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Szanowni Państwo,

Niniejszy biuletyn rozpoczynamy od sprawozdania z  Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które odbyło się w najmłodszym polskim 
uzdrowisku – Uniejowie. Kluczowym tematem, poza realizacją programu wynikające-
go ze statutu SGU RP było omówienie przez włodarzy gmin uzdrowiskowych propozy-
cji zmian do ustawy o  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z 2005 r. 

Dziękujemy za Państwa zaufanie i  coraz lepszą współpracę, czego dowodem jest 
wzrost zainteresowania przystąpieniem do struktur SGU RP ze strony kolejnych gmin 
pretendujących do uzyskania statusu uzdrowiska. Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy! Powiększające się grono gmin zrzeszonych w SGU RP przyczynia się do wspólne-
go budowania i umacniania marki „Uzdrowiska Polskie.” Działając razem mamy wpływ 
na budowanie dobrego otoczenia dla gmin uzdrowiskowych, odpowiednie rozwiąza-
nia prawne sektora uzdrowiskowego, zabezpieczenia środków na rozwój i  promocję. 
Brak konsolidacji i  wspólnego działania jest jednocześnie przyzwoleniem, aby decyzje 
w sprawach ważnych dla gmin uzdrowiskowych podejmowali za nas inni. 

Włodarze gmin oraz społeczności lokalne coraz częściej doceniają możliwości rozwoju 
regionu, jakie daje gminie szansa na powstanie i rozwój uzdrowiska. Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych RP od lat wspiera dążenia miast i gmin w tym zakresie. Dobrym 
przykładem wspólnych działań jest Latoszyn (gmina Dębica), posiadający obecnie sta-
tut obszaru ochrony uzdrowiskowej. Konferencja „Uzdrowisko szansą rozwoju Gminy 
Zaklików” zorganizowana przez władze samorządowe Zaklikowa pokazuje jak ważne 
jest współdziałanie w celu osiągnięcia celu. 

W rozdziale „Promocja” zamieszczamy sprawozdanie z Muszyńskiego Państwa Zdro-
wia. Głównym celem imprezy było propagowanie zdrowego trybu życia i umożliwienie 
mieszkańcom gminy oraz turystom wykonanie badań profilaktycznych. Zarówno odwie-
dzający jak i wystawcy uczestniczący w tegorocznym Muszyńskim Państwie Zdrowia już 
zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznym spotkaniu. 

Wprowadzenie czasopisma naukowego „Jedziemy do wód w…” na punktowaną 
listę ministerialną spowodowało wzrost zainteresowania biuletynem w  środowiskach 
naukowych. Wielu przyszłych doktorantów korzysta z  możliwości publikacji własnych 
referatów na łamach biuletynu i podejmuje aktualne zagadnienia dotyczące problema-
tyki uzdrowiskowej i gmin uzdrowiskowych.

Serdecznie zapraszamy do lektury czasopisma naukowego „Jedziemy do wód w…”

Od Redakcji

Iwona Drozd
Kierownik Biura SGU RP
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W dniach 6-7 czerwca 2014  r. Uniejów 
gościł delegatów gmin uzdrowiskowych 
z całej Polski, którzy przybyli na Zwyczaj-
ne Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych RP. 

Głównym celem spotkania było przed-
stawienie sprawozdań Zarządu SGU RP za 
poprzedni rok działalności oraz omówie-
nie bieżących spraw związanych z działal-
nością i  funkcjonowaniem gmin uzdrowi-
skowych. 

Coroczne spotkanie delegatów sto-
warzyszenia otworzył Jan Golba – Pre-
zes Zarządu SGU RP. Burmistrz Muszyny 
powitał obecnych na spotkaniu wójtów, 
burmistrzów i  prezydentów miast i  gmin 
uzdrowiskowych oraz przedstawicieli 
gmin członkowskich. W  spotkaniu udział 
wzięło 23 delegatów miast i  gmin uzdro-
wiskowych z całego kraju. 

Prezentowane przez Prezesa Zarządu 
podsumowanie roku 2013 zostało przygo-
towane w formie prezentacji multimedial-

nej obrazującej realizację Uchwały Progra-
mowej Walnego Zebrania Członków SGU 
RP w  Wieliczce z  dnia 24 lutego 2011  r. 
oraz celów statutowych stowarzyszenia. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd SGU 
RP funkcjonował w  następującym skła-
dzie: Jan Golba – Prezes Zarządu, Leszek 
Dzierżewicz – V-ce Prezes, Wojciech Fu-
łek – V-ce Prezes, Zofia Czernow – Czło-
nek Zarządu, Janusz Gromek – Członek 
Zarządu. Skład Komisji Rewizyjnej: Miro-
sława Boduch – Przewodnicząca, Grze-
gorz Niezgoda – Sekretarz oraz człon-
kowie: Bronisław Karpiński, Kazimierz 
Kożuchowski, Ryszard Urban.

W wystąpieniu sprawozdawczym Prezes 
Zarządu SGU RP zwrócił uwagę na rosną-
cą liczbę gmin zabiegających o uzyskanie 
statusu uzdrowiska, są to m.in. Łeba, Mię-
dzychód, Zaklików, Ciężkowice, Kłoda-
wa, Czarny Dunajec, Miłomłyn. 

W roku 2013 Stowarzyszenie Gmin 
Uzdrowiskowych RP wraz z Parlamentar-

Z ŻYCIA SGU RP
Zwyczajne Walne Zebranie  
Stowarzyszenia Gmin  
Uzdrowiskowych RP w Uniejowie
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nym Zespołem ds. Uzdrowisk rozpoczęło 
prace nad opracowaniem projektu ustawy 
o  zmianie ustawy o  lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach, obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o  gmi-
nach uzdrowiskowych z  2005  r. W  trak-
cie kilku wspólnych spotkań wypracowa-
no wstępne propozycje zmian w  ustawie 
uzdrowiskowej obejmujące kwestie: de-
finicji zakładu przemysłowego, budowy 
parkingów i  miejsc postojowych, budo-
wy obiektów handlowych, budowy stacji 
telefonii komórkowej, zapór piętrzących 
wodę, wyrębu drzew w  strefie uzdrowi-
skowej „C” oraz innych zmian przedkłada-
nych przez gminy. Zaproponowane zmia-
ny w  niewielkim stopniu ingerują w  treść 
ustawy uzdrowiskowej, a  są niezwykle 
istotne z  punktu widzenia gmin uzdrowi-
skowych oraz ich mieszkańców. Likwidują 
one przede wszystkim istniejące absurdy 
i  nadmierną oraz niczym nieuzasadnio-
ną opresyjność istniejących przepisów. 
Równocześnie w  niczym nie wpływają 
na dyskomfort leczenia uzdrowiskowego 
i  funkcjonowanie uzdrowisk. Zarząd SGU 

RP uważa, że zmiany w  ustawie powinny 
iść dużo dalej, szczególnie w kierunku do-
precyzowania warunków (o których mowa 
w art. 34 ustawy uzdrowiskowej) na jakich 
mają być tworzone i na jakich mają funk-
cjonować uzdrowiska, ale jednocześnie 
zdaje sobie sprawę ze złożoności tego 
zagadnienia i  potrzeby przeprowadzenia 
dodatkowych analiz w tym zakresie.

Realizując wniosek zgłoszony na Wal-
nym Zebraniu SGU RP w Wieliczce Zarząd 
stowarzyszenia koordynował działania 
związane z przygotowaniem wzoru wnio-
sku w  sprawie stawki podatku od nieru-
chomości do Trybunału Konstytucyjnego. 
Rozprawa przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym w sprawie z wniosku Rady Miasta 
Kołobrzeg w  przedmiocie uznania nowe-
lizacji ustawy podatkowej za niezgodną 
z Konstytucją odbyła się dnia 26.09.2013r. 
Po rozpatrzeniu sprawy Trybunał Konsty-
tucyjny orzekł, że art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d 
ustawy z  dnia 12 stycznia 1991  r. o  po-
datkach i opłatach lokalnych jest zgodny 
z art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 
2 konstytucji w związku z art. 9 ust. 1, 2 i 3 

Obrady Walnego Zebrania SGU RP w Uniejowie
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w  związku z  art. 12 ust. 1 tiret 7 Europej-
skiej Karty Samorządu Lokalnego, sporzą-
dzonej w Strasburgu dnia 15 października 
1985 r. oraz nie jest niezgodny art. 15 ust. 
1 i  2 konstytucji. Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że w  przypadku gminy Koło-
brzeg wnioskodawca nie wykazał, że do-
konując modyfikacji wysokości dochodów 
własnych gmin, poprzez rozszerzenie za-
kresu stosowania „preferencyjnej” stawki 
podatku od nieruchomości, ustawodawca 
spowodował drastyczne naruszenie ich 
samodzielności finansowej lub też dopro-
wadził do oczywistej dysproporcji między 
zadaniami jednostek samorządu teryto-
rialnego a ich dochodami.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 
gminy uzdrowiskowe, na które nałożono 
dodatkowe zadania własne, ustawodawca 
wyposażył w  dodatkowe źródła docho-
dów, takie jak opłata uzdrowiskowa czy 
też dotacja z  budżetu państwa. Z  uwagi 
na fakt, że wnioskodawca nie kwestiono-
wał sposobu organizacji systemu orga-
nów państwowych, który naruszałby de-
centralizację władzy publicznej, Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że art. 15 ust. 1 i  2 
konstytucji stanowi nieadekwatny wzo-
rzec kontroli w niniejszej sprawie. Pobocz-
nie Trybunał zwrócił jednak uwagę na 
doniosły fakt, że możliwe byłoby powo-
dzenie wniosku, gdyby zarzut dotyczył nie 
równoprawnego traktowania podmiotów 
w zakresie opodatkowania lub naruszenia 
procedury legislacyjnej. 

W związku ze złożeniem przez jedną 
z gmin członkowskich Stowarzyszenia de-
klaracji w sprawie możliwości ponowienia 
wniosku w sprawie podatku od nierucho-
mości Zarząd SGU RP zdecydował o  po-
nownym zleceniu opracowania wniosku 
uwzględniającego uwagi zawarte w  uza-
sadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z  dnia 26 września 2013r., sygn. akt 
K 22/12.

Zarząd SGU RP kontynuuje działania 
dotyczące wprowadzenia zmian w  Usta-
wie o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach z  dnia 13 września 1996  r. 
W  szczególności dotyczą one kwestii 
związanych z  egzekucją opłat i  ze zleca-
niem odbioru odpadów komunalnych 

Obrady Walnego Zebrania SGU RP w Uniejowie
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własnym spółkom komunalnym lub sa-
morządowym zakładom budżetowym. 
Wprowadzenia koniecznych wg zarządu 
SGU RP zmian wymagają również ustawy 
prawo geologiczne i górnicze, prawo wod-
ne w  zakresie odnoszącym się do opłaty 
eksploatacyjnej i  opłaty za gospodarcze 
korzystanie z wód.

Kolejnym punktem wystąpienia było 
omówienie spraw związanych z  rozpo-
wszechnianiem wiedzy i  informacji 
o uzdrowiskach i turystyce uzdrowisko-
wej. W  roku 2012 powołany przez Mini-
stra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego zespół 
ds. oceny czasopism naukowych dokonał 
oceny czasopisma naukowego SGU RP 
„Jedziemy do wód w …”. W wyniku prze-
prowadzonej przez zespół oceny biuletyn 
„Jedziemy do wód w …” uzyskał 2 punkty 
za publikacje w  czasopiśmie naukowym. 
Redaktorem naczelnym został prof. dr 
hab. Bogusław Sawicki – kierownik Ka-
tedry Turystyki i  Rekreacji Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Rolę redaktora 
językowego pełni mgr Wojciech Fułek, 
natomiast redaktora tematycznego dr Jan 

Golba. 
W dalszej części sprawozdania Prezes 

Jan Golba poinformował o  działaniach 
promocyjnych związanych z  promo-
cją polskich uzdrowisk w  kraju i  za 
granicą. SGU RP od czerwca 2013 roku 
wspólnie z  partnerami z  Czech, Słowacji 
i  Węgier realizuje projekt: ‘’Lecznictwo 
uzdrowiskowe i  wellness w  przestrzeni 
wyszehradzkiej – portal online.” Celem 
projektu jest opracowanie kompleksowej 
oferty lecznictwa uzdrowiskowego i  wel-
lness krajów grupy wyszehradzkiej. Efek-
tem projektu będzie wielojęzyczna baza 
danych ośrodków lecznictwa uzdrowisko-
wego i  wellness. Przedstawiciele SGU RP 
uczestniczyli w  międzynarodowych tar-
gach turystycznych ITB odbywających 
się w  marcu w  Berlinie. Stoisko zorgani-
zowane przy udziale podmiotów zrzeszo-
nych w  konsorcjum „Zdrowie i  Uroda” 
poświęcone było tematyce wellness&spa, 
turystyce uzdrowiskowej oraz turystyce 
medycznej. Oferta polskich uzdrowisk by-
ła prezentowana w  ramach „Wyspy well-
ness&spa”. Natomiast w  kwietniu uzdro-

Uczestnicy Walnego Zebrania SGU RP w Uniejowie
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wiska polskie były obecne na targach 
SPA&WELLNESS HEALTHCARE TRAVEL 
EXPO w Kijowie. 

