niżem demograficznym. W porównaniu z rokiem szkolnym 

2000/2001 liczba uczniów we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat 

zmniejszyła się niemal o 26%.  

 

W roku szkolnym 2007/2008 powiatowe jednostki oświatowe zatrudniają 

nauczycieli na 387 etatach, w tym wymiar zatrudnienia w jednostkach poza-szkolnych 

wynosi 16 etatów pedagogicznych.  
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Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Buskim   

 

Na terenie Powiatu Buskiego funkcjonuje łącznie 19 publicznych szkół ponad-

gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, w tym 6 specjalnych. Placówki te - poza I 

Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju - funkcjonują w ramach organizacyjnych 

5 Zespołów Szkół oraz dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.  

 Do w/w szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2007/2008 uczęszcza 3 184 

uczniów, w tym 233 to uczniowie szkół specjalnych. 

 

Szkoły gimnazjalne w Powiecie Buskim 

 

Na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2007/2008 działa 11 publicznych 

gimnazjów prowadzonych przez gminy oraz 3 gimnazja specjalne prowadzone przez 

Powiat Buski. 

W gimnazjach ogólnodostępnych kształci się 2 823 uczniów, natomiast  

w gimnazjach specjalnych 104 uczniów. Poniższa tabela przedstawia szkoły gimnazjalne  

w poszczególnych gminach Powiatu oraz liczbę uczniów tych szkół:  
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Liczba szkół 
gimnazjalnych  2  1 + 2* 1 + 1* 1 2 1 1 1 1 

Liczba 
uczniów 466  620 + 

92* 
182 + 
12* 284 311 229 334 165 232 

 
∗- szkoły specjalne 

 
Szkoły podstawowe w Powiecie Buskim 

   

W roku szkolnym 2007/2008 na terenie Powiatu Buskiego funkcjonuje 48 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminy oraz 2 szkoły 
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podstawowe specjalne prowadzone przez Powiat Buski. Ponadto funkcjonuje  

1 niepubliczna szkoła podstawowa w Busku – Zdroju. W publicznych szkołach 

podstawowych naukę pobiera 5 084 uczniów, w tym w szkołach specjalnych - 90 osób. 

Poniższa tabela przedstawia szkoły podstawowe w poszczególnych gminach Powiatu 

oraz liczbę uczniów tych szkół:  

   

 Bu
sk

o 
– 

Zd
ró

j 

Bu
sk

o 
– 

Zd
ró

j 
m

ia
st

o 

G
no

jn
o 

N
ow

y 
K

or
cz

yn
 

Pa
ca

nó
w

 

So
le

c 
– 

Zd
ró

j 

St
op

ni
ca

 

Tu
cz
ęp

y 

W
iś

lic
a 

Liczba 
szkół 13  3+ 1* 5+ 1* 4 5 5 6 3 4 

Liczba 
ucznió

w 
993  1033 + 71* 447+19* 434 507 363 495 300 422 

∗- szkoły specjalne 
 
Przedszkola  w Powiecie Buskim 

 

Na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2007/2008 działa 9 przedszkoli 

prowadzonych przez gminy, 1 przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Buski 

oraz 1 przedszkole niepubliczne. 

Do przedszkoli gminnych uczęszcza 684 dzieci, do przedszkola specjalnego 29 

osób. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące przedszkoli w poszczególnych 

gminach Powiatu oraz liczbę ich wychowanków:  
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Liczba  
przedszkoli  1  2 + 1* 0 0 2 1 1 1 1 

Liczba dzieci 38 369 + 
29* 0 0 114 46 61 31 25 

* - szkoły specjalne 
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Oświatowe jednostki pozaszkolne w Powiecie Buskim 

 

W Powiecie Buskim funkcjonuje kilka jednostek wspomagających oświatę, są to: 

 

1) Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju, 

2) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju, 

3) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju, 

4) Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju. 

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju 

(PODiDN) funkcjonuje od sierpnia 2002 r. Jest jedną z nielicznych w Województwie 

Świętokrzyskim placówek prowadzących kształcenie ustawiczne nauczy-cieli. Działania 

Ośrodka opierają się na rzeczywistych potrzebach indywidualnych nauczycieli oraz rad 

pedagogicznych szkół prowadzonych przez Powiat Buski, a także przez inne 

samorządy gminne i powiatowe współpracujące z Ośrodkiem. 

PODiDN prowadzi szerokie spektrum działań w zakresie podnoszenia poziomu 

kwalifikacji oraz jakości pracy nauczycieli, tj.: doradztwo organizacyjne, metodyczne  

i merytoryczne oraz inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych  

z wprowadzaniem nowoczesnych form, metod i środków nauczania.  

Ośrodek organizuje różnorodne formy doskonalenia nauczycieli, m. in.: warsztaty  

i konferencje metodyczne, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, a także szkolenia 

obejmujące bardzo różnorodną tematykę. 

Obecnie Ośrodek zatrudnia 7 doradców metodycznych i 2 nauczycieli 

konsultantów. Ponadto z Ośrodkiem współpracuje dodatkowo 7 doradców 

metodycznych.  

PODiDN obejmuje swą działalnością nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski. Ponadto na podstawie porozumień 

zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodek oferuje swoje usługi 

nauczycielom szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie  

7 gmin Powiatu Buskiego, tj.: Busko – Zdrój, Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica, 
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Tuczępy, Pacanów, Solec – Zdrój, a także gmin: Kazimierza Wielka, Chmielnik, 

Opatowiec i Pińczów oraz Powiatu Kazimierskiego. Łącznie Ośrodek oferuje pomoc 

nauczycielom zatrudnionym w 119 szkołach. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie szkół i placówek doradcy metodyczni 

przeprowadzają corocznie około 200 różnych form doskonalenia, w których uczest-

niczy 3 500 – 4 000 osób. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju (PP-P) obejmuje 

swoją opieką dzieci i młodzież kształcącą się w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Buskiego. Stałą opieką Poradnia obejmuje także Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze 

w Winiarach i Pacanowie, Rodzinny Dom Dziecka w Janinie oraz ośrodki 

i szkoły specjalne na terenie Powiatu Buskiego. 

 Podstawowa działalność Poradni koncentruje się na udzielaniu dzieciom  

i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz wspieraniu 

rodziców w ich roli wychowawczej, a także nauczycieli i wychowawców – poprzez 

współpracę z nimi w celu rozwiązywania licznych problemów związanych  

z nauczaniem i wychowywaniem, szczególnie dzieci specjalnej troski oraz uczniów  

z trudnościami w uczeniu się i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Poradnia sprawuje opiekę oraz służy pomocą psychologiczno – pedagogiczną  

i logopedyczną. Pod swoją opieką ma 11 209 uczniów.  

Na podstawie badań przeprowadzonych na wniosek rodziców (opiekunów 

prawnych) zespół orzekający Poradni wydaje rocznie ok. 200 orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych.  

Poza bezpośrednią pomocą Poradnia prowadzi również we wszystkich gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia grupowe dotyczące takich obszarów, jak: 

uzależnienia, komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów, problematyka stresu, 

umiejętności skutecznego uczenia się, aktywizacja wyboru zawodu, kształcenie zachowań 

asertywnych, zajęcia rozwijające umiejętności empatyczne oraz inne umiejętności 
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psychospołeczne. Z tej formy pomocy bezpośredniej korzysta ogółem ok.  400 uczniów  

rocznie.  

