HISTORIA

Wieloletnie prace badawczo-poszukiwawcze za wodami
leczniczymi w rejonie Buska-Zdroju nie przyniosły efektu
w postaci zwi´kszenia zasobów tych wód. Uzdrowisko nie
mogło si´ rozwijaç. W 2004 r. zacz´ło si´ wszystko od sugestii
(propozycji) Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Ârodowiska dr hab. Krzysztofa Szamałka
by zespół fachowców z naszej firmy podjàł si´ badaƒ
nad mo˝liwoÊcià odkrycia nowych złó˝ leczniczych wód
siarczkowych w rejonie Buska-Zdroju. Prace jednak nale˝ało
prowadziç na własny koszt, gdy˝ Êrodków bud˝etowych
ani innych na ten cel nie było.

Woda od zarania
dziejów symbolizowała
˝ycie, dla staro˝ytnych
cywilizacji była boskim
pierwiastkiem, oddawano
jej czeÊç i sławiono w legendach. Leczenie wodà stosowano zarówno
w staro˝ytnym Egipcie
jak i wÊród kultur indiaƒskich. Jednak˝e najwi´kszy rozwój i rozOtwór LW-1 uj´cia wody leczniczej
powszechnienie kàpieli
przed zabudowà
leczniczych zawdzi´czamy Rzymianom - „sannum per aqua”, dosłownie „leczenie
wodà”, spopularyzowali oni w całym imperium. Do dziÊ
mówimy „łaênie rzymskie”, „termy” i zwiedzamy pozostałoÊci tych budowli od Turcji po Angli´. W Polsce
archeolodzy znaleêli Êlady korzystania ze zdrojowiska
Szczawno ju˝ na poczàtku naszej ery, udokumentowana
historia stosowania wód podziemnych si´ga natomiast
XI wieku, kiedy to ˝ona Władysława Hermana za˝ywała
kàpieli leczniczych w Inowłodzu nad Pilicà. Tak˝e Busko
mo˝e poszczyciç si´ znakomitym rodowodem - pierwszà
kuracjuszkà była królowa Jadwiga. Poczàtki wi´kszoÊci
uzdrowisk ginà w mrokach dziejów, historia miesza si´
w nich z legendà. Niewiele jest takich miejsc jak Las
Winiarski, którego zdrojowe dzieje liczà zaledwie kilka lat.

Geolodzy z naszej firmy pod kierownictwem mgr in˝. Ryszarda Lisika i mgr Andrzeja Rybki zdecydowali si´ podjàç niezwykle trudne zadanie. Do współpracy zaprosili
prof. dr hab. in˝. Andrzeja Szczepaƒskiego i doÊwiadczonego
praktyka mgr in˝. Bogusława Porwisza.
Geologia jest dziedzinà niezwykłà, wymaga od człowieka benedyktyƒskiej cierpliwoÊci w zbieraniu informacji,
znajomoÊci praw fizyki i wiedzy matematycznej dla dokonania niezb´dnych obliczeƒ, a nade wszystko wizjonerskiej
intuicji, by na koniec badaƒ powiedzieç: tak, to tu ziemia
kryje swój skarb.
Ten pierwszy etap trwał ponad rok - a zaczàł si´ w 2004 r.
i był dziełem zespołu ludzi, którym przewodził doÊwiadczony Geolog rozmiłowany w regionie, który poÊwi´cił cały
swój czas na poszukiwanie i analizowanie informacji,
zanim pojawiła si´ na polach Lasu Winiarskiego maszyna
wiertnicza.
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Po wypełnieniu procedur
administracyjnych i uzyskaniu koncesji na poszukiwanie wód leczniczych
w listopadzie 2005 roku
rozpocz´ły si´ prace wiertnicze - wielu było niedowiarków, bo dlaczego akurat tu, przecie˝ w geologii
nie ma rzeczy pewnych.
Po prawie dwóch miesiàcach wierceƒ pojawiła si´
LW-1 wraz z figurà Êw Barbary
w otworze woda siarczkowa! Uj´cie
z piaskowca tumliƒskiego
Dalej droga była ju˝ prosta udokumentowanie zło˝a, wpisanie na ministerialnà list´ złó˝
wód leczniczych, uzyskanie koncesji na wydobycie, zbudowanie Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego i kilkunastokilometrowego rurociàgu dostarczajàcego wod´ siarczkowà
do buskich sanatoriów.