Na wniosek SGU RP w  portalu www.
polska.travel.pl utworzonym przez Pol-
ską Organizację Turystyczną w zakładce 
Atrakcje utworzono kategorię – Uzdro-
wiska, SPA i  wellness, w  której prezen-
towana jest oferta polskich uzdrowisk. 
W  ramach konsorcjum “Zdrowie i  Uroda” 
zrealizowano cykl telewizyjnych progra-
mów promocyjnych “Nie ma jak Polska.” 
SGU RP uzyskało dofinansowanie z Urzędu 
Wojewódzkiego Województwa Małopol-
skiego na realizację projektu „Do uzdro-
wisk małopolskich po zdrowie, urodę, 
kondycję i  relaks.” Zadanie obejmowało 
realizację 6 odcinków programu „Polska 
według Kreta.” Dodatkowo producent pro-
gramu bezpłatnie zrealizował dla SGU RP 
jeden wspólny program z ofertą uzdrowisk 
małopolskich. Powyższe programy telewi-
zyjne były emitowane na ogólnopolskiej 
antenie TVP oraz TVP INFO.

Kompleks mineralnych basenów w  Sol-
cu-Zdroju został wyróżniony w  konkursie 
Top Inwestycje Komunalne 2013. Na-
grody zostały wręczone w trakcie Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego w  Kato-
wicach.

Utworzono nową stronę www.sgurp.pl, 
część strony została przetłumaczona na 
j. angielski, j. niemiecki oraz j. rosyjski. Sta-
le zwiększa się liczba pobrań, utworzonej 
przez SGU RP aplikacji mobilnej SPAcer. 
W  aplikacji SPAcer zamieszczono najpięk-
niejsze i  najbardziej charakterystyczne 
zdjęcia dla każdego uzdrowiska oraz profi-
le lecznicze uzdrowisk i opisy zachęcające 
gości, kuracjuszy i turystów do odwiedze-
nia polskich kurortów.

W maju 2014 roku w  trakcie kongresu 
EZU w Danii przedstawiona została oferta 
polskich uzdrowisk oraz Sopotu – miejsca 
jubileuszowego 20-tego kongresu ESPA 
w  roku 2015. Uzupełnieniem powyższych 
działań jest udział Zarządu SGU RP w waż-
nych dla gmin uzdrowiskowych wydarze-
niach lokalnych, regionalnych i  ogólno-
polskich oraz spotkaniach i konferencjach 
zagranicznych. Przedstawiciele Zarządu 

udzielają licznych wywiadów telewizyj-
nych i prasowych, w których podejmowa-
na jest problematyka samorządowa, tury-
styczna i uzdrowiskowa.

W ramach umocnienia pozycji SGU 
RP, jako organizacji wspierającej gmi-
ny uzdrowiskowe na forum krajowym 
i  międzynarodowym Zarząd Stowarzy-
szenia realizował przyjęte cele na wielu 
płaszczyznach. Współorganizacja wielu 
konferencji, spotkań i  kongresów uzdro-
wiskowych jest zawsze okazją do nawią-
zania dialogu pomiędzy środowiskiem 
samorządu, a  przedstawicielami rządu, 
parlamentarzystami i  światem nauki. SGU 
RP ożywiło współpracę z  Europejskim 
Związkiem Uzdrowisk z siedzibą w Bruk-
seli. Różnorakie działania podejmowane 
SGU RP i  innych członków podejmowane 
w  ramach konsorcjum „Zdrowie i  Uroda” 
dają widoczne efekty. Uzdrowiska polskie 
są zauważalne w kraju i za granicą. 

Zarząd SGU RP kilkakrotnie występo-
wał do Rządu i Urzędów Marszałkowskich 
o  ujęcie w  programach unijnych dostęp-
nych w  nowej perspektywie finanso-
wej 2014-2020 środków na turystykę 
uzdrowiskową i  rozwój gmin uzdro-
wiskowych. Pod wpływem działań SGU 
RP szeroko pojęty zakres dot. „Rozwoju 
Infrastruktury Uzdrowiskowej” został 
ujęty w Programach Regionalnych i Re-
gionalnych Programach Operacyjnych 
większości Urzędów Marszałkowskich. 
W  województwie małopolskim, dolnoślą-
skim i podkarpackim zdecydowano się na 
stworzenie subregionów rozwoju regio-
nalnego w  formie subregionów turystyki 
i  uzdrowisk obejmujących uzdrowiska 
z obszaru danego województwa. 

Realizując Uchwałę Programową Walne-
go Zebrania Członków SGU RP w Wieliczce 
w zakresie pozyskiwania środków pomo-
cowych, krajowych i  zagranicznych na 
promocję, badania naukowe, szkolenia, 
tworzenie programów rozwoju gmin 
uzdrowiskowych i  uzdrowisk Zarząd 
SGU RP wystąpił do Prezesa NFOŚiGW o   
utworzenia dla uzdrowisk „Pilotażowego 
Kompleksowego Programu OZE.” Ko-
lejne już pismo w  sprawie objęcia opłatą 
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eksploatacyjną zwykłych wód głębino-
wych wykorzystywanych do produkcji 
wody mineralnej i napoi oraz podwyższe-
nia opłaty eksploatacyjnej skierowano do 
Ministra Środowiska. Ponadto Zarząd SGU 
RP zaproponował aby stworzyć pilotażowy 
program OZE dla uzdrowisk. Program OZE 
dla gmin uzdrowiskowych powinien obej-
mować: zespoły baterii fotowoltaicznych, 
kolektory słoneczne, lampy hybrydowe 
do oświetlenia ulicznego, małe elektrow-
nie wiatrowe przydomowe i na obiektach 
użyteczności publicznej. 

Jan Golba – Prezes Zarządu SGU RP po-
dziękował członkom Zarządu za współpra-
cę w minionym okresie sprawozdawczym 
i  jednocześnie w  imieniu całego Zarządu 
wszystkim przedstawicielom gmin człon-
kowskich za pomoc i wsparcie w realizacji 
zadań i celów Stowarzyszenia. 

Kolejnym punktem spotkania było 
przedstawienie przez Mirosławę Boduch 
– Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej SGU 

RP sprawozdania z  kontroli działalności 
Zarządu SGU RP za rok 2013 przepro-
wadzonego w  siedzibie Stowarzyszenia 
w Krynicy-Zdroju. 

Coroczne spotkanie włodarzy gmin 
uzdrowiskowych było okazją do omó-
wienia najistotniejszych dla samorządów 
spraw dot. m.in. przygotowywanej no-
welizacji ustawy uzdrowiskowej oraz usu-
nięcia zapisów ustawowych blokujących 
rozwój gmin uzdrowiskowych. W  trakcie 
obrad dyskutowano również nad bieżącą 
działalnością stowarzyszenia, ważnymi dla 
gmin uzdrowiskowych kwestiami, a  także 
sposobami ich rozwiązania.

Drugiego dnia pobytu w  uzdrowisku 
Uniejów przedstawiciele gmin uzdrowi-
skowych obecni na Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych RP zwiedzali obiekty inwestycyj-
ne i  zabytkowe najmłodszego polskiego 
uzdrowiska. 

Iwona Drozd
Kierownik Biura SGU RP
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Dnia 28 sierpnia 2014 w  miejscowości 
Lipa (gm. Zaklików) odbyła się konfe-
rencja poświęcona perspektywom wy-
korzystania „leczniczych wód lipskich”. 
W  konferencji uczestniczyli, przedstawi-
ciele parlamentu RP, władz wojewódzkich, 
sejmiku marszałkowskiego, wójtowie są-
siednich gmin, okoliczni przedsiębiorcy, 
przedstawiciele miejscowego samorządu 
oraz mieszkańcy. Konferencję otworzył 
Zdzisław Wójcik – burmistrz Zaklikowa, 
przedstawiając zebranym stan zaawan-
sowania prac w  zakresie uzyskania przez 
gminę statusu uzdrowiska. 

Po wystąpieniu burmistrza głos zabrali 
zaproszeni na konferencję prelegenci: dr 
Jan Golba – prezes Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP, mgr Piotr Łuczyszyn 
– kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego 
i  Poradni Rehabilitacyjnej Uzdrowiska 
w  Horyńcu Zdroju, dr hab. Andrzej De-
metraki – paleolog (w zastępstwie referat 
przedstawił Witold Galczak) i  mgr inż. 
Piotr Kalita kierownik referatu inwestycji 
i rozwoju Gminy Solec-Zdrój.

Piotr Łuczyszyn z  Horyńca w  swoim 
wystąpieniu powiedział: ”Uzyskanie statu-
su miejscowości uzdrowiskowej to potężny 
impuls dla rozwoju gospodarczego, który 
jest widoczny w  dziedzinie urbanistycznej, 
ekonomicznej, społecznej, kulturalnej oraz 
w ochronie środowiska.”

Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych RP dr Jan Golba w  prezentacji 
pt. „Możliwość rozwoju gminy poprzez 
utworzenie Uzdrowiska” dużo uwa-
gi poświęcił korzyściom jakie przynosi 
gminie uzyskanie i  docelowo posiada-
nie statusu uzdrowiska. Za najważniejszy 
czynnik uznał zmiany na rynku pracy 
podkreślając, że: „jedno miejsce pracy 
stworzone w  przemyśle daje jedno miejsce 
pracy w  otoczeniu, zaś jedno miejsce pra-
cy w  uzdrowisku daje sześć miejsc pracy 
w  otoczeniu (handel, gastronomia, usługi)”. 
Wśród innych równie ważnych czynników 
znalazły się: wyzwolenie aktywności go-
spodarczej mieszkańców, prestiż z tytu-
łu posiadania statusu uzdrowiska, wyż-
sza jakość środowiska naturalnego czy 

Z ŻYCIA SGU RP
Uzdrowisko szansą rozwoju 
Gminy Zaklików
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też prawo kontraktowania z NFZ leczni-
czych usług uzdrowiskowych.

Wszyscy prelegenci w swoich wystąpie-
niach podkreślali, że powstanie i  rozwój 
uzdrowiska to impuls do rozwoju różno-
rodnych przedsięwzięć gospodarczych, 
kulturalnych i rekreacyjnych.

Największym atutem Gminy Zaklików 
jest odkryty i  potwierdzony laborato-
ryjnie naturalny surowiec leczniczy wy-
stępujący na terenie gminy. Jest to woda 
mineralna o  wyjątkowym składzie. Na 
podstawie badań właściwości fizyko-che-
micznych i  chemicznych oraz stanu mi-
krobiologicznego wody z  odwiertu „Lipa 

Zdrój-1” w  miejscowości Lipa stwierdzo-
no, że spełnia ona wymagania mineralnej 
wody leczniczej 0,33 % siarczanowo-
wapniowo-sodowej i  może być wyko-
rzystywana do kuracji uzdrowiskowych 
w formie kąpieli leczniczych.

Wśród wielu krajowych przykładów wy-
korzystania wód mineralnych w  uzdrowi-
skach warto wspomnieć o  uzdrowiskach 
Solec-Zdrój, Busko-Zdrój czy Uniejów. 
Odkrycie i  odpowiednie zagospodarowa-
nie wód mineralnych na zawsze zmieniło 
wizerunek wielu miejscowości przeobra-
żając je w  atrakcyjne i  modne centra po-
bytu, nie tylko uzdrowiskowego. 

Iwona Drozd
Kierownik Biura SGU RP

Rynek w Zaklikowie
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Europejski Związek Uzdrowisk (EZU), 
(European Spas Association, ESPA) zo-
stał powołany w roku 1995 w Brukseli, jako 
międzynarodowa organizacja zrzeszająca 
przedstawicieli uzdrowisk i  narodowych 
organizacji uzdrowiskowych krajów euro-
pejskich. 

Corocznie od 20 lat ESPA wraz z  wy-
branym krajem członkowskim organizuje 
Kongres Uzdrowisk Europejskich. Kon-
gresy ESPA odbywały się w  m. in. w  na-
stępujących miejscowościach: Wiesbaden 
(Niemcy), Budapeszt (Węgry), Thessaloni-
ki (Grecja), Reykjavik (Islandia), Bruksela 
(Belgia), Archena (Hiszpania), Trencianskie 
Teplice (Słowacja) czy Chianciano Terme 
(Włochy). 