Poradnia udziela też pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Pod-

stawowymi formami tej pomocy w minionym roku była działalność konsultacyjna, 

doradcza i informacyjna.  

Rodzicom udziela się porad w zakresie rozwiązywania problemów 

wychowawczych, postępowania w przypadku zaistnienia zjawisk związanych z wszelkimi 

rodzajami uzależnień lub innymi zachowaniami nie aprobowanymi społecznie. Z tej formy 

pomocy korzysta ok. 1 500 osób rocznie. 

W 2006 r. Poradnia brała udział w rządowym programie wspierania powstawania  

i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.  

W roku 2007 zaś - w rządowym programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.  

W ramach tych Programów powstały punkty konsultacyjno - terapeutyczne w gminach: 

Gnojno, Tuczępy, Wiślica, Nowy Korczyn. W roku 2007 Poradnia realizowała ponadto 

rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pod nazwą 

„Zero tolerancji dla przemocy w szkole” tworząc punkt konsultacyjny w Szkole 

Podstawowej w Wiślicy. 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju (PMOS) 

zajmuje się popularyzacją sportu i kultury fizycznej, podnoszeniem sprawności 

fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowaniem nawyków czynnego 

wypoczynku oraz stwarzaniem warunków do uprawiania wybranych dyscyplin sportu 

na terenie Powiatu Buskiego.  

Z bazy Ośrodka korzystają uczniowie buskich szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowane grupy sportowe, firmy i instytucje 

funkcjonujące na terenie Powiatu Buskiego. Dziennie z usług Ośrodka korzysta ok. 300 

osób.  
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W Ośrodku działa 10 sekcji sportowych prowadzonych przez trenerów PMOS. 

W sekcjach tych ćwiczy ponad 250 uczniów. Ponadto w Ośrodku trenuje młodzież  

i osoby dorosłe w grupach utworzonych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

pracowników buskich zakładów pracy oraz zawodników klubów sportowych. 

Oprócz zawodów organizowanych przez kluby i związki sportowe w Ośrodku 

odbywa się również wiele imprez masowych, zarówno sportowych, jak i kulturalnych. 

Ośrodek organizuje także wypoczynek dla dzieci i młodzieży pozostającej  

w miejscu zamieszkania podczas ferii i wakacji. 

 
Utworzenie Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Busku – Zdroju (PODiDZ) podyktowane było potrzebą zapewnienia realizacji 

teoretycznych zajęć zawodowych pracownikom młodocianym kształcącym się  

w oddziałach wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych. Z powodu braku tego 

typu placówki na terenie Powiatu Buskiego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie  

w oddziałach wielozawodowych zmuszeni byli kierować uczniów do ośrodków tego typu  

w innych powiatach, np. staszowskim czy starachowickim, co znacznie zwiększało koszty 

kształcenia. 

Utworzenie Ośrodka wpłynęło również na zwiększenie atrakcyjności oferty 

edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Buskiego, a także stworzyło możliwości 

odpłatnego kształcenia pracowników młodocianych ze szkół prowadzonych przez inne 

powiaty oraz umożliwiło odpłatne kształcenie osób dorosłych zgodnie z potrzebami 

rynku pracy.  

 
Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe 

 
 

Szkoły niepubliczne dotowane przez Powiat Buski 
 

Lp. Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów 
(grudzień 

2007) 
I.  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju 
1 Niepubliczne Technikum dla Młodzieży w Busku – Zdroju 73
2 Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Busku – Zdroju 18



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 70 

3 Niepubliczne Uzupełniające Technikum dla Dorosłych w 
Busku – Zdroju 103

4 Niepubliczna Szkoła Policealna w Busku – Zdroju 126

5 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 
Busku – Zdroju 95

6 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Busku – Zdroju 46

Razem 461 
II.  Centrum Oświatowo – Wychowawcze  „Edukacja” Sp. Z o.o. w Kielcach 

7 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych w 
Busku – Zdroju 7 

III.  Centrum Kształcenia „Awans” w Kielcach 

8 Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych „Awans” w 
Busku – Zdroju 192

9 Prywatna Szkoła Policealna „Awans” dla dorosłych w Busku – 
Zdroju 30

10 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych „Awans” w Busku – Zdroju 18

Razem 240 
IV.  Zaoczne Szkoły Prywatne „Wiedza” s.c. w Kielcach 

11 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” 
w  Stopnicy 7

12 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych „Wiedza” w  Stopnicy 9

Razem 16 
V.  Centrum Kształcenia i Doskonalenia w Tarnobrzegu 

13 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarosławicach 22 
VI.  Dariusz Kiciak „DAK” Kielce 

14 Szkoła Policealna w Busku – Zdroju 130 
VII.  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej o/Kielce 

15 Szkoła Policealna w Busku – Zdroju 50 
OGÓŁEM 926 

 

Na terenie Powiatu prowadzi działalność jedna uczelnia – Politechnika 

Świętokrzyska, która stwarza mieszkańcom Powiatu Buskiego i powiatów ościennych 

dogodniejsze warunki zdobywania wyższego wykształcenia. Zajęcia prowadzone są  

w formie zaocznej, na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji. Z możliwości 

uzyskania wyższego wykształcenia skorzystało dotychczas około 400 osób. Od 2006 r. nie 

prowadzi się naboru na pierwszy rok w/w studiów z powodu zbyt małej liczby 

zainteresowanych. 
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Kierunki rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz specjalnego  

w Powiecie Buskim 

 

Wzbogacenie oferty kształcenia 
oraz racjonalizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych: 

 

1. Wyeliminowanie z sieci szkół ponadgimnazjalnych liceów profilowanych, które -  

z uwagi na zredukowany wymiar zajęć z przedmiotów ogólnokształcących – nie 

zapewniają właściwego przygotowania do egzaminu maturalnego. Szkoły tego typu 

nie dają również możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, gdyż nie prowadzą 

kształcenia zawodowego. 

2. Powrót do wąskiej specjalizacji w zakresie kształcenia zawodowego 

realizowanego w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych (zespołach 

szkół).  

Specjalizowanie się poszczególnych szkół zawodowych w prowadzeniu 

kształcenia w kilku wybranych (często pokrewnych) zawodach przyczyni się m. 

in. do poprawy warunków realizacji procesu dydaktycznego, a także ułatwi 

pozyskiwanie do nauczania przedmiotów zawodowych nauczycieli  

z najwyższymi kwalifikacjami. Pozwoli również szkołom na kultywowanie 

długoletnich nieraz tradycji w zakresie kształcenia zawodowego. 

3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej.  

Planuje się uruchomienie nowych kierunków i profili kształcenia w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy. Z uwagi na fakt, iż większość uczniów 

tego Zespołu pochodzi z obszarów wiejskich, tu osiedla się na stałe  

i wiąże się z rolnictwem - planuje się stworzenie tym młodym ludziom 

możliwości zdobycia kwalifikacji w zawodzie technik agrobiznesu. Program 

realizowany na tym kierunku łączy w sobie 4 podstawowe zagadnienia 

współczesnego rolnictwa, tj.: produkcja rolnicza, zagadnienia ekonomiczno - 

prawne, ekologia i fundusze unijne. 

Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Stopnicy funkcjonującym  

w ramach organizacyjnych w/w Zespołu planowane jest uruchomienie 
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oddziałów prowadzących nauczanie przedmiotu Przysposobienie obronne  

w zakresie rozszerzonym. Przewiduje się współpracę w tym zakresie ze służbami 

mundurowymi, tj. Policją, Strażą Pożarną oraz Wojskiem Polskim. 

4. Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych.  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Busku – Zdroju funkcjonują 4 typy szkół: gimnazjum, liceum 

profilowane, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa. W związku z tym, iż 

licea profilowane nie spełniły oczekiwań uczniów i nie cieszą się obecnie 

zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjum, istnieje potrzeba stworzenia 

możliwości kontynuowania nauki w ogólnokształcącej szkole maturalnej tym 

uczniom, którzy planują ukończenie studiów. W związku  

z powyższym w ramach Ośrodka utworzone zostanie Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne. Ponadto w Technikum dla Niepełnosprawnych Ruchowo 

funkcjonującym w ramach organizacyjnych w/w Ośrodka – kształcącym głównie 

chłopców – zamierza się w przyszłości wzbogacić ofertę edukacyjną i skierować 

ją również do dziewcząt. W tym celu planuje się wprowadzenie dodatkowych 

kierunków kształcenia w zakresie administracyjno – ekonomicznym.  

5. Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych.  

W Powiecie Buskim nie funkcjonują publiczne szkoły dla dorosłych. Osoby te 

mają możliwość kształcenia w szkołach niepublicznych. Planuje się zatem 

uruchomienie nowych kierunków kształcenia w szkołach publicznych 

skierowanych do osób dorosłych.  

 
 

Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej: 
 

 

1. W latach 2008 – 2009 zrealizowany zostanie Projekt termomodernizacji bazy 

lokalowej 7 oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Powyższy projekt 

– opiewający na kwotę ok. 10,6 mln zł. - będzie dofinansowany w ok. 67 % ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

W ramach termomodernizacji wykonane zostaną następujące prace: wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja 2 kotłowni wraz z instalacją c.o., 
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ocieplenie ścian i stropów, remont elewacji. Powyższa modernizacja budynków 

spowoduje duże oszczędności wynikające z redukcji kosztów ogrzewania, co  

z kolei pozwoli na zainwestowanie większych środków finansowych w ich 

dalszą modernizację, a także w rozwój bazy dydaktycznej i sportowej. 

2. Na lata 2007 – 2013 planuje się kontynuowanie modernizacji i remontów bazy 

lokalowej szkół i placówek oświatowych:  

− w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Busku – Zdroju 

przebudowana zostanie kotłownia i wykonany remont instalacji c.o.;  

− w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju – 

planowane jest utworzenie 2 pracowni symulacyjnych, wymiana instalacji 

elektrycznej, wykonanie nowego przyłącza wody, modernizacja sanitariatów 

oraz wykonanie ogrodzenia posesji;  

− w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju 

wykonane zostaną: remont i modernizacja hal warsztatów szkolnych, 

wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja pracowni i sal dydaktycznych, 

ogrodzenie obiektów szkolnych. 

3. W tym samym okresie, tj.: w latach 2007 – 2013, planowana jest również 

sukcesywna modernizacja bazy sportowej jednostek oświatowych. Planuje się 

budowę 2 przyszkolnych sal gimnastycznych wraz z urządzeniami sportowo – 

rekreacyjnymi, modernizację kilku boisk do gier zespołowych oraz  bieżni.  

       
Część wschodnia z salą gimnastyczną remontowanego budynku I LO w Busku-Zdroju 

fot. Tadeusz Sempioł 
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Postęp prac termomodernizacyjnych - część wschodnia z salą gimnastyczną  

budynku I LO w Busku-Zdroju 

fot. Tadeusz Sempioł 
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Termomodernizacja budynku administracyjnego oraz wymiana systemu ogrzewania z węglowego 
na gazowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie  

fot. Tadeusz Sempioł 

 

 
 

Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych: 
 

 

Powiat Buski pozyskał środki finansowe min. z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego - na realizację Programu Termomodernizacja jednostek oświatowych Powiatu 

Buskiego, ale również na realizację programów stypendialnych w ramach Działania 2.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Były to 2 projekty: Stypendia 
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dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim, Stypendia dla 

studentów w Województwie Świętokrzyskim. W/w projekty były realizowane w latach 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.  

Poza funduszami unijnymi Powiat Buski pozyskuje także środki finansowe  

w ramach programów rządowych. Dotychczas w zakresie programów oświatowych 

realizowane były zadania w następujących obszarach: 

a) dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności, 

zainteresowania i uzdolnienia oraz kształtujące postawy przedsiębiorczości, 

b) zajęcia sportowo – rekreacyjne, 

c) zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia,  

d) wzbogacanie wyposażenia informatycznego szkół, 

e) poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez: 

−  montaż w szkołach ponadgimnazjalnych systemów monitoringu wizyjnego,  

− udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom  

i nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Podobnie jak dotychczas, również w najbliższych latach Powiat Buski, a także 

oświatowe jednostki organizacyjne Powiatu będą ubiegać się o środki finansowe na 

realizację zadań m. in. w następujących obszarach: 

1) pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz sportowo – rekreacyjne, 

2) zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, 

3) pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i młodzieży, 

4) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

5) wyposażenie szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne, 

6) modernizacja oferty kształcenia zawodowego, 

7) poprawa bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. 
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Zabytki i atrakcje turystyczne 
 

Region, w którym jest położony powiat buski ma bogatą historię. Ziemia ta 
należy do najstarszych ośrodków chrześcijaństwa i może poszczycić się mianem kolebki 
polskiej państwowości. Tu miało swoją stolicę państwo Wiślan, a w XIII wieku Wiślica 
była silnym grodem kasztelańskim. Historię tego terenu dokumentują wspaniałe 
zabytki sztuki sakralnej: 

- Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy (1350-
1380), a w niej słynna „płyta wiślicka”, Muzeum Regionalne – Dom Długosza 
(1460).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 
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- Zespół kościoła cmentarnego pw. Św. Leonarda zbudowany w XII w., na 
cmentarzu przykościelnym nagrobek rodziny Rzewuskich - grób założyciela 
uzdrowiska gen. Feliksa Rzewuskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kościółek św. Leonarda w Busku – Zdroju 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 
 

 

- Dawny klasztor Norbertanek - Zespół klasztorny tworzą: Kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, dawny budynek klasztorny oraz 
wolno stojąca dzwonnica – powstanie kościoła XII w., pożar 1590 r., odbudowa w latach 
1592 – 1621. 
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Ołtarz główny w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju 
                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 

- Kaplica św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaplica św. Anny w Busku-Zdroju 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 
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- Chotel Czerwony – gotycki kościół (1440-50) fundacji Jana Długosza; ponadto 
zlokalizowany tu jest rezerwat stepowo-geologiczny z olbrzymim pokładem 
kryształów gipsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kościół p.w. św. Bartłomieja oraz grota pokładów gipsowych w Chotlu Czerwonym 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 
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- Chotelek Zielony – drewniany kościółek (1527) z renesansową polichromią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kościółek drewniany p.w. św. Stanisława w Chotelku Zielonym 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 82 

 