pytania jak na to wpadli kwituj krótko: „lisi nos”.
Ich wiara, ˝e ziemia Êwi´tokrzyska kryje bogactwo
dajàce jej szans´ na rozwój.
W latach 2006 - 2010 odwiercono trzy studnie ujmujàce wody siarczkowe (łàcznie 993 mb),
5 otworów badawczo-obserwacyjnych (472 mb)
oraz zrekonstruowana dwa odwierty (160 mb).
Zgromadzone doÊwiadczenie i zdobyta wiedza pozwalajà sàdziç, ˝e odkrycie nast´pnych złó˝
wody
siarczkowej
w tym rejonie jest
tylko kwestià czasu
i pieni´dzy, du˝ych
pieni´dzy.
Uj´cie LW-2

Dalsze prace studyjne i zdobyte informacje z odwierconego otworu pozwoliły na wyciàgni´cie bardzo ryzykownych ale niesłychanie wa˝kich wniosków zmieniajàcych
w sposób zasadniczy dotychczasowy poglàd na kształtowanie si´ złó˝ wód siarczkowych i ich genez´. Potwierdzeniem
nowych teorii był otwór Busko C-1. Odwiercenie otworu
LW-2 było ju˝ tylko konsekwencjà zdobytych doÊwiadczeƒ.

Przyje˝d˝ajàc dziÊ do Lasu Winiarskiego widzimy cichà,
otulonà lasami osad´, wÊród której wyró˝niajà si´ nowoczesne zabudowania Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego.
Byç mo˝e powróciwszy tu za kilka, kilkanaÊcie lat spotkamy
tłumy kuracjuszy spacerujàcych po parku zdrojowym...
Zaczàtkiem tworzenia atrakcji dla kuracjuszy jest Êcie˝ka
skalna prezentujàca eksploatowane skały kielecczyzny,
ogródek figur Êwi´tych i Êwiàtków, gaj orzechowy, lasek
ró˝norodnych drzew i krzewów, ˝ywopłoty itp.

Ka˝dy z tych etapów ma swojà histori´, ale nie byłoby ich, gdyby nie pasja, upór i wiedza Geologów, którzy
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GEOLOGIA ZŁO˚A LAS WINIARSKI
I BUSKO PÓŁNOC
Kolektorem leczniczej wody siarczkowej sà skały cenomanu (najni˝sze ogniwo górnej kredy). Wykształcone sà
jako piaskowce słabo zwi´złe, kruche z przewarstwieniami
piasków. W Lesie Winiarskim utwory te majà mià˝szoÊç 19,0
- 25,0 m i strop ich zalega
na gł´bokoÊci 125,0 m
- 140,0 m od powierzchni terenu. W zło˝u Busko
Północ skały te zalegajà
na
gł´bokoÊci
622,2
- 649,6 m. Piaskowce cenomanu w obu zło˝ach
od spàgu podÊcielone
sà
wapnisto-marglistymi
i ilastymi osadami jury,
praktycznie bezwodnymi,
zaÊ w stropie warstwy
wodonoÊnej
wyst´pujà
wapienie turonu praktycznie bezwodne, a nad nimi
osady marglisto-ilaste santonu z przewarstwieniami
ilastymi. W spàgu santonu
bezpoÊrednio nad wapieniami turonu, w osiowej cz´Êci antykliny, istnieje warstwa
wodonoÊna. Natomiast powy˝ej wyst´pujà dwa przewarstwienia utworów bezwodnych.