20-ty jubileuszowy Kongres Uzdrowisk 
Europejskich odbędzie się w dniach 19-22 
maja 2015 roku w Sopocie. 

Dnia 8 września 2014 w  Hotelu 
„Grand” w  Sopocie odbyło się pierwsze 
spotkanie organizacyjne mające na celu 

omówienie ogólnego porządku obrad 
i zagadnień organizacyjnych. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele Europejskie-
go Związku Uzdrowisk, Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP, Urzędu Miasta 
w Sopocie oraz Hotelu „Grand.”

Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP przy-
witał uczestników spotkania i przedstawił 
zgromadzonym informacje na temat Sto-
warzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP,  
Europejskiego Związku Uzdrowisk oraz 
kongresu ESPA. Joachim Lieber, Sekre-
tarz Generalny ESPA podkreślił prestiż, 
jaki niesie ze sobą organizacja coroczne-
go Kongresu ESPA. W ostatnim kongresie, 
który odbył się w  maju 2014 roku w  Vej-
le (Dania) uczestniczyli przedstawiciele 
z  ponad 20 krajów europejskich. Dosko-
nała dostępność komunikacyjna Sopotu 
i  formuła kongresu ESPA może sprawić, 
że w  kongresie w  Sopocie weźmie udział 
rekordowa liczba uczestników. 

Formuła kongresu ESPA daje uczestni-

Z ŻYCIA SGU RP
Spotkanie organizacyjne 
w sprawie 20-tego Kongresu 
Uzdrowisk Europejskich w Sopocie

ESPA Office 
Rue d’Arlon, 50 
B-1000 Brussels 
Belgium 
www.europeanspas.eu 
www.facebook.com/europeanspas 
http://twitter.com/europeanspas

Martin Plachy
President 

martinplachy@espa-ehv.eu 
+420 603 119 605

Stowarzyszenie 
Gmin 
Uzdrowiskowych RP
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kom spotkania możliwość udziału w  wy-
kładach prowadzonych przez wysokiej 
klasy specjalistów, jednocześnie umoż-
liwia udział w  zajęciach praktycznych 
i  warsztatach. W  programie przyszłorocz-
nego kongresu ESPA zaplanowano wspól-
ne spotkanie burmistrzów i  prezydentów 
miast uzdrowiskowych z  Polski i  Niemiec. 
Następstwem wystąpień wybranych pre-
legentów będą warsztaty praktyczne dla 
uczestników kongresu przeprowadzone 
m.in. w Uzdrowiskowym Zakładzie Przyro-
doleczniczym w Sopocie. 

Jak podkreślali uczestnicy spotkania 
„Sopot pomimo położenia w centrum aglo-
meracji Trójmiasta zachował charakter 
uzdrowiskowy, co czyni go jeszcze bardziej 
wyjątkowym i  atrakcyjnym dla turystów 
i kuracjuszy.”

Zainteresowanych udziałem w  Kongre-
sie ESPA zapraszamy do kontaktu z  biu-
rem SGU RP w Krynicy-Zdroju. 

Iwona Drozd
Kierownik Biura SGU RP

Hotel „Grand” widziany z sopockiego mola
fot. Urząd Miasta Sopotu

Sopockie molo
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W południowo zachodnim zakątku Pol-
ski, w  regionie zwanym Ziemią Kłodzką, 
geograficznie przynależącym do Sudetów 
leży kurort Lądek-Zdrój, zupełnie wyjątko-
we miejsce ze względu na wypływające 
tu gorące uzdrowiskowe źródła, specy-
ficzny górski mikroklimat oraz przebogatą 
historię tej ziemi sięgającą XIII wieku. Na 
kształtowanie się klimatu Lądka wpływa 
położenie pośród gór i  ich osłona przed 
wilgotnymi i  zimnymi masami powietrza. 
Wyróżnia się tu strefę klimatyczną górsko-
dolną, najwyżej ocenianą pod względem 
wartości klimatoterapeutycznych, a klimat 
określany jest jako łagodny, o  szerokich 
możliwościach adaptacyjnych dla wielu 
osób. Kiedy tu przyjedziemy mamy wraże-
nie, że czas w tym zakątku płynie wolniej. 
Nie widać tu zatłoczonych ulic, nerwowe-
go korporacyjnego pośpiechu, wszystko 
toczy się spokojnym rytmem. Panujący 
tu górski bodźcowy mikroklimat, połą-

czony z  wodami leczniczymi i  nieskażoną 
przyrodą oferuje swoisty pakiet zdrowia 
i  wypoczynku. Miejsce to ma wyjątkową 
historię.

Sielski wypoczynek górski, skałki i ja-
skinia

Każdy znajdzie tu coś dla siebie: wę-
drówki szlakami górskimi, jazdę rowerem, 
wspinaczkę skałkową lub sielski odpoczy-
nek w pobliskich gospodarstwach agrotu-
rystycznych. Będąc w Lądku-Zdroju warto 
wejść na wieżę widokową na Borówkowej 
Górze gdzie możemy podziwiać wręcz 
bajkowe górskie pejzaże Masywu Śnieżni-
ka i Opolszczyzny. Warto wspomnieć o Ja-
skini Radochowskiej, jednej z najdłuższych 
i  najciekawszych w  Sudetach, wewnątrz 
której znaleziono kości m.in. niedźwiedzia 
jaskiniowego. Kolejną ciekawą propozycją 
są skałki wspinaczkowe rozsiane na oko-
licznych wzgórzach.

PREZENTACJA GMIN 
CZŁONKOWSKICH SGU RP

LĄDEK-ZDRÓJ
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Termy docenione przez Królów
Lądeckie termy są znane i  doceniane 

od wieków. Miasto systematycznie się 
rozwijało, stając się w  XIX wieku jednym 
z  najmodniejszych kurortów tej części 
Europy. Gdy przebudowano w 1860 r. naj-
bardziej rozpoznawalny obiekt uzdrowi-
skowy „Zdrój – Wojciech”, z okrągłą niecką 
basenową, monumentalnym sklepieniem 
i  bogatymi zdobieniami uważano, że to 
miejsce bardziej nadaje się do zabaw nimf 
wodnych niźli do kąpieli chorych.

Oferowane tu zabiegi doceniali m.in. 
prezydent USA John Quincy Adams, kró-
lowie pruscy, car Aleksander i  wielu in-
nych znamienitych gości. Lądek-Zdrój 
to najstarsze uzdrowisko w  Polsce. Tutaj 
wypływają uzdrowiskowe termalne wody 
siarczkowo-fluorkowo-radoczynne do-
dając witalności i  przywracające zdrowie 
i  urodę. Unikatowy w  skali świata skład 
chemiczny bijących tu aż siedmiu leczni-
czych źródeł przyciąga osoby z różnorod-
nymi problemami zdrowotnymi. Wykony-
wane zabiegi pomagają szybko i sprawnie 
powrócić do pełni sił. Panie korzystające 
z kąpieli zauważają pozytywny, odmładza-
jący wpływ na ich urodę. Dzięki zawartym 
tu minerałom cera staje się bardziej ela-
styczna i rozświetlona.

Zabytkowa architektura
W mieście czuje się bliskość historii na 

każdym kroku. Widoczny podział, na część 
miejską i  zdrojową, tworzy jedną z  cie-
kawszych kompozycji architektonicznych 
w Polsce.

W części miejskiej urzeka zabytkowa 
starówka z barokowymi i  rokokowymi ka-
mieniczkami i okazałym pomnikiem Trójcy 
Świętej. Nad całością góruje XIX-wieczny 
ratusz z wieżą zegarową, z której codzien-
nie o  12.00 rozlega się hejnał. Warto też 
zobaczyć dwuprzęsłowy gotycki most 
z  1565  r. Wizytówką Lądka-Zdroju jest 
„Zdrój – Wojciech”. Budynek uzdrowisko-
wy o  niespotykanej bryle stylizowanej na 
wzór łaźni tureckiej z  Budy. Zbudowany 
w  1678  r. bezpośrednio nad gorącym bi-
jącym źródłem wody mineralnej. Zabytko-
we budynki zdrojowe przylegają do odre-
staurowanych parków zdrojowych, gdzie 
chętnie spacerują kuracjusze. Dodatkowo 
w  pobliżu Lądka-Zdroju znajduje się wie-
le ciekawych miejsc. Warto wspomnieć 
o Parku Narodowym Gór Stołowych, Jaski-
ni Niedźwiedziej czy Zamku w  Javorniku 
u  naszych Czeskich sąsiadów. Kulminacje 
Zdroju to: Wzgórze Jerzego, Wzgórze Ka-
pliczne oraz Wzgórze Marii. Bogaty drze-
wostan świerkowo-bukowy, piękne łąki, 

Panorama z Radoszki



19Jedziemy do wód w...

liczne potoki, tworzą piękny, urozmaicony 
krajobraz wokół miejscowości. Wszystko 
to sprawia, że zatrzymując się w  Lądku-
Zdroju możemy mieć świetną bazę wypa-
dową spędzając tu urlop.

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31
centrala tel.: 074 81 17 850
fax: 074 81 47 418
e-mail: umig@ladek.pl

Rynek

Sanatorium „Wojciech”
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Skałki lądeckie

Borówkowa Góra
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Gmina Solina dzięki położeniu nad 
brzegami Jezior Solińskiego i  Myczko-
wieckiego, posiada niezwykle rzadkie wa-
lory przyrodnicze i  krajobrazowe a  głów-
nym atutem ekonomicznym gminy jest 
turystyka. 80% Gminy pokrywa Wschod-
niobeskidzki Obszar Chronionego Krajo-
brazu a w części południowej znajduje się 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 
i  Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Uzdro-
wisku uroku dodają także dwa zaporowe 
zbiorniki wodne na Sanie z  urozmaiconą 
linią brzegową. Wciśnięte są między stro-
me, wyrastające z wody wzgórza z rozlicz-
nymi zatokami, wyspami i  fiordami oraz 
z wyjątkowo malowniczym otoczeniem.

Rejsy statkami spacerowymi po Zale-
wie Solińskim, zapory wodne, możliwość 
uprawiania turystyki konnej i  zajęć hi-
poterapii, przystanie wodne, żeglarstwo, 
wędkarstwo, ścieżki spacerowe o  łącznej 
długości ponad 200 km, ścieżki Nordic 

Walking, szlaki rowerowe, zabytkowe ko-
ścioły w  Polańczyku, Myczkowie i  Mycz-
kowcach, zabytkowe cerkwie w  Górzan-
ce, Bereżnicy Wyżnej i  Łopience, Gminne 
Muzeum Bojków w  Myczkowie, Centrum 
Kultury Ekumenicznej, to najważniejsze 
atrakcje w Gminie Solina.

Polańczyk jest miejscowością uzdrowi-
skową położoną na półwyspie w  sercu 
Bieszczad nad Jeziorem Solińskim, zwa-
nym „Bieszczadzkim Morzem”. Jego poło-
żenie jest jednym z atutów czyniących go 
miejscowością atrakcyjną pod względem 
krajobrazowym, oraz klimatycznym. Wody 
zalewu złagodziły ostre górskie powietrze, 
dzięki czemu powstał specyficzny mikro-
klimat. Warunki klimatyczne, oraz czystość 
powietrza to główne atuty tego terenu. 

Miłośnicy wody i  słońca mogą skorzy-
stać z  dwóch akwenów wodnych – so-
liński i  myczkowiecki. Jest to miejsce ce-
nione przez polskich żeglarzy i  wioślarzy. 

PREZENTACJA GMIN 
CZŁONKOWSKICH SGU RP

SOLINA
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Należy jednak pamiętać, że cały obszar 
bieszczadzkich jezior ok 24 km² jest strefą 
ciszy i  nie wolno używać na nich sprzętu 
motorowodnego, tylko łodzi pływających 
pod żaglami lub przy pomocy wioseł. 
Po zalewie solińskim kursują także statki 
bieszczadzkiej floty, wypływające z  Po-
lańczyka i Soliny. Dzięki nim wczasowicze 
mają możliwość poznania najciekawszych 
zakątków tego malowniczego akwenu.