- Dobrowoda – późnogotycki kościół z epitafium św. Jana Boboli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie 
                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 
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- Nowy Korczyn – osada (dawne miasto) u ujścia Nidy do Wisły. Akt lokacyjny z 1258 
roku. Od 1404 roku odbywały się tu zjazdy i sejmiki szlacheckie. Na szczególną 
uwagę w Nowym Korczynie zasługuje kościół farny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kościół p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie, dawny klasztor Franciszkaniów 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 

- Stopnica – gotycki kościół fundacji Kazimierza Wielkiego (1362), kaplica (1645), 
barokowy zespół klasztor OO Reformatów (1639). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła w Stopnicy 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 
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Klasztor Reformatów w Kątach Starych 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 

 
 Z atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie powiatu należy wymienić 

kilka, które zasługują na szczególne zainteresowanie: 

- Zespół Uzdrowiskowy w Busku-Zdroju, w skład którego wchodzą Sanatorium 
„Marconi”, „Willa Zielona”, „Zamek Dersława”, „Bristol”, „Mikołaj”, „Oblęgorek”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sanatorium Bristol 

                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 
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Zamek Dersława 
                                                                                                                fot. Tadeusz Sempioł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willa Zielona 

                                                                                                                fot. Stanisław Sobecki 
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Powiat buski jest typowym regionem rolniczym i brak tu wielkich ośrodków 

przemysłowych. Funkcjonuje tu wiele gospodarstw agroturystycznych a uzdrowiskowy 

charakter powiatu podnosi atrakcyjność regionu, co sprzyja szybkiemu rozwojowi bazy 

turystycznej. Wszystkie te walory sprzyjają wypoczynkowi i aktywnemu uprawianiu 

turystyki: pieszej, konnej, rowerowej, kajakowej czy samochodowej.  

 

 W powiecie znajdują się także zbiorniki wodno-rekreacyjne w Radzanowie  

i w Solcu-Zdroju, oferujące latem wiele atrakcji dla turystów. Rozwija się także 

turystyka jeździecka. Niedaleko Buska-Zdroju (Wolica) znajduje się Jeździecki Ośrodek 

Hipoterapii ,,Rancho’’, poza tym liczne gospodarstwa agroturystyczne oferują jazdę 

konną. 

 Ze względu na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe większa część 

powiatu buskiego została objęta prawną ochroną przyrody. Walory te w połączeniu z 

bogatymi zasobami dziedzictwa kulturowego i walorami uzdrowiskowymi w sposób 

szczególny predysponują powiat do rozwoju turystyki. Do najciekawszych pomników 

przyrody tego regionu należą odsłonięcia geologiczne w Busku-Zdroju (,,Zimne 

Wody’’), w Chotlu Czerwonym, Łatanicach, Gorysławicach, Wiślicy, także zespół jaskiń 

krasowych w Kikowie, jaskinie gipsowe w Skotnikach Górnych oraz źródła w Skadli  

i Płośni. Warte zobaczenia są również: rezerwat roślinności słonolubnej w Owczarach, 

wzgórze Ostra Górka w Skotnikach Małych oraz Wąwóz Kikowski o powierzchni 9,81 

ha w Kikowie, w Skorocicach rezerwat stepowy z krasem gipsowym, jaskinie, most 

skalny, podziemny strumień, w Siesławicach groty gipsowe, zapadliska (w legendach 

podziemne jeziorko).  W roku 1961 odkryto tu prehistoryczne cmentarzysko.  

 
Poniższa tabela przedstawia ilość turystów korzystających z noclegów na terenie Buska-Zdroju 
 

TURYSTYKA 

Rok 
Liczba miejsc 

noclegowych na  
1000 mieszkańców 

Korzystający z noclegów 

2005 239 7 134 
2006 260 27 685 
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Sosna w Wełczu 
fot. Tadeusz Sempioł 
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Kultura i sport 

 
 Powiat buski posiada rozbudowaną bazę kulturalną. Na terenie gmin 

wchodzących w skład powiatu działają liczne placówki kulturalne i oświatowe, w tym 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Gminne Ośrodki Kultury, Gminne Biblioteki 

Publiczne i świetlice środowiskowe.   

 W stolicy powiatu, dla uatrakcyjnienia pobytów w kurorcie, zrealizowane zostały 

inwestycje w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).  

 

 Projekt: Modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego  

w Busku - Zdroju 

 Istniejący budynek domu kultury  został rozbudowany w kierunku 

południowym i południowo-zachodnim. Nowe Buskie Samorządowe Centrum Kultury 

- to najnowocześniejszy taki obiekt na Ponidziu. Są tu m.in. sala widowiskowa na ponad 

400 miejsc – z nowoczesną sceną i profesjonalnym oświetleniem, sala konferencyjna na 

150 miejsc i druga, mniejsza, dwie galerie sztuki, scena zewnętrzna, węzły sanitarne  

z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, sale klubowe, pokoje gościnne. 

Przestronna sala widowiskowo-kinowa z dodatkowymi miejscami balkonowymi, 

rozbudowana scena, orkiestron, podscenie, pomieszczenia dla artystów, parkingi, ciągi 

pieszo-jezdne i chodniki zapewnią komfortowe korzystanie z oferowanych w kurorcie 

imprez kulturalnych. W rozbudowanym obiekcie funkcjonować będzie także punkt 

informacji turystycznej, punkt publicznego dostępu do internetu, izba zbiorów 

regionalnych, galeria sztuki współczesnej, szkoła muzyczna I stopnia. 
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Buskie Samorządowe Centrum Kultury 

fot. Tadeusz Sempioł 

 
  

 Park zdrojowy został powiększony o 12,1ha terenów zielonych i  wyposażo-

ny w infrastrukturę towarzyszącą, obejmującą promenady, aleje i trasy spacerowe, 

fontanny, ozdobne stawy rekreacyjne, tereny do leżakowania, altany, tereny do 

aktywności ruchowej, aleje pieszo-jezdne z oświetleniem. 
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Rozbudowana część parku zdrojowego w Busku-Zdroju 

 fot. Tadeusz Sempioł 
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W najstarszym budynku uzdrowiska – Sanatorium ,,Marconi’’, znajduje się 

swoiste centrum kulturalne uzdrowiska, gdzie odbywają się koncerty Orkiestry 

Zdrojowej, występy estradowe i rozrywkowe oraz imprezy cykliczne.  

W miesiącach letnich występy odbywają się w muszli koncertowej w parku zdrojowym.  

 
Muszla koncertowa w parku zdrojowym w Busku-Zdroju  

fot. Tadeusz Sempioł 
 

W Busku-Zdroju znajdują się też Galeria Sztuki BWA ,,Zielona’’ i Muzeum Ziemi 

Buskiej. 

          
Galeria „Zielona” w Busku-Zdroju 

fot. Tadeusz Sempioł 
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W powiecie buskim odbywają się liczne, popularne już w kraju imprezy 

kulturalne, do których należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny 

Jamroz w Busku-Zdroju, Pacanów Europejską Stolicą Bajki w Pacanowie, Buskie 

Spotkania z Folklorem w Busku-Zdroju, a także Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych 

Straży Pożarnych, Lato z Chopinem, Wystawa Fotografii „Ponidzie”, Dni Buska-Zdroju 

i Kingonalia w Nowym Korczynie czy Europejskie Dni Wiślicy.  

