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Na nowych uzdrowiskach
tylko zyskamy
Pozytywne postrzeganie uzdrowisk wyzwoliło chęć ubiegania się o status
uzdrowiska wśród gmin mających potencjalne walory uzdrowiskowe – mówi
dr Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
wiska. Skąd bierze się sytuacja, że mimo
takiego zainteresowania uzdrowiskami i turystyką uzdrowiskową, istnieją w Polsce
województwa, które nie mają uzdrowisk na
swoim terenie?
Obecnie w Polsce funkcjonuje 45
uzdrowisk statutowych i jedno sanatorium uzdrowiskowe w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym. Natomiast 6 miejscowości uzyskało na przestrzeni ostatnich 10 lat status obszaru
ochrony uzdrowiskowej. Liczba uzdrowisk w Polsce jest stosunkowo niewielka,
zwłaszcza że przed wojną było ich ponad
240. Wkrótce ta sytuacja może się poprawić, bowiem o nadanie statusu uzdrowiska
ubiega się kilkanaście kolejnych miejscowości.
Może dziwić fakt, że w Polsce mamy aż
trzy województwa, na terenie których nie ma
uzdrowisk statutowych. Nie oznacza to, że
miejscowości położone na terenie wojeJako burmistrz Muszyny zna pan problemy, z jakimi zmaga się gmina uzdrowiskowa. Co zaliczyłby pan do największych barier do pokonania, ograniczających
rozwój gmin?
Te bariery to nadmierny reżim publiczno-prawny, jaki obowiązuje w uzdrowiskach. Czasami zbyt demonicznie podchodzimy do tworzenia różnego rodzaju nakazów, zakazów, ograniczeń – uznając, że
to one są najważniejsze dla procesu leczenia uzdrowiskowego. Zapominamy, że
uzdrowiska to organizmy bardzo złożone,
w których leczenie uzdrowiskowe przeplata się z turystyką, rekreacją, biznesem,
sportem, ale też działalnością gospodarczą
mieszkańców uzdrowisk. Czasami prawne
formy ochrony przyrody czy też strefy
uzdrowiskowe chcemy przekształcać w sterylne obszary, w których poza leczeniem
uzdrowiskowym i ochroną przyrody prawie
nie ma miejsca na aktywność społeczną
i działalność gospodarczą. To musi rodzić
i rzeczywiście rodzi konflikty.
Wciąż trwają prace nad uzyskaniem
przez kolejne miejscowości statusu uzdro-
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uzdrowiska to szansa na poprawę jakości
życia, znalezienie zatrudnienia i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Czy nadawanie statusu uzdrowiska kolejnym miejscowościom sprzyja branży,
a może osłabia jej jakość?
Pozytywne postrzeganie uzdrowisk
wyzwoliło chęć ubiegania się o status
uzdrowiska wśród gmin mających potencjalne walory uzdrowiskowe. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, którego
jestem prezesem, bardzo wspiera gminy
w tym zakresie, ponieważ w naszym kraju
są możliwości i jest miejsce dla nowych
uzdrowisk. Tych gmin na dzień dzisiejszy
jest kilkanaście.
Miejscowość, która chce zostać uzdrowiskiem statutowym, musi spełniać określone w ustawie uzdrowiskowej warunki: posiadać klimat o właściwościach leczniczych, złoża uzdrowiskowych surowców
leczniczych, odpowiedni i właściwie zago-

Może dziwić fakt, że w Polsce mamy aż trzy
województwa, na terenie których nie ma uzdrowisk
statutowych. Nie oznacza to, że miejscowości położone
na terenie województwa lubuskiego, opolskiego
czy wielkopolskiego nie są zainteresowane
posiadaniem takiego statusu
wództwa lubuskiego, opolskiego czy wielkopolskiego nie są zainteresowane posiadaniem takiego statusu. Wręcz przeciwnie,
na terenie tych województw są prowadzone działania mające na celu reaktywowanie byłych lub utworzenie zupełnie nowych
uzdrowisk statutowych.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że posiadanie statusu uzdrowiska wpływa
na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, pobudza rynek i jest naturalną promocją regionu. Dla lokalnej społeczności rozwój