Lecznictwo uzdrowiskowe rozpoczęto 
w  1977 roku, natomiast w  1999 roku Po-
lańczyk uzyskał status uzdrowiska. Wystę-
pują tu wody mineralne wodorowęglano-
wo-sodowe, jodkowe, borowe o  nazwie 
„Polańczanka” oraz chlorkowo-wodorowę-
glanowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, 
fluorkowe i  bromowe o  nazwie „Solinian-
ka”. Właściwości tych wód pozwalają wy-
korzystać je w  kuracji pitnej i  kąpielach 
leczniczych. Uzdrowisko Polańczyk jest 
stosunkowo młode. Pierwsze ośrodki za-
częły powstawać po spiętrzeniu wód Sanu 
i  Solinki. Polańczyk to jedno z  większych 
podkarpackich uzdrowisk, położone nad 
dużym górskim akwenem, będące ośrod-

kiem turystyki i sportów wodnych. 
Cała baza sanatoryjno-wypoczynkowa 

znajduje się na przepięknym półwyspie, 
wcinającym się głęboko w  wody soliń-
skiego akwenu, o  dobrym nasłonecznie-
niu i  napowietrzeniu i  przewietrzeniu. 
W  obiektach sanatoryjnych: „Amer-Pol”, 
„Atrium”, „Dedal”, „Plon”, i  „Solinka”, może 
się leczyć łącznie 800 osób. Ośrodki po-
siadają własne zakłady przyrodolecznicze 
i  gabinety zabiegowe oraz są przystoso-
wane do przyjęcia osób niepełnospraw-
nych ruchowo. Profile Lecznicze Uzdrowi-
ska Polańczyk:
• choroby ortopedyczno-urazowe
• choroby reumatologiczne
• choroby neurologiczne
• choroby kardiologiczne i nadciśnienie
• choroby górnych dróg oddechowych
• choroby dolnych dróg oddechowych
• choroby endokrynologiczne
• cukrzyca

W miejscowości Polańczyk znajdują są 
również ośrodki wypoczynkowe: „Zjawa” 
„Unitra”, OW PBGiTR Rzeszów, „Wyspa Po-
lańczyk”, oraz wiele pensjonatów, hoteli, 

Jezioro Solińskie
fot. Artur Kucharski
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gospodarstw agroturystycznych oraz pól 
namiotowych.

W gminie Solina można wypocząć o każ-
dej porze roku. Wiosna przywita turystów 
kobiercami kwiatów, świergotem ptaków 
i coraz dłuższym, ciepłym dniem. W ciepłe 
lato, strumienie górskie, rzeki, mroczne la-
sy i akweny wodne uchronią przed żarem 
słonecznym lejącym się z  nieba. Jesienią 
kolorowo ubrane lasy zadziwiają turystów 
wyjątkowym pejzażem. Zimą ukażą się 
góry białym futrem śniegowym odziane. 
Pokrywa śnieżna utrzymuje się tu przez 
120 dni w  roku. Otwierane są wówczas 
wyciągi narciarskie w  Wojskowym Ze-
spole Wypoczynkowym „Jawor” w  Solinie 
w  Bukowcu, w  Polańczyku, w  pobliskim 
Weremieniu.

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 
tel.: 13 469 21 18, 13 469 23 21
www.esolina.pl
urzad@esolina.pl

Centrum Informacji Turystycznej 
tel./fax: 13 469 24 95 
www.esolina.pl
goksit@esolina.pl

Zapora w Solinie
fot. Artur Kucharski
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Polańczyk z lotu ptaka
fot. Artur Kucharski

Obiekty sanatoryjne i wypoczynkowe w Polańczyku
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13 września 2014  r. do uzdrowiska 
Muszyna zawitało Państwo Zdrowia. 
Głównym celem odbywającej się po raz 
pierwszy imprezy było propagowanie 
zdrowego trybu życia i  umożliwienie 
mieszkańcom gminy uzdrowiskowej 
oraz turystom wykonania badań profi-
laktycznych.

Muszyński Amfiteatr ZAPOPRADZIE 
zmienił się w  białe miasteczko z  licznymi 
stoiskami konsultacji lekarskich, badań 
diagnostycznych oraz innych atrakcji. Pod-
czas kilku godzinnej imprezy wykonano: 
101 badań EKG, 92 spirometrii, 103 oso-
bom zmierzono ciśnienie, wagę, wzrost 
oraz określono BMI, 59 osób zbadało cho-
lesterol i  ciśnienie, 65 osób zbadało glu-
kozę, badanie osteoporozy wykonało 71 
osób, badanie jaskry 131 osób, zaś spe-
cjalistyczne badanie stóp i  wad postawy 
aż 150 osób. Podczas sobotniej imprezy 
do dyspozycji pań był również dostępny 
mammobus, w którym badanie piersi wy-
konało 97 pacjentek.

Na stoisku Stowarzyszenia Gmin Uzdro-

wiskowych RP odwiedzający Muszyńskie 
Państwo Zdrowia mogli zapoznać się 
z kompleksową ofertą uzdrowiskowo-tury-
styczną z całego kraju. Dużym zaintereso-
waniem mieszkańców i  turystów cieszyły 
się propozycje spędzenia wolnego czasu 
w  sąsiednich uzdrowiskach, np. Krynicy-
Zdroju, Piwnicznej-Zdroju, Szczawnicy 
czy Wysowej-Zdroju. Kuracjusze przeby-
wający na leczeniu w  uzdrowisku Muszy-
na z  sentymentem przeglądali materiały 
promocyjne z  uzdrowisk, w  których prze-
bywali na kuracji kilka lub kilkanaście lat 
wcześniej. W  każdym przypadku byli pod 
wrażeniem pozytywnych zmian wizerun-
kowych zachodzących w uzdrowiskach. 

Muszyńskie Państwo Zdrowia zorgani-
zowali Burmistrz Miasta i  Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Muszynie.

„Partnerami dla Zdrowia” zostali Samo-
dzielny Publiczny Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w  Muszynie i  Stowa-
rzyszenie Forum Polskiej Farmacji

Burmistrz Muszyny dr Jan Golba sym-

PROMOCJA
Muszyńskie Państwo Zdrowia  
z ofertą uzdrowiskową
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bolicznie przekazał – na czas trwania 
imprezy – władzę nad miastem w  ręce 
lekarzy i  farmaceutów zgromadzonych 
w  Muszynie. Spotkanie w  gronie wybit-
nych specjalistów z  dziedziny medycyny 
było doskonałą okazją do wyróżnienia 
dr med. Jerzego Gali, który pośmiertnie 
został uhonorowany medalem dla Zasłu-
żony dla Miasta i  Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna.

Podczas gali Zbigniew Witalis – Prezes 
Zarządu Forum Polskiej Farmacji odzna-
czył dr Jana Golbę – burmistrza Muszyny 
„Diamentem farmacji”. Jest to wyróżnie-
nie przyznawane osobom, które w sposób 
szczególny i  wykraczający poza normalny 
zakres obowiązków dbają o  zdrowie in-
nych ludzi.

Iwona Drozd
Kierownik Biura SGU RP
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Uzdrowiska
Gminy okrzepły i dostrzegły swój potencjał. 
Wiedzą już, jak się promować. Wiedzą, 
jak zdobywać kapitał, a to wszystko przekłada 
się na pozytywny wizerunek uzdrowisk. 
Dzisiaj prawie każdy wie, że słowo „uzdrowisko”
kojarzy się z jakością – mówi Jan Golba, prezes
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

KONGRES UZDROWISK POLSKICH

kojarzone z jakością
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Co oznacza dla gminy status uzdrowi-
ska? Jakie wnosi korzyści ekonomiczne
oraz wizerunkowe i jakie zobowiązania na-
kłada na władze samorządowe?

– Gmina posiadająca na swoim terenie
uzdrowisko jest zobowiązana do przestrze-
gania wielu bardzo restrykcyjnych przepisów
ustawowych, jednocześnie jednak fakt po-
siadania przez gminę statusu uzdrowiska
może przynieść korzyści – nie tylko natury ma-
terialnej. Wśród wielu korzyści materialnych
warto wspomnieć o możliwości czerpania bez-
pośrednich dochodów w postaci podatków
i opłat od obiektów uzdrowiskowych, uzy-
skiwaniu tzw. dotacji uzdrowiskowej równej
wpływom z opłaty uzdrowiskowej oraz uprzy-
wilejowaniu związanym z gwarancją kon-
traktowania usług uzdrowiskowych w miej-

scowości posiadającej status uzdrowiska.
Podkreślić należy możliwość pozyskiwania
specjalnych środków unijnych na infrastruk-
turę uzdrowiskową i ekologiczną, a także
uprzywilejowanie obszarów uzdrowiskowych
w kryteriach związanych z pozyskiwaniem
środków unijnych na niektóre inwestycje z za-
kresu ochrony środowiska naturalnego, roz-
wiązań komunikacyjnych, kultury.

W wielu samorządach wojewódzkich
w programach unijnych wyodrębniono spe-
cjalną pulę środków na inwestycje infra-
strukturalne, dzięki którym liczne uzdrowiska
odzyskały i nadal odzyskują swój blask.
Gminy uzdrowiskowe są obecnie najbar-
dziej doinwestowanymi obszarami w kraju
wśród miejscowości o charakterze tury-
stycznym. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowi-
skowych RP zebrało dane, na podstawie
których można stwierdzić, że w infrastrukturę
uzdrowiskowo-turystyczną, modernizację
bazy hotelowo-leczniczej w ostatnich 8 latach
zainwestowano ogółem z różnych źródeł
– środków prywatnych, krajowych, unijnych
– ponad 5 mld zł. Są to olbrzymie nakłady,
które zupełnie zmieniły wizerunek i postrze-
ganie uzdrowisk. Możemy śmiało konkuro-
wać z europejskimi uzdrowiskami ceną, ja-
kością usług, standardem usług leczniczych
oraz standardem bazy hotelowej i infra-
struktury uzdrowiskowej.

Do korzyści pozamaterialnych z tytułu
posiadania statusu uzdrowiska niezaprze-
czalnie należą: prestiż oraz wyższa jakość śro-
dowiska naturalnego wyrażająca się w prze-
strzeganiu wysokich standardów związa-
nych z zachowaniem czystości powietrza,
wody i gleby. Uzyskanie statusu uzdrowiska
jest wyraźnym sygnałem dla osób odwie-
dzających dany obszar, że mamy do czynie-
nia z miejscowością, która spełnia podwyż-
szone standardy w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, utrzymania czystości i po-
rządku, zieleni, wyposażenia w infrastruktu-
rę turystyczną i ekologiczną, która jest pod-
dana określonym rygorom zagospodarowa-
nia przestrzennego i urbanistycznego. To z ko-
lei gwarantuje bogatą ofertę turystyczno-
uzdrowiskową. Bardzo często sam fakt po-
siadania statusu uzdrowiska przez miejsco-
wość stanowi argument za wyborem jej na
miejsce wypoczynku lub pobytu weekendo-
wego.

Zobowiązania wynikające z faktu bycia
gminą uzdrowiskową to m.in. obowiązek two-
rzenia warunków dla funkcjonowania za-
kładów lecznictwa uzdrowiskowego i urzą-
dzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz roz-
woju infrastruktury komunalnej w celu za-
spokojenia potrzeb osób przebywających
w gminie w celach leczenia uzdrowiskowe-
go. W ramach tego obowiązku mieszczą się
takie zadania, jak ścisła ochrona stref ochro-
ny sanitarnej wód leczniczych, tworzenie
i utrzymanie parków, terenów zieleni, ścieżek
spacerowych i deptaków, budowa i utrzy-

manie infrastruktury uzdrowiskowej itp. Ko-
lejnym wymogiem jest odpowiednie gospo-
darowanie terenami z uwzględnieniem po-
trzeb lecznictwa uzdrowiskowego oraz speł-
nieniem wymagań dla stref ochronnych A, B
i C. Niezmiernie ważnym obowiązkiem
związanym ze statusem uzdrowiska jest
ochrona warunków naturalnych uzdrowiska
oraz spełnienie określonych, zaostrzonych dla
uzdrowisk wymagań w zakresie dopusz-
czalnych norm zanieczyszczeń powietrza oraz
hałasu. Ponadto gminy uzdrowiskowe są zo-
bowiązane do tworzenia i ulepszania infra-
struktury komunalnej i technicznej prze-
znaczonej dla uzdrowisk, związanej z za-
opatrzeniem w wodę oraz unieszkodliwia-
niem i odprowadzaniem ścieków, usuwaniem
odpadów stałych, a także z zaopatrzeniem
w energię elektryczną gazową i w zakresie
transportu zbiorowego. Muszą też opraco-
wywać kosztowne dokumentacje związane
z wymogami prawa geologicznego i górni-
czego, strefami ochrony zieleni, ochroną śro-
dowiska naturalnego, tworzeniem warunków
dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego
poprzez opracowywanie i wdrażanie strate-
gii rozwoju uzdrowiska. Jednocześnie na gmi-
nach uzdrowiskowych spoczywa zakaz re-
alizacji inwestycji, które mogąc negatywnie
wpływać na funkcjonowanie uzdrowiska lub
powodować dyskomfort leczenia i wypo-
czynku.