Powiat Buski dysponuje także bogatą bazą sportową. Zlokalizowane są tu min. 

obiekty Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju  

z licznymi boiskami oraz bieżnią lekkoatletyczną. Baza sportowo – rekreacyjna I Liceum 

Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju wzbogaciła się o nowy wspaniały obiekt – 

nowoczesną salę gimnastyczną. Jest to największa szkolna sala gimnastyczna  

w powiecie buskim. Wielkość płyty głównej boiska to 800 m2, a wysokość to prawie 10 

m. Sala mieści pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz 

dwa boiska treningowe do koszykówki. Jest także miejsce na widownię, której siedzenia 

są rozkładane. Sala jest w pełni wyposażona w przyrządy gimnastyczne: drabinki, 

ławeczki, materace.  

 



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 94 

 

 

Sala gimnastyczna przy I LO w Busku-Zdroju 

fot. Tadeusz Sempioł 

W stolicy powiatu mieści się także Pływalnia Miejska. Hala basenu zawierająca 

nieckę basenu pływackiego o wymiarach: 25x12,5 m; głębokości od 1,2 m do 1,8 m, 

wyposażona jest dodatkowo w: zjeżdżalnię o długości ok. 65 m z pomiarem czasu 

zjazdu, mini brodzik o głębokości 30 cm ze zjeżdżalnią „słonik”, 6-cio osobową wannę 

yaccuzi, panel do hydromasażu na stojąco, zbiornik rekreacyjny o głębokości 90 cm,  

z następującymi atrakcjami: dwa panele do masażu karku, gejzer powietrzny, ławka  

z masażami, fontanna „grzybek”, brodzik dla dzieci.  

W pobliskim Radzanowie są usytuowane zbiorniki retencyjno – rekreacyjne  

o łącznej powierzchni 23 ha. Dzielnica zdrojowa miasta Busko – Zdrój została połączona 

ścieżką rowerową i spacerową z terenami rekreacyjnymi w Radzanowie.  

Ponadto w Parku Zdrojowym funkcjonują korty tenisowe oferujące naukę gry  

w tenisa ziemnego. Ciekawą ofertą aktywnego wypoczynku są wczasy tenisowe oraz 

obozy dla młodzieży. 

 
 
 



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 95 

 

Powiat Buski za pośrednictwem Gminy Pacanów wzbogaci się o bogatą ofertę 

kulturalną dla dzieci i młodzieży, wykorzystując potencjał związany z postacią 

Koziołka Matołka. Będzie realizowana budowa nowego Europejskiego Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Planowany termin ukończenia projektu przypada 

na koniec lipca 2009 roku. W wybudowanym obiekcie funkcjonować będzie biblioteka 

multimedialna, czytelnia, sala widowiskowa, kino, pracownia komputerowa oraz 

oczywiście muzeum bajek.  

 

 
 

fot. strona internetowa: www.pacanow.eu 
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Bezpieczeństwo publiczne 

 

Bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu zapewnia działająca tu Powiatowa 

Komenda Policji zatrudniająca 133 osoby oraz Komisariaty Policji w poszczególnych 

gminach. W powiecie realizowany jest program, uchwalony przez Radę Powiatu  

w Busku – Zdroju pod nazwą „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego do roku 2010”.  

Zadania: 

1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra. 

2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju  

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania. 

3. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 

4. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

5. Nadzór nad strażami gminnymi tworzonymi na podstawie ustawy oraz nad 

specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym  

w odrębnych przepisach. 

6. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych  

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. 

7. Współdziałanie z policją innych państw. 
 

Ocena zagrożenia przestępczością na terenie działania KPP Busko-Zdrój 
 
 W okresie 12 miesięcy 2006 roku ogółem w KPP Busko-Zdrój wszczęto 1578 

postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1827 czyny przestępcze,  

z czego wykryto 1403 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 76,3%.  
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W analogicznym okresie roku ubiegłego na terenie działania KPP Busko-Zdrój 

wszczęto 1539 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1726 czyny 

przestępcze, z czego wykryto 1278 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na 

poziomie 73,7%. 

 Z przedstawionych danych wynika, że w okresie 12 miesięcy 2006 roku 

stwierdzono więcej o 101 przestępstw, co stanowi wzrost o 5,8%, przy wzroście 

wykrywalności ogólnej przestępstw o 2,6% zaś dynamika wszczętych postępowań 

wynosiła 102,5%.  

 W okresie 12 miesięcy 2006r. najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących 

kategoriach: 

 przestępstwa drogowe     - 621 

 kradzież cudzej rzeczy     - 234 

 kradzież z włamaniem     - 230 

 fałszerstwo kryminalne     -   98 

 przestępstwo z ustawy o narkomanii   -   60 

 uszkodzenie rzeczy     -   55 

 oszustwo kryminalne     -   52 

 kradzież samochodu     -   27 

 bójka i pobicie      -   23 

 p-ko. obrotowi gospod.    -   22 

 uszczerbek na zdrowiu     -   17 

 rozbój       -   16 

 oszustwo gospodarcze     -   16 
 

Spadek przestępstw stwierdzono w następujących kategoriach: 
 

 uszczerbek na zdrowiu    – mniej o 20 przestępstw 

 fałszerstwo gospodarcze    – mniej o 18 przestępstw 

 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – mniej o 13 przestępstw 

 fałszerstwo kryminalne    – mniej o 17 przestępstw 

 rozbój i wymuszenie rozbójnicze  – mniej o 5 przestępstw 

 bójka lub pobicie     – mniej o 4 przestępstwa 
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 Porównując okres 12 miesięcy roku 2006 i 2005, w pięciu wybranych kategoriach 

należy stwierdzić, że w kategorii kradzież z włamaniem; kradzież samochodów, 

kradzież cudzej rzeczy nastąpił wzrost stwierdzonych przestępstw, natomiast  

w kategorii bójka i pobicie, rozbój i wymuszenie rozbójnicze wystąpił spadek, co 

przedstawia tabela poniżej: 

 

Wszczęte Stwierdzone Wykryte 

Rodzaj 

przestępstwa 

20
05

 

20
06

 Wskaźniki 

dynamiki 20
05

 

20
06

 Wskaźniki 

dynamiki 20
05

 Wskaźniki 

Wykr. 20
06

 Wskaźniki 

Wykr. 

 
Bójka  
i pobicia 
 

22 25 113,6 27 23 85,2 25 92,6 23 100,0 

 
Rozboje i 
wymuszenia 
rozbójnicze 
 

25 16 64,0 21 16 76,2 16 76,2 9 52,9 

 
Włamania 
 

189 152 80,4 216 230 106,5 64 29,4 98 41,9 

 
Kradzieże 
 

209 209 100 213 234 109,9 65 30,5 76 31,9 

 
Kradzieże 
samochodów 
 

6 24 400 8 27 337,5 1 12,5 4 14,8 

 

 Z ogólnej liczby 1827 stwierdzonych przestępstw, podział na miejsce ich 

zaistnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KPP, przedstawia się 

następująco: 

- sama KPP Busko-Zdrój, 1009 (2005r. – 1020) przestępstw, co stanowi 55,23% ogółu 

zaistniałych przestępstw, 

- KP Nowy Korczyn, 322 (2005r. – 315) przestępstw, co stanowi 17,63% 

- KP Stopnica, 496 (2005r. – 391) przestępstw, co stanowi 27,14% 
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Dynamikę i poziom wykrywalności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 

przedstawia tabela: 

Jednostka organizacyjna 

 

Wskaźnik 

dynamiki w % 

 

Wzrost, spadek 

wykrywalności w % 

 

KPP Busko-Zdrój 
 

98,9 +2,3 

 

KP Nowy Korczyn 
 

102,2 +4,9 

 

KP Stopnica 
 

126,9 +1,3 

 

 

W Sekcji Prewencji i RD. KPP Busko-Zdrój na podstawie meldunków KSIP 

prowadzona jest analiza w 9 kategoriach przestępstw i dotyczą przestępstw 

kryminalnych. 