Zło˝e wód leczniczych Las Winiarski buduje wielkopromienna antyklina z osià kulminacji
biegnàcà z SEE na NWW.
Ta antyklina poobcinana
jest uskokami - od północy
uskokiem radzanowskim
o zrzucie rz´du 500,0 m,
od południa o zrzucie około 200,0 m, a od wschodu
zrzut wynosi znacznie ponad 250,0 m. Nie udokumentowano jeszcze uskoku od strony zachodniej.
Figura Êw Barbary
z drewna lipowego

Uj´cie Busko C-1
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W osiowej cz´Êci antykliny wapienie turonu sà sp´kane tworzàc szczeliny rozwarte
ku górze łàczàce wody siarczkowe cenomanu
z wodami zwykłymi wyst´pujàcymi w spàgu
santonu. Według najnowszych badaƒ geologicznych wodoprzepuszczalnoÊç (wodonoÊnoÊç) utworów marglisto-ilastych i opok
santonu na gł´bokoÊci poni˝ej 100,0 m jest
znikoma. Strop piaskowców cenomanu zalega w Lesie Winiarskim poni˝ej 125,0 m,
tu z wodonoÊnymi piaskowcami kontaktujà
w strefach uskokowych bezwodne osady
santonu.

depresji LW-1 - 3,5 m i LW-2 - obecnie dokumentowane.
ZaÊ zło˝e Busko-Północ eksploatowane studnià Busko C-1
posiada koncesj´ na wydobywanie 6 m3/h i 120 m3/dob´
(43 800 m3 rocznie) przy depresji 68 m. Po uzyskaniu koncesji na eksploatacj´ studni LW-2 zdolnoÊç wydobywcza
ca∏ego UZG znacznie wzroÊnie.
Wst´pnie szacowaç mo˝na zasoby wód leczniczych
w zło˝u Las Winiarski na 36 mln m3. Dla porównania ze zło˝a Busko-Zdrój w całym okresie eksploatacji wydobyto około 5 mln m3 wody. Zgodnie z obecnymi koncesjami
i wyposa˝eniem technicznym UZG Las Winiarski jest
mo˝liwe w czasie dnia kàpielowego dostarczanie wybudowanym wodociàgiem nawet 1000 m3.

Kopalnia Las Winiarski

Mamy tu wi´c do czynienia z wodami z utworów cenomanu w strukturze geologicznej zamkni´tej, czyli z wodami
rezydualnymi, nieodnawialnymi. Taka sytuacja ma dobre
i złe strony. Dobra strona to ta, ˝e wody nie mogà podlegaç
˝adnym zanieczyszczeniom lub zmianom składu fizykochemicznego i własnoÊci leczniczych w trakcie eksploatacji,
zaÊ cechà ujemnà, ˝e sà nieodnawialne. Wody lecznicze
z Kopalni Las Winiarski i Busko Północ majà analogiczny
skład i cechy swoiste jak wody ze zło˝a Busko-Zdrój. Istniała
wi´c sugestia, ˝e zło˝a tych wód majà wi´ê hydraulicznà,
czyli ˝e sà połàczone. Jednak wykonane w latach 2008
- 2011 obserwacje, pomiary prowadzone w odwierconych pi´ciu otworach monitoringowych oraz badania
geofizyczne praktycznie takie powiàzanie eliminujà. Zło˝e
leczniczych wód siarczkowych Las Winiarski eksploatowane dwoma studniami LW-1 i LW-2 ma koncesj´ na eksploatacj´ 74,64 m3/dob´/ 27243 m3/rok przy maksymalnej

Zgodnie z tradycjà poszczególnym studniom (uj´ciom)
nadano imiona: LW-1 - êródło „Zuzanna”, LW-2 - êródło
„Filip” i Busko C-1 - êródło „Grzegorz”.

Kopalnia Busko Pó∏noc
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CHEMIZM Z¸O˚A WÓD LECZNICZYCH
LAS WINIARSKI I BUSKO PÓŁNOC

właÊciwoÊciach wody jest siarkowodór. Jego zawartoÊç
w wodzie ujmowanej w Lesie Winiarskim wynosi 42-54 mg/l.
Według kryteriów balneologicznych właÊnie zawartoÊç tego
składnika oraz wysoka mineralizacja powodujà przydatnoÊç
wody do wykorzystania w kàpielach leczniczych. Woda
wydobywana ze złó˝ Las Winiarski i Busko Północ jest
analogiczna jak w Busku-Zdroju.

