
 Społeczny Komitet Protestacyjny                 Szczaworyż  03.02 2021r
Obrony Ośrodka Zdrowia w Szczaworyżu,
NSZZ RI Solidarność Powiatu Buskiego
Adres do korespondencji:
Bogumiła Wykurz
Szczaworyż 65
28-100 BuskoZdrój                        
                                                           Wojewoda Kielecki
                                                         Pan Zbigniew Koniusz

                                                     Szanowny Panie Wojewodo 

W  nawiązaniu  do  korespondencji,  która  od  roku  2018  w  sprawie  planowanego
zamknięcia  Ośrodka  Zdrowia  w  Szczaworyżu   kierowana  była  przez  Urząd  Wojewody
Kieleckiego   do  Burmistrza  oraz  Dyrektora  SPZPOZ w  Busku  Zdroju,  pragniemy  Pana
poinformować, że wszystkie próby mediacji oraz zaleceń , które zostały skierowane ze strony
Urzędu  Wojewody  do  włodarzy  Buska  Zdroju,  zostały  zlekceważone,  a  do   pacjentów
likwidowanego Ośrodka Zdrowia, Dyrektor  POZ  Mariusz Klimczyk skierował znamienną
wypowiedź : ,,niech idą do lasu ” ! W związku  z wyczerpaniem możliwości cywilizowanego
dialogu;

zaskarżamy  uchwałę  Rady  Gminy  Busko  Zdrój  z  dnia  22.10.  2020  r,  w  sprawie
likwidacji Ośrodka Zdrowia w Szczaworyżu  i planów rozburzenia budynku oraz wnosimy o
jej uchylenie w całości .
                                                  Uzasadnienie  

  Przedmiotowa  uchwała została podjęta  przy udziale:                                                      
1 )  naruszenia procedur legislacyjnych  Ustawy o Samorządzie gminnym,

            2)  fałszerstwa dokumentów(ekspertyzy stanu technicznego budynku),
3) preparowania dowodów o rzekomym braku pacjentów,
4) lobbingu i szantażu wobec lekarzy, którzy chcieli pracować w Szczaworyżu,             
5) celowego działania zmierzającego do ugruntowania błędnego mniemania w gronie

rady gminy o przedmiocie głosowania,
      6) nepotyzmu, szantażu,wykorzystania stanowiska burmistrza, radnych i struktury 
administracyjnej gminy do działań sprzecznych z prawem, nasuwających analogie do 
funkcjonowania zorganizowanej struktury o charakterze przestępczym,

7) dyskryminacji ludności wiejskiej  na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. 
        Rozwinięcie uzasadnienia:                                                                

Samorząd winien podejmować uchwały na podstawie i w granicach prawa. 
Przedmiotowa  uchwała z dnia 22.10.2020r, została ,,przemycona '' z rażącym 
naruszeniem Ustawy o Podstawowej Opiece zdrowotnej z 27października2017 r,  
art.32 i 2-Konstytucji R.P. oraz procedur legislacyjnych Ustawy o Samorządzie 
Gminnym z dnia 8marca 1990 r, w zakresie obligatoryjnego :  -
poprzedzenia w. wym. uchwały, Uchwałą o Przeprowadzeniu Konsultacji  
społecznych, 

      -przeprowadzenia Konsultacji Społecznych !
Żadna z w. wym. procedur nie została dotrzymana. Wykorzystano warunki pandemii i 

prowadzenie obrad gminy przez telekonferencję, zablokowano możliwość dostępu on line,
-burmistrz  wywierał  presję  na  radnych  aby   w  dniu  22.10.  2020r  głosowali  za

likwidacją  Ośrodka  i  wyburzeniem  zabytkowego  budynku,  używając  fałszywie
spreparowanych argumentów, odnośnie braku pacjentów,braku kadr,kryteriów finansowych,
ukrywając, że budynek jest zabytkowy i winien podlegać ochronie jako element dziedzictwa