Analiza ta prowadzona jest w zakresie geografii i struktury przestępczości. 

W okresie dwunastu miesięcy 2006 roku zaistniały następujące przestępstwa ujęte 

do analizy: 

 zabójstwo      –    1 

 zgwałcenie      –    0 

 kradzież cudzej rzeczy    – 209 

 kradzież samochodu    –   26 

 kradzież z włamaniem    – 152 

 rozbój i wymuszenie rozbójnicze  –   12 

 uszczerbek na zdrowiu    –   14 

 bójka i pobicie     –   25 

 uszkodzenie mienia    –   57 
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Ogółem odnotowano zaistnienie 496 analizowanych przestępstw w okresie 12 

miesięcy 2006 roku i miały one miejsce: 

- teren miasta i gminy Busko- Zdrój  – 298 przestępstwa, co stanowi 60,08%, 

- teren KP Nowy Korczyn   – 56 przestępstw, co stanowi 11,30%, 

 z czego: 

- gmina Nowy Korczyn    – 26 przestępstw, 

- gmina Solec-Zdrój    – 16 przestępstw, 

- gmina Wiślica     – 14 przestępstw, 

- teren KP Stopnica    – 142 przestępstw, co stanowi 28,62%,  

z czego: 

- gmina Stopnica     – 65 przestępstw, 

- gmina Pacanów     – 39 przestępstwa, 

- gmina Tuczępy     – 26 przestępstw, 

- gmina Gnojno     – 12 przestępstw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 102  

1

0

209

26

152

12

14

25

57

0 50 100 150 200 250

Zabójstwo

Zgwałcenia

Kradież cudzej rzeczy

Kradzież samochodu

Kradzież z włamaniem

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

Uszczerbek na zdrowiu

Bójka i pobicie

Uszkodzenie mienia

Przestępstwa zaistniałe w 2006 roku



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 103 

 

Okoliczności i warunki sprzyjające dokonywaniu przestępstw i wykroczeń 

 

1. Zbyt mało profesjonalnych, wysoko standardowych zabezpieczeń technicznych. 

2. System zabezpieczenia obiektów oparty w głównej mierze na zabezpieczeniu 

technicznym z ograniczonym wykorzystaniem zabezpieczenia fizycznego. 

3. Brak wewnętrznych systemów monitoringu w sklepach, szpitalach, urzędach 

oraz w miejscach hotelowania osób, co sprzyja dokonywaniu kradzieży 

kieszonkowych, torebek i kradzieży z włamaniami. 

4. Bezrobocie oraz łatwość sprzedaży kradzionych towarów. 

5. Stwierdzono, że czynnikiem wpływającym na wzrost przestępstw i wykroczeń  

z obszaru (bójki, pobicia, zniszczenie mienia, zakłócanie porządku, wandalizm) – 

jest wpływ alkoholu. 

 

Zadania: 

1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra. 

2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju  

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania. 

3. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie  

w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 

społecznymi. 

4. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

5. Nadzór nad strażami gminnymi tworzonymi na podstawie ustawy oraz nad 

specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym  

w odrębnych przepisach. 
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6. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych 

związanych  

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. 

7. Współdziałanie z policją innych państw. 

 

Ochrona przeciwpożarowa  
 
 

 
Siedziba Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju 

fot. Tadeusz Sempioł 

Dane na dzień 31.12.2006 r. 

 Obszar powiatu buskiego o powierzchni 967 km² chroniony jest przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Na tym obszarze 

zlokalizowanych jest 209 sołectw, ok. 76 000 mieszkańców. 

 Na etatach Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest 57 osób, łączna ilość 

osób zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu buskiego 
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wynosi 2 081 w 71 jednostkach. W krajowym systemie Ratowniczo-Gaśniczym 

funkcjonuje 306 członków OSP zrzeszonych w 13 jednostkach. 

 Administracyjne powiat podzielony jest na siedem gmin: 

- Gnojno 

- Nowy Korczyn 

- Pacanów 

- Solec-Zdrój 

- Stopnica 

- Tuczępy 

- Wiślica  

oraz Miasto i Gmina Busko-Zdrój. 

Przez teren powiatu przepływają dwie większe rzeki, tj. rzeka Wisła i Nida. 

Zadania: 

1. Zabezpieczenie powiatu pod względem ochrony pożarowej. 

2. Zwalczanie zagrożeń chemicznych, ekologicznych, budowlanych. 

3. Przeciwdziałanie zaistnieniu pożarów i miejscowych zagrożeń, klęsk, katastrof 

naturalnych i awarii technicznych. 

4. Niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych 

oraz udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej. 

5. Organizowanie szkoleń w zakresie doskonalenia działania straży pożarnej  

i podmiotów współdziałających. 
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Budżet powiatu 
 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca powiatu buskiego w 2006r.: 770,94 zł 

Dochody własne na 1 mieszkańca powiatu buskiego w 2006r: 139,73 zł 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca powiatu buskiego w 2006r: 816,99 zł 

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca powiatu buskiego w 2006r:  122,87 zł 
 
 
 
 

 
 

Siedziba Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 15 w Busku-Zdroju  
fot. Tadeusz Sempioł 

 
 



Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego 

 107  

 
Dochody i wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2006r. 
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Dochody i wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca  
w 2006 r. 
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LISTA PRIORYTETÓW 
 

CEL 1 

Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności powiatu. 

 

Priorytet 1 

Tworzenie otoczenia przyjaznego dla rozwoju nowoczesnego biznesu, szczególnie 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw: 

• Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu i ich współpracy  

   z przedsiębiorstwami. 

• Budowa regionalnych systemów informacji gospodarczej oraz innowacji  

   i transferu technologii, powiązanych z systemami krajowymi i międzynaro-    

   dowymi. 

• Promocja przedsiębiorczości, postaw proeksportowych i innowacyjnych. 

 

Priorytet 2 

Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy: 

• Wspieranie transferu efektów badań naukowych i innowacji do 

przedsiębiorstw. 

• Zwiększanie dostępności do usług sektora B+R. 

• Zacieśnianie więzi pomiędzy sektorem nauki, działalnością gospodarczą  

i samorządem terytorialnym. 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego 

dostępu do usług elektronicznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

informatycznych. 

• Wspieranie rozwoju instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorstw 

ukierunkowanego na transfer nowych technologii do gospodarki. 

 

Priorytet 3 

Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce: 
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• Tworzenie warunków dla rozwoju skupisk współpracujących przedsiębiorstw 

(grup branżowych i klastrów) w strategicznych dla regionu sektorach gospodarki – 

np. przedsiębiorstwa informatyczne, budownictwo i materiały budowlane, energia 

odnawialna, przemysł spożywczy , turystyka i rekreacja, usługi medyczne i 

sanatoryjne itp. 

• Wspieranie rozwoju specyficznych dla powiatu sektorów gospodarki  

w szczególności działających w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych 

powiatu. 