Woda podziemna uj´ta studniami: LW-1 (êródło:
Zuzanna), LW-2 (Filip) i Busko C-1 (Grzegorz) jest wodà
wysokozmineralizowanà. Temperatura wody ze zło˝a Las
Winiarski wynosi około 13,5-13,8oC, natomiast ze studni Busko C-1 na wypływie z otworu wynosi ponad 25oC,
czyli jest wodà termalnà. Natomiast pH wody ze wszystkich studni zmienia si´ niewiele i wynosi około 7,0 - 7,3.
PrzewodnoÊç elektrolityczna wynosi najcz´Êciej dla wody
ze zło˝a Las Winiarski od 16 400 do 17 500 µS/cm, zaÊ
ze zło˝a Busko Północ rz´du 15 500 - 17 000 µS/cm (analiza
pełna). Łàczna iloÊç rozpuszczonych składników mineralnych wynosi a˝: zło˝e Las Winiarski 12 700 - 14 100 mg/l,
Busko Północ 12 400 mg/l. Według klasyfikacji Altowskiego
i Szwieca okreÊlajàcej typ wody na podstawie jej głównych
składników chemicznych, jest to woda chlorkowo-sodowa.
Bioràc pod uwag´ równie˝ zawartoÊç składników specyficznych, ujmowanà wod´ charakteryzuje si´ jako 1,24 - 1,41%
wod´ mineralnà swoistà chlorkowo-sodowà, siarczkowà,
jodkowà.

Odkryta woda lecznicza jest „czysta” pod wzgl´dem chemicznym - nie stwierdzono w niej szkodliwych składników
takich jak fenole, substancje ropopochodne, chlorowcopochodne, pestycydy czy te˝ WWA (wielopierÊcieniowe
w´glowodory aromatyczne). To kolejny fakt, który w dobie trudnoÊci z pozyskaniem czystej, nie zanieczyszczonej
antropogenicznie wody decyduje o jej unikalnej i niepowtarzalnej wartoÊci.
ZawartoÊç głównych składników wody przedstawia si´ nast´pujàco:
KATIONY

Z¸O˚E LAS WINIARSKI

Z¸O˚E BUSKO PÓ¸NOC

Na+
Ca2+
Mg2+
K+

4000 - 4150

3900 - 4200

310 - 340

240

185 - 198

155

(wartoÊci najcz´stsze)

Ró˝nice w zmierzonych wartoÊciach sà wynikiem badaƒ
w ró˝nych laboratoriach i ró˝nych próbek wody.
Głównymi składnikami sà jony sodowy i chlorkowy, a tak˝e
siarczanowy, magnezowy, wapniowy i wodorow´glanowy.
Oprócz nich w wodzie znajdujà si´ tak˝e mikroelementy,
takie jak: brom, jod, fluor, potas, lit, selen, krzem i bor. Jednak podstawowym elementem decydujàcym o leczniczych

mg/L

96 - 102

mg/L

92

ANIONY

Cl SO42HCO3Br J6

5300 - 5900

5400 - 5800

1650 - 1850

1550 - 1650

470 - 500

450 - 500

7 - 13
1,4 - 2,9

5,0
1,9

SCHEMAT INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH UZG - KOPALNIA LAS WINIARSKI

dystrybucja wody leczniczej

zbiornik
magazynujàcy

budynek uj´cia LW-1

zbiornik
magazynujàcy

budynek uj´cia LW-2

zbiornik
magazynujàcy

tranzyt wody leczniczej
z uj´cia Busko C1

studnia g∏´binowa

studnia g∏´binowa

budynek pompowni

zbiornik
awaryjny
do cystern
tranzyt z uj´cia Busko C-1
do uzdrowisk
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UZDROWISKOWY ZAKŁAD GÓRNICZY

swoistych zwiàzków chemicznych zawartych w wodzie
leczniczej.