spodarowany obszar pozwalający na wyodrębnienie stref ochrony uzdrowiskowej,
zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i musi spełnić wymagania określone w przepisach prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego.
Powstawanie nowych uzdrowisk statutowych, w tym bardzo popularnych
w ostatnim czasie uzdrowisk wykorzystujących w procesie leczenia uzdrowiskowego wody termalne, sprawia, że w Polsce rośnie liczba kurortów o różnych profilach
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Sanatorium „Wojciech” w Lądku-Zdroju
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leczenia. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy tylko jedno uzdrowisko termalne – Uniejów.
Obecnie kilka miejscowości posiadających
naturalne wody termalne uzyskało już
status obszaru ochrony uzdrowiskowej,
w przyszłości staną się one pełnoprawnymi uzdrowiskami.
Rosnąca liczba miejscowości uzdrowiskowych powoduje, że uzdrowiska podnoszą jakość świadczonych usług i poszerzają swoją ofertę turystyczną i uzdrowiskową. Zyskują na tym klienci i społeczeństwo.
W jakiej mierze sukces uzdrowiska zależy od władz samorządowych?
Obecne trendy w turystyce, w tym turystyce uzdrowiskowej, a także trendy konkurencyjne w regionach, przemiany w sferze lokalnej administracji samorządowej
oraz procesy integracji międzynarodowej
stwarzają nowe szanse i wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na szczeblu gminnym.
Konieczność tworzenia coraz to nowych przestrzeni turystycznych o różnej skali i różnym profilu usług może być sposobem na nadanie lokalnej gospodarce nowych impulsów rozwoju.
Na sukces uzdrowiska składa się dobra
współpraca pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami uzdrowiskowymi i turystycznymi działającymi na
terenie gminy. Czynnikiem w znacznym
stopniu warunkującym zakres i charakter
zaangażowania władz samorządowych
w kształtowanie funkcji turystycznej i uzdrowiskowej obszaru jest zamożność poszczególnych gmin. Nie bez znaczenia są
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tutaj takie czynniki jak tradycje uzdrowiskowe, aktywność inwestycyjna społeczeństwa oraz potrzeba wprowadzenia
zmian i uaktywnienia rozwoju społecznego. Ale tak naprawdę na popularność
uzdrowiska wpływają przede wszystkim jego
walory uzdrowiskowe, atrakcyjne położenie w górach nad morzem, nad jeziorami,
bogata infrastruktura uzdrowiskowo-turystyczna, szeroka gama usług towarzyszących leczeniu, dostępność komunikacyjna
i jego renoma historyczna.
Czy porównując polskie gminy uzdrowiskowe, można mówić o wyrównanym
poziomie? Czy zarządzający stosują podobne praktyki i uzyskują podobne efekty?
Każda gmina uzdrowiskowa ma swoją specyfikę, uwarunkowaną przez wiele
czynników. Duże znaczenie mają tutaj zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Takie same działania i nakłady finansowe realizowane w różnych gminach
będą przynosiły odmienne efekty i korzyści
dla samorządu i społeczeństwa danej gminy.
Wiele przykładów wskazuje, że obecnie
samo istnienie ośrodków uzdrowiskowych
z dominującą funkcją świadczenia usług
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
noclegowych i żywieniowych jest niewystarczające z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego szczególnie istotne jest rozwijanie dodatkowych innowacyjnych usług,
zarówno leczniczych, jak i nowoczesnych
pakietów turystycznych, spa i wellness,
produkcji i sprzedaży produktów kosmetycznych na bazie wód mineralnych oraz