historycznego, na ważnym szlaku turystycznym,wiodącym przez Sandomierz, Pragę czeską,
do Santiago de Compostella,  wspólnie z  dyrektorem POZ najprawdopodobniej  sfałszowali
ekspertyzę o stanie technicznym budynku, tak jak przed 5 laty w odniesieniu do budynku
byłej  szkoły.  Używając  fałszywych  argumentów,  Burmistrz  doprowadził  Radę  Gminy  do
błędnego  mniemania  o  przedmiocie  głosowania,  w  związku  z  czym,  wynik  głosowania
obarczony  jest  błędem  !   W  2018  istniała  inna  ekspertyza,  kwalifikująca  budynek  do
przystosowania  do  standardów  unijnych.  W  korespondencji  Burmistrza  z  Urzędem
Wojewody, była mowa o terminie zakończenia robót, a nie złym stanie budynku. Budynek
likwidowanego  ośrodka  jest  w  dobrym  stanie  technicznym,  nadaje  się  na  adaptację  do
standardów  unijnych  ale  ten  aspekt  sprawy  włodarze  Buska  pomijają,  argumentując,  że
budowa nowego Ośrodka kosztowałaby 1,5 mln zł,  (bez porównań do wielkości  budżetu i
innych  mniej  ważnych  inwestycji).  Żadnego  wydatku   dla  wsi  burmistrz  skierować  nie
zamierza, bo w planach ma przedsięwzięcie prawdopodobnie dla swojego kolegi, na kwotę
kilkunastu milionów, polegające na wymianie kostki brukowej, którą położył 4 lata temu . Dla
porównania  pragniemy  nadmienić,  że  na  przełomie  roku  2020/21  r,  gmina  wydała   na
inwestycje w mieście następujące kwoty: 27 mln-tężnia, 12-15mln kładka na Górkę, 13 -17
mln kostka brukowa w parku (za cenę kostki można wybudować 10-12 Ośrodków Zdrowia).
Nie  posiadamy  informacji  ile  kosztuje  wymiana  żarówek  na  centralnym  deptaku-Al.
Mickiewicza, ponieważ burmistrz kolejny raz z uporem maniaka,dokonuje zakupów latarni,
które  wg.  jego  argumentów  mają  być  rzekomo wieczne  i  dlatego  posiadają  niewymienne
żarówki,  a  psują  się  jak  najzwyklejszy  chłam.  Gołym okiem widać,  że  latarnie  są  coraz
bardziej tandetne i obskurne, a ponieważ 1/3  znowu nie świeci, czekamy na kolejny efekt
ekonomicznej  logiki burmistrza.

Teza o braku  zainteresowania pacjentów przynależnością do Ośrodka w Szczaworyżu
jest fałszywa(zebraliśmy już około 1000 podpisów) Dyrektor POZ celowo ograniczał dostęp do
usług  medycznych,  poprzez  zmniejszanie  czasu  pracy  lekarzy,  dezinformację  o   czasie
otwarcia,  lobbing i szantaż wobec tych, którzy chcięli pracować; usunął pediatrę, dentystę,
doprowadził do zamknięcia apteki, a internistom, groził obcięciem etatów (w efekcie jeden
dojeżdża  do odległej miejscowości w innej gminie, a drugi ma dwa dni wolne w tygodniu.

Burmistrz zbudował sobie klan w Radzie Gminy złożony z osób PSL, które wywodzą
się  ze  wsi,  zostali  wybrani  na  radnych  przez  wyborców  wiejskich,  pracują  w  urzędach
powiązanych  z  Gminą  i  Starostwem.  Trzymają  z  burmistrzem   wspólny  front.  Nie
sprzeciwiają się  pracodawcy , bo grozi to utratą pracy lub premii. W przedmiotowej  sytuacji
głosowali  przeciwko  interesom  swoich  wyborców,  współdziałali  w  naruszaniu  prawa,
przymykali oczy na fałszerstwa, kłamstwa, arogancję, korupcję. Istnieje domniemanie, że ich
współudział w milionowych przekrętach polega na pobieraniu premii za teoretycznie dobre
wyniki w pracy. W przedmiotowej sprawie ok.1/2 radnych(10 osób), wstrzymała się od głosu.
Pozostałych 5-osób było za... , 5-przeciw. O wyniku głosowania zadecydował 1 głos  (kuzyna,
sąsiada burmistrza), Jacka Lewickiego .  

Wykorzystanie  struktury  administracyjnej  samorządu,  do  postępowania  wbrew
prawu, ślepej podległości  przywódcy, stosowania lobbingu, zastraszania, budzi skojarzenia
funkcjonowania zorganizowanej struktury o charakterze przestępczym! 

Aspekt  finansowy  remontu  Ośrodka,  podkreślany  przez  burmistrza,  jest  fałszywy,
wystarczy go odnieść liczbowo do wartości  kostki brukowej  położonej w parku w 2020r
(równowartość 12-nowych ośrodków zdrowia)! Nie ma potrzeby budowania nowego Ośrodka.
Wystarczy,  aby  burmistrz  zwrócił  zdefraudowane  prawdopodobnie  środki   finansowe,
wyasygnowane w 2017/18 r.  z  NFZ na dostosowanie Ośrodka do standardów unijnych.  Z
korespondencji  Burmistrza  Buska  z  Urzędem  Wojewody  Świętokrzyskiego  wynika,  że
oszukiwał nie tylko społeczeństwo, ale również wojewodę: w piśmie z dnia 10 listopada 2020r
skierowanym do Pani Bogumiły Wykurz, Wojewoda Świętokrzyski pisze: ,,Z korespondencji
prowadzonej zarówno z Panem Burmistrzem jak i kierownikiem SPZPOZ w Busku Zdroju w
kwietniu 2018 r  wynikało,że że ostatecznym terminem dostosowania Ośrodka do wymagań