SKŁADA SI¢ Z DWÓCH KOPALNI:
KOPALNI LAS WINIARSKI (STUDNIE LW-1 i LW-2)
i KOPALNI BUSKO PÓŁNOC (STUDNIA BUSKO C-1)

W porze nocnej (18 - 6) rurociàgiem magistralnym,
którym jest podawana woda do sanatoriów w BuskuZdroju, jest tłoczona woda ze studni Busko C-1 do zbiorników magazynujàcych w Lesie Winiarskim.

Zadaniem Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego (UZG)
jest podanie leczniczej wody siarczkowej z uj´ç w Lesie Winiarskim i Busko C-1 do obiektów leczniczych sanatorium
w Busku-Zdroju. Poniewa˝ pobór wody
na kàpiele jest zró˝nicowany w ciàgu
dnia i zanika wieczorem i nocà to nadmiar wydobytej wody musi byç magazynowany. Zasadniczym elementem instalacji technologicznej sà uj´cia wody
pompami gł´binowymi z gł´bokoÊci
rz´du 60 m w Lesie Winiarskim i 125 m
w Busku C-1 i tłoczonej do pompowni
z grupà zbiorników magazynujàcych
o pojemnoÊci 210 m3.

Pompy tłoczà wod´ poprzez rurociàg
tranzytowy i rurociàgi rozprowadzajàce,
o ∏àcznej długoÊci ponad 13 km,
do obiektów poło˝onych na terenie
miasta Busko-Zdrój. Całà instalacj´
wyposa˝ono w system sterowania
i monitoringu, umo˝liwiajàcy w pełni automatycznà i efektywnà prac´
w zadanym re˝imie technologicznym.
Pozwala on na uzyskanie maksymalnych wydajnoÊci pompowania wody
leczniczej z zachowaniem wymogów koncesji na wydobycie kopaliny.
Przewidziano równie˝ mo˝liwoÊç wykonania bezprzewodowej komunikacji
wszystkich urzàdzeƒ pomiarowych
Zbiorniki magazynowe
wody wydobywanej i dystrybuowanej,
rejestrowanie, archiwizowanie i analiz´ danych pomiarowych. Monitoringiem obj´to równie˝
wszystkie najbli˝sze studnie i piezometry. Daje to pełny
obraz wspó∏zale˝noÊci mi´dzy nimi i kontrol´ postanowieƒ
koncesji.

Zbiorniki magazynowe zostały specjalnie dostosowane do gromadzenia
wody nasyconej siarkowodorem gazem palnym, agresywnym, o bardzo
nieprzyjemnym zapachu.
W zbiornikach, na powierzchni cieczy, umieszczono
specjalne pływajàce pokrywy uszczelniajàce i minimalizujàce
powierzchni´ kontaktu wody z powietrzem atmosferycznym, co zapobiega ulatnianiu si´ siarkowodoru i utlenianiu
8

Zachowanie odpowiednich parametrów
f i z y ko - c h e m i c z n y c h
wody, odpowiadajàcych
kryterium uznajàcym jà
jako leczniczà, wymagało zastosowania wielu
nowatorskich rozwiàzaƒ
technicznych. Elementy
instalacji technologicznej zostały dobrane
tak, aby agresywne
Êrodowisko zwiàzków
siarki nie prowadziło
do korozji u˝ytych
materiałów. Projektanci
zastosowali przewody, Pompownia - stacja pomp
armatur´ oraz aparatur´ kontrolno-pomiarowà wykonanà ze specjalistycznych
tworzyw sztucznych oraz stali kwasoodpornej czołowych
Êwiatowych producentów. JakoÊç zamontowanych elementów gwarantuje ich niezawodnoÊç i wytrzymałoÊç w okresie
długoletniej eksploatacji. Instalacja wykonana jako całkowicie szczelna, ogranicza do minimum wydzielanie palnego
siarkowodoru o nieprzyjemnym zapachu, jednoczeÊnie
zachowujàc jego pierwotne st´˝enie u odbiorców wody.
Zapewnienie odpowiedniego chemizmu wód u odbiorców
stwarza∏o koniecznoÊç zachowania w ciàgach technologicznych i rurociàgach stałej, niskiej pr´dkoÊci przepływu,
zachowujàc jego laminarny ruch. Dzi´ki temu do sanatoriów