• Rozwój usług medycznych i uzdrowiskowych oraz systemu opiekuńczo-

pielęgnacyjnego dla osób starszych i wymagających opieki. 

• Kreowanie i wspieranie rozwoju produktów regionalnych. 

 

Priorytet 4 

Kreowanie rozwoju miast i centrów gmin: 

• Rozbudowa i poszerzenie ofert placówek edukacji, nauki, kultury, sportu, 

turystyki, ochrony zdrowia, administracji i innych usług wyższego rzędu. 

• Wzmacnianie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu prowadzące 

do wzrostu aktywności gospodarczej i instytucjonalnej w obszarach ich 

oddziaływania. 

• Rewitalizacja obszarów miejskich, obszarów poprzemysłowych i powojsko-

wych oraz obiektów użyteczności publicznej w miastach. 

• Wspomaganie rozwoju inwestycji, wyodrębnionych stref gospodarczych, 

budownictwa mieszkaniowego, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych. 

• Wspieranie rozwoju nowoczesnego transportu miejskiego i podmiejskiego. 

•  Kształtowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu obszarów miejskich  

i podmiejskich, poprawa wizerunku miast. 

 

CEL 2 

Rozwój zasobów ludzkich 
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Priorytet 1 

Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy: 

• Zwiększanie różnorodności kierunków kształcenia, wspieranie innowacyjnych  

form kształcenia (np. e-edukacja). 

• Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. 

• Promowanie jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 

oraz w kierunkach nauk technicznych i ścisłych. 

• Wspieranie ośrodków akademickich w regionie ukierunkowane na zwiększanie 

ich znaczenia w kształtowaniu regionalnego kapitału intelektualnego oraz na rynku 

usług edukacyjnych. 

• Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową służącą rozwojowi 

systemu kształcenia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

• Stworzenie regionalnego systemu stypendialnego – zwiększenie dostępu do 

kształcenia młodzieży pochodzącej z rodzin najuboższych i obszarów wiejskich. 

 

Priorytet 2 

Rozwój form kształcenia ustawicznego: 

• Upowszechnianie, poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków 

kształcenia ustawicznego, w tym inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych 

dostosowanych do trendów demograficznych i potrzeb rynku pracy. 

• Zwiększenie udziału w szkoleniach i przekwalifikowaniach pracowników  

o niskich kwalifikacjach, pracowników starszych oraz osób znajdujących się  

w szczególnie niekorzystnych warunkach na rynku pracy. 

• Promowanie kształcenie przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji przydatnych w gospodarce opartej na wiedzy. 

 

Priorytet 3 

Aktywna polityka rynku pracy: 

• Poprawa zakresu i jakości usług rynku pracy w powiecie, w tym poradnictwa 

zawodowego i systemu informacji o lokalnych rynkach pracy. 
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• Wyrównywanie szans i promocja integracji społecznej poprzez wsparcie dla 

osób, które doświadczają dyskryminacji na rynku pracy. 

• Wzmocnienie adaptacyjności i mobilności zasobów ludzkich na rynku pracy – 

wdrażanie programów aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych. 

• Wspieranie przedsiębiorczości, promowanie pracy na odległość oraz 

elastycznych form zatrudnienia, w tym samozatrudnialności. 

 

Priorytet 4 

Zintegrowana polityka społeczna: 

• Tworzenie kompleksowych programów wspierania rodziny. 

• Profilaktyka prozdrowotna, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

• Integracja przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu  

i patologiom. 

• Koordynacja programów rehabilitacyjnych i terapeutycznych przeciwdziała-

jących patologiom społecznym. 

• Wspieranie powrotów na rynek pracy. 

• Wspieranie różnorodnych form aktywności osób niepracujących, w tym osób 

niepełnosprawnych oraz osób w wieku poprodukcyjnym. 

 

Priorytet 5 

Społeczeństwo obywatelskie: 

• Umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców. 

• Wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej i wzrostu zaangażowania 

obywateli. 

• Promowanie postaw obywatelskich. 

• Umacnianie partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego. 

• Tworzenie lokalnych grup działania jako ważnej formy samorządności. 

• Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym działania na rzecz 

równego statusu kobiet i mężczyzn. 

 

CEL 3 
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Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury 

 

Priorytet 1 

Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania 

systemów ekologicznych: 

• Racjonalizacja wykorzystania i ochrona istniejących zasobów wodnych. 

• Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, 

rozwój regionalnego systemu małej referencji wodnej. 

• Rekultywacja terenów zdegradowanych przyrodniczo. 

• Powiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie gruntów. 

• Ochrona różnorodności biologicznej, w szczególności realizacja działań 

związanych z ustanowieniem obszarów sieci NATURA 2000. 

• Ekologizacja rolnictwa oraz wdrożenie programów rolno-środowiskowych  

w wyznaczonych strefach priorytetowych. 

• Rozwój proekologicznej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych i 

w ich otulinach. 

• Ochrona zasobów kopalin i dziedzictwa geologicznego. 

• Ewidencjonowanie i usuwanie wyrobów azbestowych. 

• Monitoring środowiska i budowa systemu informacji środowiskowej. 

• Edukacja ekologiczna. 

 

Priorytet 2 

Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego: 

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. 

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury. 

• Zwiększanie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości. 

• Poprawa warunków funkcjonowania instytucji artystycznych.  

• Poprawa warunków funkcjonowania bibliotek w szczególności naukowych  

i akademickich oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnych usług 

bibliotecznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych. 
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• Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności 

kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury. 

• Poprawa dostępności mieszkańców do oferty kulturalnej poprzez wspieranie 

instytucji poszerzających ofertę programową umożliwiającą aktywne uczestnictwo w 

życiu kulturalnym. 

 

Priorytet 3 

Tworzenie warunków rozwoju, turystyki, sportu rekreacji: 

• Rozwój infrastruktury turystycznej, szczególnie infrastruktury noclegowej  

i gastronomicznej. 

• Wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów 

turystycznych. 

• Wykorzystanie unikalnych walorów Ponidzia dla rozwoju turystyki 

uzdrowiskowej. 

• Podnoszenie jakości usług turystycznych. 

• Rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej powiatu. 

• Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w powiecie. 

 

CEL 4 

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego powiatu 

 

Priorytet 1 

Instytucjonalne przygotowanie powiatu do realizacji polityki rozwoju powiatu: 

• Poprawa jakości i skuteczności współpracy i administracji różnych szczebli 

wewnątrz powiatu – tworzenie konsensusu społecznego i budowa partnerstwa dla 

przedsięwzięć rozwojowych. 

• Wspieranie aktywności powiatowych i lokalnych organizacji pozarządowych  

i instytucji działających w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

pozyskujących fundusze ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację 

projektów o charakterze społecznym. 
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Priorytet 2 

Wzmocnienie kadr administracji regionalnej i lokalnej: 

• Podnoszenie kompetencji i zwiększenie skuteczności działań administracji 

publicznej (samorządowej i rządowej) uczestniczącej w zarządzaniu  

i wdrażaniu programów rozwojowych. 

• Kształtowanie i wzmacnianie postaw etycznych, zgodnych ze standardami 

służby cywilnej. 

• Wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania strategicznego  

i zarządzania przez jakość w administracji publicznej ( systemy jakości, certyfikacja). 