Na ile turystyka medyczna oraz wellness
& spa ma szansę stać się siłą napędową tu-
rystyki krajowej w ogóle? Czy polskie gmi-
ny dobrze wykorzystują potencjał naturalny
oraz możliwości istniejącej infrastruktury
uzdrowiskowej?

– Obserwowany od kilku lat rozwój tu-
rystyki zdrowotnej, w tym medycznej oraz wel-
lness & spa, związany jest przede wszystkim
ze wzrostem świadomości zdrowotnej spo-
łeczeństwa w zakresie konieczności dbania
o własne zdrowie i sylwetkę. Ważnym czyn-
nikiem jest także panująca wszechobecnie
moda na aktywne spędzanie czasu wolnego.
Czynnikiem powodującym wzrost zaintere-
sowania uzdrowiskami są również ogromne
zmiany wizerunkowe, które nastąpiły w gmi-
nach uzdrowiskowych. Turystyka zdrowotna
staje się w Polsce globalnym przemysłem
o szerokim zasięgu obejmującym m.in. do-
starczycieli usług uzdrowiskowych, pośred-
ników turystyki, w tym uzdrowiskowej, ubez-
pieczycieli, gastronomików, hotelarzy, trans-
portowców itp.

Potencjał polskich gmin uzdrowisko-
wych nie był do tej pory w pełni wykorzysta-
ny. Budujący jest fakt, że od kilku lat gminy
uzdrowiskowe współdziałają w tworzeniu
wspólnych strategii rozwoju, realizacji wspól-
nych inwestycji czy też działań promocyjnych.
SGU RP jest przykładem, jak można wspól-
nie osiągać wymierne efekty. Jesteśmy ogól-
nopolską organizacją zrzeszającą 37 gmin
uzdrowiskowych, w tym gmin pretendujących
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Poza pełnieniem
tradycyjnej roli
ośrodka leczącego
w oparciu 
o naturalne
surowce lecznicze
uzdrowiska muszą
się otwierać na 
zupełnie nowe
potrzeby 
wynikające 
z globalnej sytuacji
społecznej
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do uzyskania statusu uzdrowiska. Działając
razem i przeprowadzając różnego rodzaju ak-
cje promocyjne, zaistnieliśmy na rynku me-
dialnym. Doprowadziliśmy do pozytywne-
go wytworzenia wizerunku uzdrowisk, któ-
re kojarzą się dzisiaj z rozwiązanymi pro-
blemami ekologicznymi, czystym środowi-
skiem, zadbanymi parkami, lasami oraz wy-
jątkowo bogatą infrastrukturą uzdrowisko-
wą i turystyczną. Jadąc do uzdrowiska, mo-
żemy być pewni, że zostaniemy życzliwie
przyjęci i profesjonalnie obsłużeni, jak rów-
nież że usługi będą na najwyższym poziomie,
a wśród licznych atrakcji kulturalnych, re-
kreacyjnych, sportowych, spa, wellness & be-
auty zawsze znajdziemy coś dla siebie. Taki
wizerunek uzdrowisk wyzwolił chęć ubiega-
nia się o status uzdrowiska przez wiele gmin
posiadających potencjalne walory uzdrowi-
skowe. 

SGU RP od wielu lat jest członkiem Eu-
ropejskiego Związku Uzdrowisk z siedzibą
w Brukseli – w 2015 roku organizujemy w So-
pocie jubileuszowy Kongres Europejskie-
go Związku Uzdrowisk. Dzięki wspólnym
działaniom stowarzyszenia oraz Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej powstało Konsor-
cjum „Zdrowie i Uroda”, zrzeszające ponad
30 przedstawicieli branży turystyczno-uzdro-
wiskowej z całego kraju.

Jak ważna dla dochodów uzdrowiska jest
właściwa promocja i jak radzą sobie w tym
zakresie polskie gminy? Jakie narzędzia
sprawdzają się najlepiej i jak ważna jest wła-
ściwa współpraca władz samorządowych
z managerami ośrodków leczniczych i wy-
poczynkowych?

– Działania promocyjne wymagają sta-
łej współpracy wielu interesariuszy rynku
turystyczno-uzdrowiskowego oraz dobrej
komunikacji między poszczególnymi insty-
tucjami i podmiotami. Szczególnie duże
znaczenie ma stała współpraca gmin uzdro-
wiskowych z przedstawicielami branży tury-
stycznej, lokalnymi organizacjami oraz innymi
samorządami. Czasami bardzo trudno skon-
solidować podmioty i jednostki, które w nie-
których aspektach konkurują między sobą

o tych samych klientów. Coraz więcej gmin
prowadzi równoległe działania promocyjne
i informacyjne skierowane zarówno do gości
odwiedzających uzdrowisko, jak i do lokalnej
branży turystycznej, a nawet do środowisk
opiniotwórczych, co wskazuje na ogromne
znaczenie turystyki jako gałęzi gospodarki.
Gminy okrzepły i dostrzegły swój potencjał.
Wiedzą już, jak się promować. Wiedzą, jak
zdobywać kapitał, a to wszystko przekłada się
na pozytywny wizerunek uzdrowisk. Dzisiaj
prawie każdy wie, że słowo „uzdrowisko” ko-
jarzy się z jakością. Kojarzy się z miejsco-
wością, która na tle innych pozytywnie się wy-
różnia. Ma rozwiązane problemy ekologicz-
ne, bardzo wysoki standard usług i bogatą
ofertę, a także znakomitą infrastrukturę tu-
rystyczną oraz rekreacyjną i uraczy każdego
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Uzdrowiska muszą zacząć współpracować 
z ośrodkami naukowymi i szpitalami klinicznymi 
w zakresie rehabilitacji pourazowej, a także 
rehabilitacji pooperacyjnej, w tym onkologicznej. 
W tej ostatniej dziedzinie Polska jest na 
szarym końcu w stosunku do rozwiniętych 
gospodarczo społeczeństw i trzeba pilnie 
tę problematykę podjąć
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gościa szeroką gamą usług kulturalnych.
Gminy uzdrowiskowe doceniły możliwość
zrzeszania się i współpracy w ramach różnych
organizacji i stowarzyszeń. Bardzo często są
inicjatorami powstania klastrów lub lokalnych
grup działania.

Jednym z celów statutowych SGU RP jest
promocja polskich uzdrowisk w kraju i za gra-
nicą. W 2014 roku oferta polskich uzdrowisk
była przedstawiona wspólnie z POT w ra-
mach działań podejmowanych przez Kon-
sorcjum „Zdrowie i Uroda” – „Wyspa well-
ness & spa” podczas targów ITB w Berlinie
oraz w trakcie 19. Kongresu Europejskiego
Związku Uzdrowisk w Danii. W październi-
ku oferta polskich uzdrowisk zostanie za-
prezentowana w ramach stoiska EZU na tar-
gach TERMATALIA 2014 w Termas de Rio
Hondo w Argentynie.

Działania promocyjne podejmowane
przez poszczególne gminy uzdrowiskowe
w swoim regionie są niezmiernie ważne. Re-
cepta na sukces jest tylko jedna – dobry pomysł,
jego skuteczne wdrożenie w życie i promocja.
Nawet najlepsza inwestycja bez właściwej
promocji nie wyzwoli zainteresowania pro-
duktem, miejscowością, regionem. Trafiona in-
westycja turystyczna bądź uzdrowiskowa wy-
zwala kolejne i kolejne inwestycje, tworząc swo-
isty łańcuch zależności produktowej.

Jakie kwestie dotyczące przyszłości
uzdrowiskowej uważa pan za najważniejsze

w świetle nadchodzącego XXIII Kongresu
Uzdrowisk i jakie zmiany czekają ten seg-
ment rynku, aby można było mówić o no-
woczesnej bazie uzdrowiskowej na miarę cza-
sów i potrzeb kuracjuszy?

– Dla uzdrowisk nastał czas, kiedy naj-
ważniejszą sprawą stały się otwartość i szyb-
ka reakcja na nowe wyzwania. Te nowe wy-
zwania wiążą się nieodłącznie ze zmieniają-
cą się rzeczywistością, która wymaga uru-
chamiania nowych specjalizacji i nowych
usług. Poza pełnieniem tradycyjnej roli ośrod-
ka leczącego w oparciu o naturalne surowce
lecznicze uzdrowiska muszą się otwierać na
zupełnie nowe potrzeby wynikające z globalnej
sytuacji społecznej. Niewątpliwie społeczeń-
stwa starzeją się, wydłuża się długość życia
i wzrasta potrzeba utrzymywania aktywno-
ści życiowej aż do późnych lat. W tym zakresie
uzdrowiska muszą wypracować nową, cie-
kawą ofertę dla tej grupy osób – nie tylko
w zakresie leczenia, lecz także aktywności
i opieki. Dochodzą także nowe potrzeby le-
czenia uzależnień i chorób społecznych wy-
nikających z zawrotnego tempa życia, których
przykładami są wszechobecna depresja, pra-
coholizm, stres, nałogi, uzależnienia od gier,
komputerów itp. To choroby, które mogą le-
czyć uzdrowiska, bo mają do tego warunki,
możliwości, a niejednokrotnie i kadrę. Uzdro-
wiska muszą zacząć współpracować z ośrod-
kami naukowymi i szpitalami klinicznymi

w zakresie rehabilitacji pourazowej, a także
rehabilitacji pooperacyjnej, w tym onkolo-
gicznej. W tej ostatniej dziedzinie Polska jest
na szarym końcu w stosunku do rozwiniętych
gospodarczo społeczeństw i trzeba pilnie tę
problematykę podjąć. Uzdrowiska mogą
w tym zakresie być doskonałym partnerem dla
renomowanych klinik i szpitali. Jest wreszcie
dziedzina, która w uzdrowiskach bardzo
słabo się rozwija, a mogłaby stanowić nie tyl-
ko doskonałe źródło dochodów, lecz także
spełnić wyższe cele społeczne. Tą dziedziną
jest diagnostyka i profilaktyka. Trzeba wie-
dzieć, że człowiek, który przyjeżdża do uzdro-
wiska w celach uzdrowiskowych, turystycz-
nych, rekreacyjnych czy wypoczynkowych ma
bardzo dużo czasu. Ten czas mógłby wyko-
rzystać także na diagnozę swojego stanu zdro-
wia i wczesne wykrycie ewentualnych zagro-
żeń. Diagnostyka i profilaktyka to dziedziny,
w których uzdrowiska mogą dokonać prze-
łomu i doprowadzić do zmniejszenia nakła-
dów na późniejsze kosztowne leczenia szpi-
talne. Oczywiście nie możemy zapominać
o nowoczesnych trendach, jakie pojawiają się
w turystyce uzdrowiskowej, a więc o uzdro-
wiskowym spa, rekondycji, wellness czy be-
auty & health, które będą towarzyszyć współ-
czesnemu człowiekowi i decydować o rozwoju
uzdrowisk.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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gościa szeroką gamą usług kulturalnych.
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ku oferta polskich uzdrowisk zostanie za-
prezentowana w ramach stoiska EZU na tar-
gach TERMATALIA 2014 w Termas de Rio
Hondo w Argentynie.
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przykładami są wszechobecna depresja, pra-
coholizm, stres, nałogi, uzależnienia od gier,
komputerów itp. To choroby, które mogą le-
czyć uzdrowiska, bo mają do tego warunki,
możliwości, a niejednokrotnie i kadrę. Uzdro-
wiska muszą zacząć współpracować z ośrod-
kami naukowymi i szpitalami klinicznymi

w zakresie rehabilitacji pourazowej, a także
rehabilitacji pooperacyjnej, w tym onkolo-
gicznej. W tej ostatniej dziedzinie Polska jest
na szarym końcu w stosunku do rozwiniętych
gospodarczo społeczeństw i trzeba pilnie tę
problematykę podjąć. Uzdrowiska mogą
w tym zakresie być doskonałym partnerem dla
renomowanych klinik i szpitali. Jest wreszcie
dziedzina, która w uzdrowiskach bardzo
słabo się rozwija, a mogłaby stanowić nie tyl-
ko doskonałe źródło dochodów, lecz także
spełnić wyższe cele społeczne. Tą dziedziną
jest diagnostyka i profilaktyka. Trzeba wie-
dzieć, że człowiek, który przyjeżdża do uzdro-
wiska w celach uzdrowiskowych, turystycz-
nych, rekreacyjnych czy wypoczynkowych ma
bardzo dużo czasu. Ten czas mógłby wyko-
rzystać także na diagnozę swojego stanu zdro-
wia i wczesne wykrycie ewentualnych zagro-
żeń. Diagnostyka i profilaktyka to dziedziny,
w których uzdrowiska mogą dokonać prze-
łomu i doprowadzić do zmniejszenia nakła-
dów na późniejsze kosztowne leczenia szpi-
talne. Oczywiście nie możemy zapominać
o nowoczesnych trendach, jakie pojawiają się
w turystyce uzdrowiskowej, a więc o uzdro-
wiskowym spa, rekondycji, wellness czy be-
auty & health, które będą towarzyszyć współ-
czesnemu człowiekowi i decydować o rozwoju
uzdrowisk.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Ustka, nie bez powodu nazywana letnią 
stolicą Polski, jest jednym z  najbardziej 
znanych i  najmodniejszych polskich ką-
pielisk. To miejscowość z  ponad stuletni-
mi domkami rybackimi, tętniącą życiem 
przez całą dobę promenadą i  łagodnym 
mikroklimatem. Oferuje piękną, piaszczy-
stą plażę, czystą wodę, wyjątkowe atrakcje 
turystyczne oraz bogatą bazę noclegową 
i gastronomiczną.