art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalnosci leczniczej( Dz.U.2020r, poz.295 ze zm.),
miał być III lub IV kwartał 2020 r” .  Burmistrz nic nie wspominał o złym stanie budynku,
prawdopodobnie  po  zdefraudowaniu  funduszy  zmienił  zdanie.  Oszukując,  zlekceważył
zalecenie Wojewody o konieczności złożenia szczegółowych wyjaśnień, o czym dowiadujemy
się z pisma  tegoż Wojewody z dnia 01.12.2020r. W odniesieniu do argumentu z pisma z dnia
02.12.2020r,  w  którym  Burmistrz  zadał  sobie  trud  liczbowego  udokumentowania
zmniejszającej się liczby pacjentów  Ośrodka Zdrowia w Szczaworyżu; z obszernych zeznań
pacjentów wynika, że z powodu celowego działania, polegającego na utrudnianiu dostępu do
usług  medycznych,  dezinformacji   w  zakresie  terminów  przyjmowania  chorych,  szantażu
stosowanego przez dyr. SPZPOZ Mariusza Klimczyka wobec pracowników służby zdrowia,
którzy  chcieli  wykonywać  usługi  medyczne,  znaczna  część  pacjentów  musiała  odejść,  ale
obecnie,  szczególnie po przykrych doświadczeniach związanych z uciążliwością dojazdów i
wyczekiwania  na mrozie w kolejkach w innych ośrodkach, deklaruje zamiar powrotu. 

Pomysł  przeniesienia  lekarzy  ze  wsi  do  miasta  i  organizowania  (obiecanych  przez
Burmistrza)  migracji  autobusowych  za  lekarzem  jest  ze  względów  organizacyjnych,
ekonomicznych,  pandemicznych -  absurdalny,  a  przede wszystkim sprzeczny z  ideą  POZ,
wobec wykładni dyrektora Klimczyka i burmistrza  Sikory, polegającej na twierdzeniu, że
lekarzy jest  za mało,  więc tych co są-należy przenieść do miasta,  za lekarzami prowadzić
migrację pacjentów, a na na wsi  zniszczyć dorobek poprzednich pokoleń. Opady śniegu w
dniach  08-12  b.m.,  obnażyły  słabość  tej  koncepcji:  pod  przychodniami  w Busku,  powstał
paraliż komunikacyjny, interweniowała policja i straż miejska! To tylko aspekt organizacyjny,
a  pozostają:  pandemiczny,ekonomiczny...Burmistrz  obiecał  dowozić  chorych  do  innych
Ośrodków, drogami, których nie odśnieża, biegnącymi przez pasma wzgórz!

W POZ gminy Busko pracuje 23 lekarzy. Miasto zamieszkuje 17 tys. osób, wieś
15tys.   Dla  ludności  zamieszkałej  na  wsi  w  chwili  obecnej  potrzebni  są  trzej  lekarze,dla
ośrodków w Szczaworyżu, Kołaczkowicach, Dobrowodzie. Nie może być mowy o akcie łaski ze
strony dyrektora POZ i burmistrza, lecz pełnym prawie do dostępności Podstawowej Opieki
Zdrowotnej i sprawiedliwym  podziałe dóbr ! (Znamy podmioty zainteresowane przejęciem
Ośrodka w Szczaworyżu i odebraniem funduszy POZ Busko).

Art.  32  Konstytucji  R.P.,  mówi:  nikogo nie  można dyskryminować na płaszczyźnie
politycznej, gospodarczej, społecznej.  Art. 2 Konstytucji : Polska jest państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości  społecznej!

Demokracja,  to  system  prawd  i  wartości  społecznych.  Mądrze  zorganizowane
społeczności rozwijają się szybciej,  funkcjonują dostatniej  i   stabilniej.  Duet Burmistrza z
Dyrektorem  POZ,  szokuje  brakiem  wartości  -  stawiając  w  hierarchii  ważności  kostkę
brukową  ponad  ochronę  życia  i  zdrowia.  Aroganckie,  nie  licujące  z  powierzonym
stanowiskiem odsyłanie  chorych  ,,do  lasu”,  kuriozalna  na  skalę  Globu  wymiana  żarówek
razem ze słupami - powodują brak adekwatnych środków wyrazu na określanie ich czynów!
Słownik języka polskiego zawiera co prawda zwroty, którymi można określić ich działania, ale
i tak  są  nieeleganckie . Wyczyny  dwóch, naszym zdaniem skorumpowanych szaleńców, nie
mieszczą się w definicji demokracji, a nie ma takiego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej, które
pozwalałoby  demokratycznie  wybranym  władzom  oszukiwać,lekceważyć  i   poniewierać
tysiące  prawych  obywateli,  odbierać  im elementarne  dobra,  ani   niszczyć  i  zrównywać  z
ziemią symboli i dorobku  poprzednich pokoleń. Wieś, to też Polska ! , zwłaszcza, że żyją na
niej  ludzie  prawi  i  mądrzy,  zabiegający  o   normalność  warunków  życia    społeczności
lokalnych oraz całego Narodu Polskiego.
                                       Z wyrazami szacunku :
                                                                                                 Społeczny Komitet Obrony                 

         Ośrodka Zdrowia w Szczaworyżu,   
                                                                                      Związek Zawodowy Rolników Solidarnóść  

                                 (W załączeniu  ok. 1000 podpisów )  