• Poprawa jakości obsługi przedsiębiorców i mieszkańców. 

 

Priorytet 3 

Rozszerzenie współpracy międzyregionalnej z partnerami krajowymi  

i zagranicznymi: 

• Rozwój ponadregionalnych form współpracy w zakresie kreowania produktów 

turystycznych, rozwoju sieci transportowych, rozwiązywania wspólnych obszarów 

problemowych, szczególnie z sąsiednimi regionami. 

• Stworzenie efektywnej sieci powiązań regionu z ośrodkami zagranicznymi – 

tworzenie warunków dla rozwoju współpracy międzynarodowej firm i organizacji z 

regionu. 

• Wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości regionalnej, poprzez 

promocję i współpracę z regionami zagranicznymi. 

• Wymiana najlepszych praktyk. 

 

Priorytet 4 

Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych: 

• Usprawnienie usługi mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania technologii informatycznych. 

• Poprawa jakości i efektywności świadczeń w sferze publicznej. 

• Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ładu publicznego. 
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• Wdrożenie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa publicznego oraz 

systemu ratownictwa. 

 

Priorytet 5 

Marketing regionalny: 

• Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku powiatu i kreowanie marki regionalnej. 

• Budowa regionalnej platformy informacyjnej i wpisanie jej w bazy informacyjne 

MSZ, ambasad. 

• Synchronizacja działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego i organizacje biznesowe. 

 

CEL 5 

Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej 

 

Priorytet 1 

Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej warunkujące 

zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych: 

• Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej szkolnictwa wyższego. 

• Poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na poziomie  podstawowym i 

średnim, zwłaszcza na terenach wiejskich. 

• Racjonalny rozwój i modernizacja obiektów służby zdrowia oraz wyposażenie 

w nowoczesną aparaturę w celu poprawy jakości i dostępności usług w zakresie 

profilaktyki oraz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

• Rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z bezpieczeństwem 

publicznym i ratownictwem. 

• Rozbudowa i modernizacja obiektów pomocy społecznej. 

 

Priorytet 2 

Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz 

gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój powiatu: 
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• Usprawnienie sieci powiązań drogowych w układzie międzynarodowym  

i regionalnym, radykalna poprawa stanu dróg wszystkich kategorii oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

• Poprawa jakości transportu miejskiego, w tym poprzez wzmocnienie 

konkurencyjności transportu publicznego wobec indywidualnego. 

• Usprawnienie transportu w najwyższych korytarzach transportowych. 

      

Priorytet 3 

Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska: 

• Budowa, rozbudowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji i systemów 

oczyszczania ścieków. 

• Tworzenie zintegrowanego  regionalnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi i przemysłowymi, opartego na segregacji, recyklingu i innych formach 

odzysku odpadów. 

• Ochrona atmosfery – wspieranie działań służących obniżaniu emisji 

zanieczyszczeń. 

      

Priorytet 4 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego: 

• Rozwój nowych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 

wykorzystanie wiatru, biomasy, energii słonecznej, małych elektrowni wodnych oraz 

innych odnawialnych źródeł energii dla zaopatrzenia w energię elektryczną. 

• Budowa systemu magazynowania energii (np. baterie, akumulatory) dla 

ekonomicznie uzasadnionych, lecz okresowo użytkowanych systemów zaopatrzenia 

w energię. 

      

Priorytet 5 

Rozwój systemów informatycznych: szeroko – pasmowego dostępu do Internetu  

 oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych: 

• Infrastruktura dostępu szerokopasmowego do Internetu dla strefy publicznej  

i komercyjnej. 
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• Internet szerokopasmowy w edukacji, nauce, kulturze. 

• E – Biznes – wdrażanie systemów teleinformatycznych usług elektronicznych w 

gospodarce – handel, bankowość, usługi turystyczne, usługi medyczne itp. 

• E – PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 

   

Priorytet 6 

Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkującego 

wzrost mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania ośrodków 

osadniczych: 

• Tworzenie przez samorządy lokalnych rezerw uzbrojonych terenów 

przeznaczone na cele  budownictwa mieszkaniowego. 

• Tworzenie przyjaznego środowiska prawno – instytucjonalnego dla rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego i systemów jego finansowania. 

• Wspieranie środkami publicznymi rozwoju społecznego budownictwa 

czynszowego na wynajem, umożliwiającego migracje za pracą. 

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w aspekcie mieszkaniowym, poprzez 

utratę mieszkania. Budowa mieszkań socjalnych. 

       

CEL 6 

Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

 

Priorytet 1 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie 

ludności wiejskiej do zawodów pozarolniczych: 

• Różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu zapewnienia 

alternatywnych w stosunku do rolnictwa źródeł dochodów. 

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

• Wspieranie rozwoju gospodarki komunalnej na obszarach wiejskich – 

tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych świadczących usługi 

komunalne. 
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• Poprawa dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich do różnych form 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania do zasobów 

pozarolniczych. 

• Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej poprawę jakości 

życia na obszarach wiejskich. 

•  Aktywizacja społeczności wiejskich – zachowanie tożsamości, dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. 

• Wykorzystanie warunków przyrodniczo krajobrazowych regionu i wspieranie 

zrównoważonej gospodarki obszarami leśnymi. 

     

Priorytet 2 

Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolno – spożywczego: 

• Poprawa efektywności gospodarstw rolnych poprzez zmianę struktur rolnych – 

scalenie i wymiana gruntów. 

• Modernizacja infrastruktury produkcyjnej gospodarstw rolnych służąca 

poprawie konkurencyjności i dochodowości tych gospodarstw. 

• Przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących 

gospodarstwa rolne. 

• Wspieranie młodych rolników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe. 

• Wspieranie specjalizacji gospodarstw rolnych sprzyjającej wprowadzeniu 

postępu technologicznego i poprawie efektywności gospodarowania. 

• Rozwój pracochłonnej produkcji rolniczej służącej zagospodarowaniu 

nadwyżek zasobów pracy na wsi. 

• Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza na obszarach   

o szczególnych walorach przyrodniczych. 

• Promowanie nowych upraw nieżywnościowych na cele przemysłowe oraz 

energetyczne. 

• Wzmocnienie przetwórstwa rolno - spożywczego w kierunku poprawy jakości i 

bezpieczeństwa żywności. 

• Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. 
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• Wspieranie wyrobu produktów  tradycyjnych i regionalnych – tworzenie  

marek regionalnych i ich promocja. 

 

Priorytet 3 

Rozbudowa otoczenia instytucjonalnego rynku rolnego: 

• Rozwój powiązań kooperacyjnych pomiędzy producentami rolnymi – 

wspieranie działalności grup producentów rolnych, organizacji spółdzielczych, 

spółek maszynowych itp. 

• Tworzenie sieci powiązań pomiędzy producentami rolnymi a przetwórcami 

surowców rolniczych (nowoczesne systemy kontraktacji i skupu). 

• Tworzenie nowoczesnych centrów logistycznych wspierających obrót 

produktami rolnymi – giełdy rolne, sortownie, chłodnie. 

• Wspieranie działalności innowacyjnej oraz badawczo – rozwojowej na rzecz 

rolnictwa. 

• Tworzenie sieci jednostek certyfikujących i laboratoriów pracujących na 

potrzeby rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego. 

• Rozwój doradztwa rolniczego rozpowszechniającego rozwiązania innowacyjne 

wśród rolników. 
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