w Busku-Zdroju dociera krystalicznie czysta woda siarczkowa. Wysiłek projektantów i szeregu osób
bioràcych udział w przedsi´wzi´ciu
zaowocował stworzeniem pełnej,
bezobsługowej instalacji na Êwiatowym poziomie, która słu˝yç
b´dzie kuracjuszom uzdrowiska
przez dziesiàtki lat.

Pompownia g∏ówna
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WŁASNOÂCI LECZNICZE
WÓD SIARCZKOWYCH
ZŁO˚A LAS WINIARSKI I BUSKO PÓŁNOC
Siarka jest wa˝nym dla ˝ycia pierwiastkiem. Znaczny
jej niedobór jest przyczynà obumierania roÊlin, chorób
i zgonu u zwierzàt oraz chorób u ludzi. ZawartoÊç siarki
u człowieka wynosi 0,14% wagi, tj. 100 g, głównie w postaci
połàczeƒ organicznych. Obrót metaboliczny siarki u człowieka wynosi 2000 mg na dob´. Najwi´kszà przyswajalnoÊç
wykazuje siarka II-wartoÊciowa w postaci siarkowodoru.
Z badaƒ izotopowych wynika, ˝e po jednogodzinnej kàpieli
pełna wchłanialnoÊç siarki wynosi około 1 mg. Siarkowodór
przenika nie tylko przez skór´, ale te˝ przez błon´ Êluzowà
oskrzeli, przewodu pokarmowego, dróg rodnych, mogàc
osiàgnàç łàcznà wchłanialnoÊç do 58 mg. Wchłoni´ta
w kàpieli siarka szybko przenika do komórek. Ju˝ po 20 min.
wykazano jej obecnoÊç w chrzàstkach stawowych, w tkance
kostnej oraz w Êcianie naczyƒ i błonie Êluzowej przewodu
pokarmowego. Odkłada si´ w chrzàstce, w błonie maziowej
stawów i w koÊciach, słu˝y do odbudowy i regeneracji tkanki
łàcznej. Siarka wydalana jest z moczem, a Êladowe jej iloÊci
w moczu stwierdzono jeszcze po 7 dniach od kàpieli. Wody
siarczkowe nale˝y włàczyç do grupy antyoksydantów obok
witaminy E i selenu, gdy˝ wpływajà na zmiatanie wolnych
rodników. Po leczeniu balneologicznym wodà siarczkowà
stwierdzono podwy˝szenie zawartoÊci siarki we krwi u chorych wykazujàcych jej niedobór. Podwy˝szał si´ te˝ poziom
selenu, bioràcego równie˝ udział w procesach enzymatycznych utleniania i redukcji.

Budynek uj´cia LW-1

Balneoterapia wodami siarczkowymi obejmuje
szeroki kràg schorzeƒ, takich jak:
v
v
v
v
v
v
v
v
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schorzenia narzàdów ruchu reumatyczne
i ortopedyczno-urazowe,
niektóre choroby układu nerwowego,
schorzenia dermatologiczne,
zatrucia i choroby zawodowe,
choroby serca i naczyƒ (kardiologia, angiologia),
choroby ginekologiczne w leczeniu zachowawczym,
pooperacyjnym, i hormonalnym,
choroby przemiany materii (otyłoÊç, dna, cukrzyca,
hiperurkemia),
choroby jamy ustnej (błony Êluzowej, j´zyka, przyz´bia).