Dzięki leczniczym właściwościom kli-
matu Ustka posiada status uzdrowiska. 
Zdrowotne walory wody morskiej i  nad-
morskiego powietrza odkryte zostały pod 
koniec XVIII wieku. 

W II połowie XIX wieku Ustka reklamo-
wała się jako miejsce, którego klimat po-
maga leczyć choroby dróg oddechowych, 
reumatyzm, niedomagania układu krąże-
nia, tarczycy, żołądka i chorób nerwowych. 
Już w XIX wieku powstał tu także pierwszy 
zakład przyrodoleczniczy. Podstawowym 
zabiegiem, jaki tu oferowano, były kąpiele 
w podgrzanej wodzie morskiej. 

Piękną pamiątką z początków usteckie-

go uzdrowiska są tak zwane łazienki usy-
tuowane przy promenadzie. Cechy cha-
rakterystyczne tej budowli, to dach nad 
czytelnią (teraz to poczekalnia) w kształcie 
pruskiej pikelhauby – spiczastego hełmu 
pruskiego z  okresu II cesarstwa – i  portal 
z wizerunkiem żaglowca. 

W okresie międzywojennym oferowano 
w Ustce kąpiele w podgrzanej wodzie bał-
tyckiej, w  błocie borowinowym, kąpiele 
węglowe, tlenowe, a także masaże ręczne, 
elektryczne i  wodne, okłady i  kompresy. 
Zakład przyrodoleczniczy funkcjonuje do 
dziś. Świadczy usługi głównie dla kura-
cjuszy z  usteckich sanatoriów. Zakres za-
biegów został znacznie rozszerzony, m.in. 
o inhalacje, okłady borowinowe z kamieni. 
Ustka w 1987 roku uzyskała status uzdro-
wiska i posiada go nadal – jako jedna z za-
ledwie 45 miejscowości w  Polsce. Jedną 
z  największych inwestycji w  skali całego 
Pomorza jest oddany we wrześniu do użyt-
ku supernowoczesny, pięciogwiazdkowy 
hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka – 
z basenami napełnianymi termalną solan-
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ką. Ta naturalnie ciepła woda mineralna, 
prawdopodobnie największe bogactwo 
naturalne Ustki, obok podziemnych złóż 
leczniczych borowin. Wydobywana jest 
z głębokości około 800 metrów. 

Od kilku lat władze Ustki przywracają hi-
storyczny blask starej części kurortu. Układ 
ulic, wyznaczony biegiem dzisiejszych ul. 
Marynarki Polskiej i  ul. Czerwonych Kosy-
nierów, wyznacza kształt średniowiecznej 
wsi żeglarzy i  rybaków, rozplanowanej ja-
ko owalnicy. Najstarsza dzielnica Ustki od 
około 10 lat poddawana jest rewitalizacji. 
Proces ten polega na wyburzaniu znisz-
czonych domów szachulcowych z  XIX 
i  XX wieku i  na stawianiu w  ich miejsce 
replik, też stylizowanych na szachulec, 
acz spełniających już współczesne nor-
my budowlane. Wyjątkiem jest tzw. dom 
kapitana Haase z  1804 roku, odtworzony 
z oryginalnych elementów pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Obecnie mie-
ści się w  nim Bałtyckie Centrum Kultury. 
W  starej Ustce można obecnie zwiedzać 
trzy muzea. Muzeum Chleba, założone 
przez Eugeniusza Brzóskę, Honorowego 

Obywatela Ustki, to nie tylko eksponaty 
związane z piekarnictwem i chlebem jako 
takim, który rodzina Brzósków wypieka 
już od czterech pokoleń, ale także kolekcja 
widokówek i innych przedmiotów związa-
nych z Ustką. 

Muzem Ziemi Usteckiej, w  zrewitalizo-
wanej staraniem Towarzystwa Przyjaciół 
Ustki oficynie, można oglądać kolekcję 
modeli statków, kutrów i  łodzi, budo-
wanych niegdyś przez Stocznię Ustka. 
Warto odwiedzić także usteckie Muzeum 
Minerałów. Kolekcja szlachetnych i  półsz-
lachetnych kamieni wyeksponowana zo-
stała tutaj w  schronie przeciwlotniczym, 
mieszczącym się pod sanatorium „Radość” 
przy promenadzie. 

Trudno wyliczyć wszystkie znane po-
staci kultury i  polityki ostatnich trzech 
wieków, które spacerowały po usteckiej 
promenadzie. Jednym z  miłośników spa-
cerów wzdłuż usteckiej plaży wschodniej 
był książę Otto von Bismarck. Z nim zwią-
zana jest m.in. „Willa Red”. Bismarck uwiel-
biał bukowy las na klifie w  podusteckim 
Orzechowie. Stolik, przy którym zwykł ja-
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dać śniadania, stał na honorowym miejscu 
w  jednej z  restauracji na promenadzie aż 
do 1945 roku. 

Gościem bardzo często odwiedzającym 
Ustkę była Irena Kwiatkowska, znakomi-
ta aktorka, znana choćby z  roli „kobiety 
pracującej” w  „Czterdziestolatku”. Robiąc 
sobie przerwy w pracy scenicznej i filmo-
wej, przyjeżdżała na odpoczynek do Ustki. 
Z  uwagi na to, że widywano ją często na 
jednej z  ławeczek przy promenadzie i po-
nieważ właśnie taki widok utkwił w  pa-
mięci wielu ustczan i  turystów, w  2012 
roku stanęła we wschodniej części depta-
ku specjalna ławeczka z  odlaną w  brązie 
postacią aktorki. 

W  tym roku władze Ustki podpisały 
umowę o współpracy promocyjnej z ogól-
nopolskim radiem RMF FM. Efektem tego 
porozumienia jest pierwsza w  Polsce gra-
jąca ławeczka, która w  lipcu stanęła na 
promenadzie. 

Urzeczywistnieniem marzeń wielu 
mieszkańców i  turystów jest zwodzona 
kładka, która połączyła promenadę z  za-
chodnią częścią Ustki. Ten nietypowy most 

ma 53 metry rozpiętości, a  pylon, na któ-
rym jest zawieszona – ponad 20 metrów 
wysokości. 

Zaraz za zachodnim molo wznoszą 
się na wysokiej wydmie bunkry pohitle-
rowskiej Baterii Bluechera. Od 2012 roku 
są zrewitalizowane i  udostępnione do 
zwiedzania. Tworzą główny element Par-
ku Spotkań z  Historią „Twierdza Ustka”. 
W  podziemiach kilka pomieszczeń zosta-
ło zrekonstruowanych, a  pozostałe two-
rzą multimedialny, interaktywny bunkier 
– z  dotykowymi ekranami, filmami w  3D 
i z eksponatami z epoki. 

W  powszechnej opinii Ustka posiada 
swój magiczny, niepowtarzalny klimat, 
który sprawia, że każdy turysta, który choć 
raz odwiedzi to miasto, chce wracać tu po-
nownie.

Dlaczego warto przyjechać do Ustki? Bo 
mieszkańcy i władze kurortu dbają o gości 
niezależnie od pogody, bo Ustka to uzdro-
wisko na cztery pory roku. W efekcie każ-
dy, kto choć razy przyjedzie do Ustki, chce 
wracać tu ponownie.
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Nałęczów, miasto zdrowia, urody 
i sportu

Nazwa Nałęczów po raz pierwszy poja-
wiła się w roku 1751, kiedy to dobra ziem-
skie przylegające do Bochotnicy nabył 
Stanisław Małachowski i nadał im określe-
nie pochodne od swojego herbu – Nałęcz. 
Szybko przystąpił do budowy swojej rezy-
dencji, dziś zwanej Pałacem Małachow-
skich, która ukończona została w  1771  r. 
Z  tego okresu pochodzi także ozdobny 
park zdrojowy. Dzisiejszy herb Nałęczowa 
powstał z  połączenia herbu Nałęcz oraz 
Pilawa – herbu żony St. Małachowskiego 
– Marianny z Potockich.

W XIX wieku rozpoczyna się bujna hi-
storia uzdrowiska, związana z  odkryciem 
przez Antoniego Małachowskiego walo-
rów leczniczych źródeł wód mineralnych 
znalezionych przy okazji poszukiwania 
rud żelaza. Po przeprowadzeniu dokład-
nych badań urządził na terenie Miasta 
uzdrowisko z opieką lekarską, apteką i  ła-
zienkami. Około roku 1880 Nałęczów stał 
się najmodniejszym uzdrowiskiem w Kró-

lestwie Polskim.
Na przestrzeni wieków miasto odwie-

dzało wielu wybitnych artystów, polityków 
i pisarzy, m.in. I. J. Paderewski, H. Sienkie-
wicz, H. Siemiradzki, B. Prus, S. Żeromski. 

 Współczesny Nałęczów to zjawiskowy 
kurort w  centralnej części województwa 
lubelskiego. Miasto – ogród jakim z  zało-
żenia jest Nałęczów posiada swój kameral-
ny styl i  charakter wzbogacony pięknem 
drewnianych i  murowanych obiektów, 
perełek architektury uzdrowiskowej. Na-
łęczów – jedno z  najpiękniejszych i  naj-
starszych polskich uzdrowisk, rozciąga się 
w znanej z wyjątkowego mikroklimatu do-
linie dwóch rzek Bystrej i  Bochotniczanki. 
Bogata roślinność otaczających miasto 
wzgórz, wąwozów lessowych, okolicznych 
lasów i  łąk, duża wilgotność aromatycz-
nego powietrza i  wyjątkowo wysokie jak 
na polskie warunki nasłonecznienie tere-
nu tworzą unikalny w  skali europejskiej 
mikroklimat działający leczniczo na orga-
nizm człowieka. Objawia się to poprzez 
samoczynne obniżanie ciśnienia krwi 

UZDROWISKA PO LIFTINGU

NAŁĘCZÓW



36 Jedziemy do wód w...

i  zmniejszanie dolegliwości układu krąże-
nia. Łagodny klimat i źródlane wody mine-
ralne mają duże znaczenie dla procesów 
leczenia i  wypoczynku przebywających 
tutaj kuracjuszy. 

Sezon turystyczny w  Nałęczowie trwa 
przez cały rok. W okresie wiosenno-letnim 
oraz wczesną jesienią turystów przyciąga-
ją uroki malowniczych zakątków miasta 
udekorowanych zabytkową architekturą 
drewnianych willi i pensjonatów w stylach 
szwajcarskim i  tatrzańskim oraz piękne 
krajobrazy okolicznych wzgórz, wąwozów 
i łąk. 

 W  zimie dodatkową atrakcję stanowi 
możliwość uprawiania narciarstwa biego-
wego i zjazdowego w pobliskim Rąblowie, 
ośrodku posiadającym wyciąg narciarski. 

Popularną formą aktywnego wypo-
czynku w  Nałęczowie jest tzw. „turysty-
ka uzdrowiskowa”. Do licznych obiektów 
leczniczych, sanatoryjnych, hoteli i  pen-
sjonatów przyjeżdżają turyści spragnieni 
wypoczynku, odnowy biologicznej i  roz-
rywki. W czasie pobytu korzystają z boga-
tej oferty medycznej, kulturalnej i  sporto-
wej, zabiegów leczniczych w  sanatoriach 
i  obiektach odnowy biologicznej. Mają 
również do swej dyspozycji liczne SPA 
i  kompleks w  stylu agua-park. Aktywnie 

wypoczywają uprawiając turystykę rowe-
rową lub pieszą. 

