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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Termomodernizacja buskiego uzdrowiska 
 
Władze spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój podpiszą dziś z marszałkiem województwa 
umowę o dofinansowanie termomodernizacji budynków sanatoryjnych i leczniczych. 
Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Unii Europejskiej. W Regionalnym Programie 
Operacyjnym na lata 2007-2013 przeznaczono na to prawie 3 miliony złotych. Drugie 
tyle pochodzić będzie jako wkład własny ze środków Uzdrowiska. Termomodernizacja 
obiektów sanatoryjnych w Busku-Zdroju jest elementem kompleksowego planu 
rozbudowy Uzdrowiska. Do końca tego roku spółka chce zwiększyć do tysiąca liczbę 
łóżek hotelowych, planowane jest także zwiększenie produkcji wody mineralnej 
„Buskowianka”. Obecnie w kilkunastu budynkach należących do Uzdrowiska przebywać 
może około 900 kuracjuszy. Uzdrowisko od połowy kwietnia ubiegłego roku przekazane 
zostało przez Skarb Państwa w całości samorządowi województwa świętokrzyskiego. 
Umowę o komunalizacji spółki z Buska-Zdroju podpisano 16 stycznia 2013 roku. Zarząd 
województwa świętokrzyskiego zobowiązał się w niej do kontynuowania procesu 
inwestycyjnego oraz ochrony dotychczasowych miejsc pracy. Zatrudnienie w spółce 
wyniosło na koniec roku niespełna 700 osób. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Spotkanie noworoczne z marszałkiem 
 
Dwoje kieleckich dziennikarzy – Danuta Parol z Echa Dnia i Józef Machnik z Polskiej 
Agencji Prasowej obchodziło jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. „Charakter pracy 
dziennikarskiej sprawia, że wyjątkowo łatwo spalić się zawodowo, szczególnie w czasie 
tak długim jak czterdzieści lat” – stwierdziła Danuta Parol. „Dziennikarstwo bardzo się 
zmieniło przez ten czas, ale mimo wielu ułatwień technicznych wykonywanie tej profesji 
stało się trudniejsze. Wymaga stałego zaangażowania i właściwie obecnie dziennikarze 
ciągle pozostają w pracy” – powiedziała jubilatka w rozmowie z Radiem Kielce. Jubileusz 
czterdziestolecia pracy zawodowej Danuty Parol i Józefa Machnika zorganizowano przy 
okazji noworocznego spotkania zarządu województwa świętokrzyskiego z 
przedstawicielami regionalnych mediów. Marszałek Adam Jarubas zwracał się przy tej 
okazji do dziennikarzy z apelem, by przy zachowaniu krytycznej postawy przy ocenie 
pracy samorządu wojewódzkiego, dostrzegali również pozytywne zmiany występujące w 
regionie. Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk stwierdził natomiast, że 2014 rok 
może być postrzegany jako bardzo trudny rok dla samorządu. „Liczymy jednak – 
powiedział - że szybko uruchomione zostaną środki z nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej, co ułatwi rozwój całego regionu”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Muzeum szuka dodatkowych dochodów 
 
Muzeum Wsi Kieleckiej chce uatrakcyjnić ofertę swoich placówek. Będzie zachęcać firmy 
do wynajmowania Parku Etnograficznego w Tokarni na imprezy integracyjne. Zamierza 
też organizować tam warsztaty i wyjazdowe lekcje dla szkół. Samorząd województwa 
przekaże na działalność placówki o 12% mniej pieniędzy, niż w ubiegłym roku. Beata Ryń 
z Muzeum Wsi Kieleckiej przyznaje, że ten fakt skłonił dyrekcję do szukania dodatkowych 
dochodów. Tegoroczny budżet Muzeum Wsi Kieleckiej, to ponad 3 mln 400 tys. zł. W 
ubiegłym roku, instytucja dysponowała prawie 4 mln zł. Jak dodaje Beata Ryń, w Tokarni 
będą organizowane m.in. „Rodzinne niedziele w skansenie”.  Będzie można wówczas 
zwiedzać obiekty, ale także wziąć udział w warsztatach plastycznych i spotkaniach z 
etnografami. Jesienią będzie na przykład pieczenie kartofli w ognisku. Po raz pierwszy w 
tym roku, w Tokarni odbędzie się duża plenerowa impreza „Niedziela ze św. 
Franciszkiem”, którą zaplanowano na sierpień. Ponadto w muzeum pojawią się nowe 
ekspozycje, m.in. „Policja retro”, prezentująca posterunek policji sprzed II wojny 
światowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