W niektórych uzdrowiskach zagranicznych stosuje si´
inhalacj´ wodà siarczkowà w schorzeniach górnych
i dolnych dróg oddechowych.
Po kuracji kàpielo- Wanna z wodà siarczkowà w budynku socjalnym
wej wodami siarczkowymi dla spragnionych kàpieli leczniczych
u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów
(rzs) obserwowano w USG
met. Doplera znamienny
wzrost pr´dkoÊci przepływu krwi w t´tnicach palców
u ràk z 48% w stosunku
do grupy kontrolnej do 93%
normy. Stwierdzone efekty
nale˝y zapewne odnieÊç
do innych schorzeƒ o podło˝u zapalnym z upoÊledzonym
ukrwieniem
naczyniowym. W czasie
kuracji kàpielowej wodà siarczkowà
u chorych z rzs obserwowano
zmniejszenie sztywnoÊci porannej,
bólów stawowych oraz popraw´
sprawnoÊci ruchowej. Popraw´
klinicznà obserwowano do pół
roku po leczeniu uzdrowiskowym.
Stwierdzono te˝ korzystne efekty
w leczeniu przewlekłych zmian
zapalnych w narzàdzie rodnym,
a nawet powrót dwufazowego cyklu

miesiàczkowego u chorych kobiet z rzs (wykazano powrót
jajeczkowania). Stosujàc kàpiele w wodzie siarczkowej
u chorych z mia˝d˝ycà naczyƒ, po operacjach z przeszczepami na t´tnicach, stwierdzono znaczne
obni˝enie cholesterolu i fibrynogenu
w surowicy krwi. Zmniejszyła si´ te˝
krzepliwoÊç krwi. Nale˝y przypuszczaç,
˝e stwierdzony wzrost aktywnoÊci
enzymów (dyzmutazy ponadtlenkowej,
katalazy i in.) pod wpływem leczenia
wodà siarczkowà, rokuje popraw´ nie
tylko w rzs, ale równie˝ w zapobieganiu
nast´pstw w radioterapii i chemioterapii
w onkologii (kuracja pitna) oraz u osób
zawodowo nara˝onych na promieniowanie jonizujàce.

Budynek socjalny
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Po kuracji pitnej wodà
siarczkowà, na Oddziale
Klinicznym Katedry Farmakologii w Krakowie, u chorych z mia˝d˝ycà zarostowà
koƒczyn dolnych uzyskano
znamienny spadek we krwi
cholesterolu całkowitego
i LDL oraz trójglicerydów,
spadek agregacji płytek
krwi (inicjujàcych skrzep),
wzrost aktywnoÊci fibrynolitycznej, wzrost grup SH.

Zaobserwowano równie˝ zdecydowane obni˝enie
tzw. „zgagi” pod wpływem picia wody siarczkowej ze êródła
„Zuzanna”.
Istniejà rokowania, ˝e picie wody siarczkowej mo˝e mieç
pozytywny wpływ na ró˝ne inne schorzenia.

Sala konferencyjna

Koƒcem 2010 r. dr n. farm. M. J´drzejczak opublikował wyniki swoich badaƒ. Celem pracy była wst´pna
ocena wpływu wody siarczkowej ze êródła „Zuzanna” Las
Winiarski k. Buska-Zdroju na gospodark´ lipidowà u chorych z hiperlipidemià. Badaniem obj´to 47 osób wieku około
55 lat z opornà hiperlipidemià nie poddajàcà si´ leczeniu
farmakologicznemu. Po doustnej 30 dniowej kuracji wodà
siarczkowà ze êródła „Zuzanna” (3 razy dziennie po 50 ml)
uzyskano spadek st´˝enia cholesterolu całkowitego o 26%,
spadek st´˝enia trójglicerydów o 35%, spadek st´˝enia
LDL o 15% oraz podwy˝szenie st´˝enia HDL o 4%.