Znanym powiedzeniem jest, że „Nałę-
czów leczy serce”. Obecnie w  lecznictwie 
uzdrowiskowym oprócz walorów kli-
matycznych wykorzystywany jest także 
terapia balneoklimatyczna. Źródła wód 
mineralnych i  specyficzny mikroklimat to 
główne tworzywa walorów uzdrowiska. To 
tutaj produkuje się słynne wody mineral-
ne „Cisowianka” i „Nałęczowianka”. 

Nałęczów jest jedynym w Polsce, jedno 
profilowym uzdrowiskiem o  specjalizacji 
kardiologicznej. Dzięki dużej dodatniej 
jonizacji powietrza, wspomagającej w na-
turalny sposób leczenie uzdrowiskowe, 
szybciej postępuje proces powrotu do 
zdrowia. 

W Nałęczowie leczy się choroby układu 
krążenia (nadciśnienie tętnicze, nerwica 
sercowo-naczyniowa, choroba wieńcowa, 
stany po zawałach serca i  zabiegach kar-
diochirurgicznych).

W ostatnim czasie Miasto zyskało no-
wy blask. Dzięki pozyskaniu przez władze 
samorządowe znaczących środków finan-
sowych pochodzących z  funduszy Unii 
Europejskiej odbudowano centrum Nałę-
czowa. Turyści i  kuracjusze odwiedzający 
uzdrowisko są pod ogromnym wrażeniem 

Stare Łazienki 
Fot. M. Bartkowiak
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zamian jakie zaszły. Odnowiono drogi, 
chodniki, wprowadzono nowe elementy 
małej architektury, pobudowano nowe 
obiekty użyteczności publicznej, m.in. wy-
jątkowe w  swej formie „Targowisko Miej-
skie pod Łabędziem”. Zrewitalizowano te-
reny zielone, odrestaurowano historyczne 
budynki i  budowle oraz wprowadzono 
stylowe oświetlenie ulic. Poczyniono wiele 
inwestycji w dziedzinie kultury. Nałęczow-
ski Ośrodek Kultury wzbogacił się o wielo-
funkcyjną salę widowiskowo-konferencyj-
ną, znakomitą galerię wystawową i  kino 
cyfrowe. Niedługo zostanie zagospodaro-
wany nowy stylowy budynek, w  którym 
znajdzie swoje miejsce „Centrum Produk-
tu Lokalnego”. W  najbliższej przyszłości 
zaplanowano pełną rewitalizację Parku 
Zdrojowego i  turystyczne zagospodaro-
wanie dolin rzek Bochotniczanki i Bystrej. 

W celu poznania tego wyjątkowego 
miejsca i  związanych z  nim ludzi zapra-
szamy do Nałęczowa.

AR

Urząd Miejski
Lipowa 3, 24-140 Nałęczów
tel.: 81 501 45 00

Charakterystyczne witacze na granicach Nałęczowa 
Fot. A. Rumiński

Skwer w Centrum Nałęczowa
A. Rumiński
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Dom Światła w Nałęczowie
Fot. A. Rumiński

Sanatorium „Książe Józef”
Fot. A. Rumiński 
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Streszczenie
Stosowanie w  praktyce przepisów zno-

welizowanej ustawy o  finansach publicz-
nych powoduje znaczny wzrost kosztów 
obsługi zadłużenia jednostek samorzą-
dowych. Brak możliwości uchwalenia bu-
dżetu, jeżeli jego realizacja spowoduje, że 
nie będą spełnione ekonomiczne relacje 
określone w  art. 243 ustawy o  finansach 
publicznych (dalej: uofp), prowadzi do 
wydłużania okresów spłaty długu zacią-
ganego przez samorządy. Aby zmniejszyć 
rozchody związane ze uiszczeniem rat kre-
dytowych lub wykupem zadłużenia i  tym 
samym spełnić relacje z art. 243, jednostki 
samorządu terytorialnego (dalej: JST) są 

w  praktyczne zmuszone wydłużać termi-
ny spłaty zobowiązań, co przekłada się 
na istotne zwiększenie kosztów obsługi 
zadłużenia. 

Słowa kluczowe: finanse publiczne, de-
ficyt, dług, podatki dochodowe, efektyw-
ność, racjonalność.

Keywords: public finance, deficit, debt, 
income taxes, effectiveness, rationality.

Summary
The practical application of the provi-

sions of the amended Act on Public Fi-
nances will increase the cost of debt serv-

Konstrukcja artykułu 243 ustawy 
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a problemy finansowe gmin
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icing in local government units structure. 
No possibility of passing the budget, if its 
execution will cause that can not be met 
economic relationships specified in Art. 
243 of the Public Finance Act., leads to 
lengthening periods of the outstanding 
debt by local governments. To reduce ex-
penditures related to the payment of loan 
installments or redemption of the debt 
and thus meet the relationship of art. 243, 
local government units are in practice 
forced to extend the terms of repayment 
of liabilities, which translates into a signifi-
cant increase in debt servicing costs.

Zarys problemów finansowych gmin
Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja finan-

sowa polskich gmin jest zła. Powodem 
jest ilość zadań ciążących na samorzą-
dach przy niewielkim wsparciu państwa 
(permanentne niedofinansowanie), małe 
możliwości zwiększenia dochodów wła-
snych oraz udział w  inwestycjach  infra-
strukturalnych współfinansowanych przez 
UE. Jednocześnie wprowadzenie ulg (nie-
rekompensowanych gminom) w  podatku 
dochodowym od osób fizycznych (PIT) 
oraz dwustopniowej skali podatkowej, 
spowodowało, iż samorządu straciły na 
nich w  ciągu kilku lat kilkadziesiąt miliar-
dów zł (udział gmin w  dochodach z  PIT 
wynosi w  2014  r. 37,53 proc.). Jednocze-
śnie dług gmin wzrósł do ponad 60 mld 
zł. Co robić, jak w  tej trudnej sytuacji fi-
nansowej poszukiwać możliwości zwięk-
szenia dochodów własnych i  efektywnie 
zarządzać płynnością finansową? Realnie 
gminy mają ograniczone rezerwy, które 
mogłyby poprawić ich kondycję  finan-
sową, a  ewentualne rozwiązania nie są 
proste. W  pierwszej kolejności należałoby 
wprowadzić zmiany w  Karcie Nauczycie-
la. Gdyby pensum nauczycieli podnieść 
z  18 godzin do 21 godzin, to samorządy 
zaoszczędziłyby na wydatkach oświato-
wych nawet kilka miliardów złotych rocz-
nie. Oczywiście gminy na wynagrodze-
nia nauczycielskie otrzymują subwencję 
oświatową (ponad 30 mld zł rocznie), ale 
dopłacają do niej aż 35 proc. Gminy po-
winny częściej korzystać z  odliczenia VAT 

w  przypadku niektórych inwestycji, np. 
w  obiektów sportowych. Gminy, które 
nie stosują opłat adiacenckich powinny 
rozważyć ich wprowadzenie, itd. Istotna 
jest także konsolidacja jednostek orga-
nizacyjnych samorządów oraz aktywne 
wykorzystywanie spółek komunalnych 
w  zakresie wykonywania zadań własnych 
oraz zarządzania długiem. W  2013 roku 
ponad 150 gmin miało tzw. deficyt ope-
racyjny, czyli wydatki bieżące były wyższe 
od dochodów bieżących. Skąd pojawił się 
ten deficyt? 

Zmiany w  strukturze dochodów gmin 
w  latach 1999-2012 nie były korzystne. 
W  analizowanym okresie zmniejszyła się 
bowiem (wprawdzie nieznacznie) rola 
dochodów własnych (łącznie z  udziałami 
w  PIT i  CIT) w  strukturze dochodów. Było 
to zjawisko niepokojące, bowiem zmia-
ny ustawowe w  systemie zasilania finan-
sowego gmin wprowadzone w  2004  r. 
kładły szczególny nacisk na zwiększenie 
dochodów własnych (głównie z PIT i CIT). 
Tymczasem o  ile w  latach 1999-2001 do-
chody te stanowiły ponad połowę ogółu 
dochodów gmin, o  tyle po 2008  r. udział 
ten zmniejszył się do ok. 45 proc. Pozo-
stałe 55 proc. pochodziło z  transferów 
z budżetu państwa. Wzrastało też znacze-
nie dotacji celowych, co zdecydowanie 
jest niekorzystne [Raport 2013, s.  43-45]. 
W  2012  r. dotacje celowe stanowiły już 
prawie 27 proc. dochodów gmin. Wzrost 
udziału dotacji celowych w strukturze do-
chodów gmin należy ocenić negatywnie. 
Uzależniają one bowiem władze samorzą-
du terytorialnego od administracji rządo-
wej. W przypadku dotacji kontrola ich wy-
korzystania jest przeprowadzana nie tylko 
z punktu widzenia legalności, ale również 
celowości i  rzetelności. Ponadto dotacje 
nie gwarantowały i  nadal nie gwarantują 
pewności i  stabilności finansowania. Spa-
dek dynamiki dochodów własnych gmin 
był spowodowany przede wszystkim niż-
szymi w latach 2009-2012 (w stosunku do 
2008  r.) dochodami z  majątku oraz niską 
dynamiką wzrostu wpływów z  podatku 
od nieruchomości (roczny wzrost o  ok. 6 
proc.). Z kolei zmiany w konstrukcji podat-
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ku dochodowego od osób fizycznych (po 
2007  r.) spowodowały załamanie wpły-
wów z tego podatku. W latach 2009-2012 
wpływy wszystkich gmin z PIT i CIT nadal 
nie osiągnęły poziomu z 2008 r. 

Istotnym dochodem gmin w  latach 
1999-2012 była subwencja ogólna. Wpły-
wy z  subwencji w  analizowanym okre-
sie rosły, jednak dynamika wzrostu była 
zróżnicowana. Przyczyną zmian w  kwocie 
subwencji są głównie czynniki określone 
w  algorytmie, takie jak liczba uczniów, 
stopień awansu zawodowego nauczycie-
li, potencjał podatkowy itp. Podstawowe 
znaczenie pośród poszczególnych części 
subwencji ma część oświatowa (ok. 70 
proc. całości subwencji). W  omawianym 
okresie wystarczała ona na sfinansowanie 
ok. 80 proc. wydatków bieżących w dziale 
801 Oświata i wychowanie. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że po 2010 r. przekazywa-
ne gminom kwoty subwencji oświatowej 
są coraz niższe w stosunku do zakresu za-
dań realizowanych w  tym dziale. Przykła-
dowo, na koniec 2011 r. w wielu gminach 
część oświatowa subwencji ogólnej była 
niższa od wydatków na wynagrodzenia 
w  tym dziale, co jest także konsekwencją 
obowiązywania Karty Nauczyciela. W  la-
tach 1999-2011 modyfikacjom uległy za-
sady dotowania gmin Raport 2013, s. 49]. 
Zatem, po wprowadzonych zmianach 
gminy otrzymują około połowy wszyst-
kich wpływów z  PIT (bez uwzględnienia 
tej części PIT, która została przekształco-
na w  składkę na NFZ) oraz niemal jedną 
czwartą wpływów z  CIT. Podatki te sta-
nowią ważną pozycję dochodów, dlatego 
każda zmiana ma istotny wpływ na ich 
sytuację finansową. Tymczasem z władza-
mi gmin (ich związkami i  stowarzyszenia-
mia) ustawodawca nie konsultował zmian 
w  PIT i  nie zrekompensował im obniżo-
nych z  tego tytułu dochodów. Natomiast 
w  przypadku budżetu państwa taka re-
kompensata nastąpiła – poprzez podnie-
sienie stawek podatkowych w  podatku 
od towarów i usług. Zastępowanie utraco-
nych dochodów z  podatków centralnych 
wzrastającymi dotacjami rozwojowymi 
jest złe. Prowadzi do uzależnienia JST od 

administracji rządowej (ze względu na 
konstrukcję dotacji celowych). Dzisiejsze 
reguły prowadzą między innymi do tego, 
że dochody poszczególnych gmin nie są 
wyznaczone ani wysokością podatków 
wnoszonych przez ich mieszkańców, ani 
też potrzebami wydatkowymi, ale przy-
padkowo ukształtowanymi regułami. Do-
chody JST są wypadkową przypadkowo 
ukształtowanych i  niestabilnych rozwią-
zań systemowych. Subwencja oświatowa, 
zamiast odnosić się do rzeczywistych po-
trzeb wydatkowych zawiera element qu-
asi-wyrównawczy (np. tzw. waga wiejska, 
podwyższająca o 38 proc. stawkę na ucznia 
w  szkołach podstawowych i  gimnazjach 
położonych we wsiach lub miastach poni-
żej 5 tys. mieszkańców, niezależnie od po-
trzeb). Jednocześnie obowiązująca ustawa 
o  finansach publicznych jest przeszkodą 
dla wdrożenia nowoczesnych narzędzi za-
rządzania finansami. Wieloletnia progno-
za finansowa jest wykorzystywana jako 
narzędzie badania przez państwo stopnia 
zadłużenia gmin, nie zaś jako efektywne 
narzędzie zarządzania finansami. 