borowin. Niezmiernie ważne jest odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego
przebywających w uzdrowiskach turystów.
Dzięki temu zwiększają się możliwości
przyciągania nowych klientów, w tym kuracjuszy, a także wydłuża się sezon turystyczny.
Nawiązując do tematu tegorocznego Kongresu Uzdrowisk Polskich, jak
w oczach samorządowca i prezesa SGU RP
wypada bilans spełnionych nadziei i niewykorzystanych szans?
Jest on wyjątkowo korzystny dla gmin
uzdrowiskowych i uzdrowisk. Uzdrowiska
uzyskały stabilną pozycję prawną i ekonomiczną w systemie ochrony zdrowia, a poprzez ogromne krajowe i unijne nakłady finansowe na infrastrukturę uzdrowiskową,
turystyczną, rekreacyjno-sportową i komunalną – ponad 5 mld zł w ostatnich
10 latach – stały się miejscowościami, które wyróżniają się pozytywnie na tle innych
miejscowości, w tym miejscowości opierających swoją działalność o turystykę. Nasze polskie uzdrowiska poziomem świadczeń leczniczych czy też poziomem infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej nie
tylko dorównują renomowanym kurortom
europejskim, ale w wielu przypadkach go
przewyższają. Uzdrowiska utrwaliły w społeczeństwie swój pozytywny wizerunek
i utożsamiane są z elitarnymi miejscowościami, które mają bardzo bogatą ofertę różnego rodzaju usług, w tym leczniczych, turystycznych, rekreacyjnych sportowych,
ale też kulturalnych.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Lepiej dzięki środkom UE
Rabka-Zdrój to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk dla dzieci
oraz dorosłych. Zaprasza gości przez cały rok, oferując znakomite
warunki do leczenia, wypoczynku i rekreacji oraz różnorakie atrakcje

Tężnia solankowa i pijalnia wód mineralnych
iekawa oferta uzdrowiskowa i turystyczna musi się wzajemnie
uzupełniać. W przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój
wyznaczonych zostało kilka celów strategicznych. Najważniejsze z nich to: tworzenie
nowoczesnej infrastruktury wspierającej
turystyczno-uzdrowiskowy charakter gminy, dbałość o wysoką jakość życia i o naj-

C

wyższe standardy ekologiczne oraz tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego
w 2018 roku i kolejnych latach będziemy
m.in. modernizować oczyszczalnię ścieków,
budować bulwary spacerowe i ścieżki rowerowe nad rzekami gminy oraz baseny solankowe. A ponieważ wszystkie te zadania
wpisują się w strategię woj. małopolskiego,
zabiegamy o wsparcie ﬁnansowe na ich realizację.
Oto lista tylko niektórych inwestycji zrealizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w Rabce-Zdroju:
• budowa pijalni, tężni solankowej i kiwajki
oraz modernizacja muszli koncertowej,
• rewitalizacja Parku Zdrojowego,
• budowa skateparku i trialparku,
• modernizacja Kina Śnieżka.
Gmina dysponuje ograniczonym budżetem, dlatego trzeba rozbudowywać in-

frastrukturę turystyczną i uzdrowiskową,
ale również i tę służącą mieszkańcom
na co dzień – kanalizację, chodniki, drogi.
W 2017 r. Rabka-Zdrój pozyskała łącznie
12 034 910,76 zł ze środków z UE na zadania, które będą realizowane w latach
2018–2019. Wśród nich znajdzie się m.in.
zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką, budowa wodnego placu zabaw
w Parku Zdrojowym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejnymi działaniami są
realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjneji likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju.
Realizacja wskazanych przedsięwzięć
ma ogromny wpływ na wzmocnienie pozycji
Rabki-Zdroju jako miejscowości o szczególnym potencjale turystycznym i uzdrowiskowym.
www.rabka.pl

Miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią

W ofercie dostępne są różne formy pobytów:
• wczasy wypoczynkowe i lecznicze
• turnusy rehabilitacyjne
• wczasy lecznicze dla emerytów i rencistów
• oferty specjalne
• pobyty refundowane przez ZUS i NFZ
Dzięki doskonałej bazie zabiegowej i laboratoryjnej „Uzdrowisko Wysowa” S.A. oferuje
leczenie:
• cukrzycy, układu moczowego (hemodializa
i dializa otrzewnowa)
• układu pokarmowego, układu
oddechowego
• układu kostno-stawowego, mięśniowego.

Wody lecznicze:
• lecznicza woda mineralna „Józef”
– na dolegliwości urologiczne
• lecznicza woda mineralna „Henryk”
– na kłopoty żołądkowe i nie tylko
• lecznicza woda mineralna „Franciszek”
– idealny towarzysz na diecie.
Aqua Kosmetyki na bazie naturalnych wód
mineralnych:
• płyn do kąpieli
• sól do kąpieli
• żel pod prysznic
• balsam do ciała
• krem do rąk i paznokci.

Sale konferencyjne z możliwością aranżacji
od 15 do 150 osób w układzie teatralnym.

„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149
tel.(18)353-20-54
www.uzdrowisko-wysowa.pl
www.wysowianka.pl