Âcie˝ka skalna
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Oferujemy swoim klientom:

Posiadamy zatwierdzone zasoby
gwarantujàce dostaw´ ka˝dej iloÊci wody
na najbli˝sze 50 lat.
Hydrogeotechnika oprócz dystrybucji wody leczniczej
Êwiadczy równie˝ usługi w zakresie kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych
oraz budowy przyłàczy i sieci.

v

w ramach projektowania przyłàczy niezb´dnà pomoc
w załatwieniu wszystkich dokumentów i formalnoÊci
zwiàzanych z uzgadnianiem dokumentacji oraz wykonaniem instalacji. (wymagane uzgodnienia mogà byç
prowadzone przez naszych pracowników po udzieleniu
im pełnomocnictwa),

v

profesjonalnie wykonanie przyłàczy wody siarczkowej,

v

fachowe doradztwo przy zakupie i podłàczaniu specjalistycznych wanien przeznaczonych do kàpieli leczniczych gwarantujàce utrzymanie właÊciwoÊci leczniczych wody siarczkowej w czasie kàpieli,

v

wykonanie nowego lub modernizacj´ istniejàcego
przyłàcza wody leczniczej.
Jako jedna z niewielu firm wykonujemy przyłàcza
i sieci równie˝ metodami bezwykopowymi w przypadku koniecznoÊci zachowania istniejàcego zagospodarowania terenu mi´dzy innymi pod drogami, ciekami
wodnymi.

* Informacj´ mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu:

41 348 06 76

Zestawienie długoÊci rurociàgów i przyłàczy doprowadzajàcych wod´ leczniczà do uzdrowiska Busko-Zdrój
wykonanych przez Hydrogeotechnika do chwili obecnej:

Wykonujemy dokumentacje przyłàczy oraz instalacji
wody siarczkowej w tym:
v
v
v
v
v

koncepcje wykonania sieci i przyłàczy,
projekty budowlane,
projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac,
kosztorysy,

v
v
v
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o 200 mm - 8970 m
o 160 mm - 1997 m
o 110 mm - 1322 m

v
v

o 90 mm o 60 mm -

517 m
429 m

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. działa na rzecz
poprawy Êrodowiska przyrodniczego, poprzez zapewnienie najwy˝szej jakoÊci realizowanych projektów,
produkcji i usług w bran˝y: ochrona Êrodowiska,
gospodarka odpadami oraz geologia. Âwiadczy usługi
kompleksowo, rozpoczynajàc od rozpoznania problemów, udokumentowania, opiniowania, projektowania,
usuwania zanieczyszczenia i przywracania Êrodowiska
do stanu właÊciwego, a koƒczàc na monitoringu
powykonawczym.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. korzysta z najnowszych osiàgni´ç nauki. Pracownicy firmy stale
współpracujà z renomowanymi uczelniami oraz samodzielnymi placówkami badawczymi.
Dysponujàc wykwalifikowanà kadrà, a tak˝e bogatym
zapleczem technicznym firma dà˝y do wprowadzania
na rynek nowych usług i technologii, spełniajàc wymagania swoich klientów.

Stacja oczyszczania wody
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Oferujemy prace z zakresu:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Rekultywacji Êrodowiska gruntowo-wodnego
ska˝onego substancjami chemicznymi,
Rekultywacji terenu wraz z pracami rozbiórkowymi,
Umacnianie powierzchni skarp,
Rekultywacji sk∏adowisk odpadów,
Projektowania i wykonawstwa obiektów
in˝ynierii sanitarnej i Êrodowiskowej,
Gospodarki odpadami,
Zabezpieczenia stanowisk transformatorowych,
Geologii,
Pomiarów klimatu akustycznego,
Opracowania z zakresu ochrony Êrodowiska,
Analiz Êrodowiskowych,

Rekultywacja
sk∏adowisk odpadów

Sk∏adowisko
po rekultywacji

Ciàgłe podnoszenie jakoÊci naszych prac oraz
podejmowanie nowych wyzwaƒ stało si´
wyznacznikiem naszej działalnoÊci.
Hydrogeotechnika Sp. z o.o. ul. Âciegiennego 262 A, 25-116 Kielce
tel.: + 48 41 348 06 60, fax: + 48 41 348 96 00
info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl
Rozk∏adanie warstwy geosyntetyków
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