Koncepcja indywidualnego wskaźni-
ka zadłużenia

Artykuł 242  uofp, niemający swojego 
odpowiednika w poprzednio obowiązują-
cej uofp z 2005 r., wprowadza zakaz plano-
wania i dokonywania wydatków bieżących 
w wysokości przekraczającej dochody bie-
żące, złagodzony o możliwość pokrywania 
ewentualnego niedoboru z  enumeratyw-
nie wskazanych źródeł. Regulacja ta po-
wiązana jest z podziałem dochodów i wy-
datków budżetu JST na dochody bieżące 
i  majątkowe (art. 235  uofp) oraz wydatki 
bieżące i majątkowe (art. 236 uofp). Ogra-
niczenia, o  których mowa w  art. 242, do-
tyczą zarówno kwot wydatków bieżących 
na etapie planowania, jak również wyko-
nywania. Sprowadzają się one  do wpro-
wadzenia ustawowego wymogu zrówno-
ważenia budżetu JST w części operacyjnej 
(bieżącej), z  dopuszczeniem możliwości 
pokrywania niedoboru nadwyżką budże-
tową z  lat ubiegłych oraz wolnymi środ-
kami. Ograniczenia te miały w  założeniu 
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służyć racjonalnej gospodarce finansowej 
jednostek samorządowych. Ograniczenia 
te nie dotyczą natomiast budżetu kapita-
łowego (majątkowego) JST. Zakazy sfor-
mułowane w  art. 242  miały zastosowanie 
po raz pierwszy do uchwał budżetowych 
na rok 2011. Zakaz sformułowany w  art. 
242  uofp, adresowany do organu stano-
wiącego JST, zakazuje uchwalenia budże-
tu, w  którym planowane wydatki bieżące 
są wyższe niż planowane dochody bieżą-
ce powiększone o  nadwyżkę budżetową 
z  lat ubiegłych i  wolne środki, rozumiane 
jako nadwyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu JST, wynika-
jące z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i  pożyczek z  lat 
ubiegłych. Zakaz ten można przedstawić 
następująco:

Planowane wydatki bieżące 
JST ≤ planowane dochody bieżące JST 
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 

+ wolne środki.

Zakaz analogiczny jak dla wydatków 
bieżących planowanych JST obowiązuje 
dla wydatków wykonanych na koniec roku 
budżetowego. Nie mogą być one wyższe 
niż wykonane dochody bieżące powięk-
szone o  nadwyżkę budżetową z  lat ubie-
głych i  wolne środki. Wykonanie budżetu 
JST w  zakresie wydatków przedstawia się 
następująco: 

wydatki bieżące JST ≤ wykonane 
dochody bieżące JST + nadwyżka 

budżetowa z lat ubiegłych + wolne 
środki.

Odstępstwo od tej reguły dopuszcza 
wyższe wydatki bieżące niż wynikałoby 
to z  limitu wyrażonego w  ust. 2  art. 242 
jedynie o kwotę związaną z realizacją wy-
datków bieżących z  udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielanej przez państwa człon-
kowskie EFTA, w przypadku gdy środki te 
nie zostały przekazane w danym roku bu-
dżetowym.

Od 2014  r. jedynym obowiązującym 
ograniczeniem za ciągania długu samorzą-

dowego jest tzw. indywidualny wskaźnik 
zadłużenia JST (dalej: iwzjst). System in-
dywidualnego wskaźnika zadłużenia uza-
leżnia planowaną wysokość zaciąganych 
zobowiązań (zadłużania się) od zdolności 
do spłaty tych zobowiązań. Zasada kon-
strukcji iwzjst została określona w art. 243 
ustawy o  finansach publicznych z  2009 
roku, oblicza się go według wzoru:

Użyte we wzorze symbole oznaczają:
R – planowaną na rok budżetowy łączną 

kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i po-
życzek, o których mowa w art. 89 ust. 
1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów 
papierów wartościowych emitowanych 
na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 
2-4 oraz art. 90,

O – planowane na rok budżetowy odset-
ki od kredytów i pożyczek, o których 
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki 
i dyskonto od papierów wartościowych 
emitowanych na cele określone w art. 
89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot 
wynikających z udzielonych poręczeń 
i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym 
roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,
Sm – dochody ze sprzedaży majątku,
Wb – wydatki bieżące,
n – rok budżetowy, na który ustalana jest 

relacja,
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, 

na który ustalana jest relacja,
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy 

o dwa lata,
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy 

o trzy lata.

Ponadto przy obliczaniu tej relacji nie 
uwzględnia się kwot wynikających z tytułu 
(tzw. wyłączenia z długu) wykupu papierów 
wartościowych, spłat kredytów i po życzek 
zaciągniętych w związku z umową zawar-
tą na re alizację programu, projektu lub za-
dania finansowanego z udziałem środków 
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pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub pomocy finansowej udzielonej przez 
pań stwa EFTA, z wyłączeniem odsetek od 
tych zobowiązań oraz poręczeń i gwaran-
cji udzielonych samorządowym oso bom 
prawnym realizującym zadania jednostki 
samorzą du terytorialnego w  ramach pro-
gramów finansowanych z  udziałem środ-
ków pochodzących z budżetu.

Wady konstrukcji indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia i problemy JST

Nowe limity zadłużenia w  porównaniu 
do nadal obowią zujących okazują się ge-
neralnie mało korzystnym rozwią zaniem 
dla większości JST. Ewidentnie widoczne 
są niekonsekwen cje regulacji prawnych 
dotyczących długu, bowiem art. 242 
ustawy o  finansach publicznych z  2009  r. 
pozwala uchwalić i  wykonywać budżet 
jednostki z deficytem bieżącym, jeżeli po-
siada on swoje pokrycie w  przychodach 
z  wolnych środków lub nadwyżce budże-
towej z  lat ubiegłych. Natomiast art. 243 
ustawy skupia się wyłącznie na nadwyżce 
opera cyjnej powiększonej o  dochody ze 
sprzedaży majątku jako źródle spłaty dłu-
gu, zatem nie uwzględnia środków wska-
zanych w art. 242. Oznacza to w praktyce, 
iż prawnie możliwe do uchwalenia deficyty 
bieżące jednostek powodują już 2014 i bę-
dą powodowały w latach kolejnych ograni-
czenie zdolności JST do spłaty długu.

JST, które mają możliwości finansowe 
wcześniejszej spłaty już istniejącego dłu-
gu, nie mogą tego zrobić. Zamiast prze-
znaczyć dodatkowe środki na realizację 
zadań, wydają je na odsetki, prowizje 
czy opłaty od wydłużonych w  czasie zo-
bowiązań. Konstrukcja wzoru zawartego 
w  art. 243 pozwala na chwilową popra-
wę sytuacji jednostki samorządu poprzez 
sprzedaż majątku komunalnego, a to czę-
sto prowadzi do pozbywania się majątku 
samorządowego przez władze JST tylko 
w celu poprawy wskaźników, nawet jeżeli 
sprzedaż ta nie była niezbędna dla prawi-
dłowej realizacji zadań własnych.  Z kon-
strukcji wzoru wynika także, że sytuację 
jednostki w  okresie trzech lat poprzedza-
jących rok budżetowy pogarszają wysokie 

kwoty dochodów ogółem. 
Skoro zgodnie z  art. 243 spłata rat kre-

dytów i pożyczek i obsługa zadłużenia na 
dany rok budżetowy nie może przekroczyć 
średniej nadwyżki operacyjnej – liczonej 
jako różnica między dochodami bieżą-
cymi a  wydatkami bieżącymi – z  trzech 
ostatnich lat powiększonej o  dochody ze 
sprzedaży majątku, to zasadnicze proble-
my praktyczne wynikają z: 
• oparcia wyliczeń na danych historycz-

nych, które nigdy wiarygodnie nie 
odzwierciedlają aktualnej sytuacji fi-
nansowej samorzą dów oraz ich sytu-
acji prognozowanej (zawartej w wielo-
letniej prognozie finansowej – dalej 
WPF),

• sposobu liczenia nadwyżki operacyjnej 

(która zawiera wydatki na odsetki od 
zobowiązań) do dochodów ogó łem (le-
wa strona wzoru), którą porównuje się 
do relacji wydatków na odsetki i  spła-
tę zobowiązań do dochodów ogółem 
(prawa strona wzoru), co powoduje 
nieade kwatność liczników obu relacji,

• uniemożliwienia zadłużania się tym 
samorządom, które nie osiągnęły nad-
wyżki operacyjnej,

• wywierania presji na samorządy, aby 
sprzedawały ma jątek komunalny w ce-
lu poprawienia zdolności obsługi dłu-
gu,

• konieczności przesunięcia wydatków 
związanych z ob sługą zadłużenia przez 
samorządy na następne lata, przez co 
generuje wzrost kosztów z  tego tytu-
łu oraz ku mulację stałych wydatków 
w przyszłych latach,

• faktu, że wskaźnik zależy od wielu 
zmiennych, wskutek czego samorzą-
dom jest trudniej zaplanować jego 
wielkość oraz zrealizować założony 
plan finansowy.

W praktyce widać, iż konstrukcja iwzjst 
powoduje, iż JST będą dążyły do restruk-
turyzacji harmonogramów spłat zadłuże-
nia, zmniejszając tym samym wskaźnik 
(R+O)/D na rok 2014 i następne. Oznaczać 
to będzie podejmowanie prób zwiększe-
nia poziomu nadwyżki bieżącej (Db-Wb) 
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poprzez zarówno zmniejszenie wydat-
ków budżetowych, czyli oszczędności, jak 
i przeniesienie wykonania części bieżących 
wydatków budżetowych na rok następny 
(poprzez renegocjację warunków płatno-
ści albo – co gorsze – poprzez dopuszcze-
nie do powstania zobowiązań wymagal-
nych). Działania te będą prawdopodobnie 
dodatkowo „wzmacniane” poprzez pozy-
skiwanie wyższych dochodów ze sprzeda-
ży majątku (co nie zawsze jest racjonalne 
z  ekonomicznego punktu widzenie, z  po-
wodu presji czasu i przypadkowości dzia-
łań). Zatem obecna formuła art. 243 jest 
formułą zarówno bardzo niestabilną – za-
leży m.in. od dokładności prowadzonych 
obliczeń, jak i zmienną w czasie – z uwagi 
na ujęcie w  średniej wielkości planowa-
nych, a więc niedającą jednoznacznej od-
powiedzi co do możliwości zaciągnięcia 
przez JST nowego długu, ani oceny zgod-
nej z prawem możliwości spłaty długu już 
zaciągniętego przez JST. Co istotne, duży 
wpływ na powyższe ma także konstrukcja 
przepisów ustawy o  finansach publicz-
nych, która wymusza bardzo częste zmia-
ny WPF przez JST, a jednocześnie w żaden 
sposób nie implementuje kroczącego 
charakteru WPF. Projekt WPF składany 
wraz z projektem uchwały budżetowej na 
nowy rok może diametralnie różnić się od 
poprzedniej uchwały w  każdej prognozo-
wanej pozycji. 

Propozycje zmian konstrukcji wskaź-
nika

Naj korzystniejsza zmiana iwzjst powin-
na obejmować wyłączenia kosztów odset-
kowych (O) z  wydatków bieżących (Wb), 
tj. oparcie wskaźnika na pierwotnych 
wydatkach bieżących. Dodatkowo warto 
rozważyć zmianę, która będzie uwzględ-
niać Wb bez o (odsetek), ale powiększone 
o  dochody ze sprzedaży majątku (Sm). 
Oparcie konstrukcji iwzjst na wieloletnich 
prognozach finansowych należy uznać 
za rozwiązanie potencjalnie korzystne 
w przypadku niektórych JST, choć istnieją 
JST, dla których oznaczałoby ono obni-
żenie limitu obsługi zadłużenia. Ponadto 
wieloletnie prognozy finanso we mogą 

być okresowo rewidowane (zmieniane 
uchawałami), stąd system li mitowania za-
dłużenia samorządowego oparty na nich 
może okazać się niestabilny.

Zatem postulat zmiany indywidualne-
go wskaźnika zadłużenia JST powinien 
doty czyć przede wszystkim wyłączenia 
kosztów odsetkowych (O jako wydatki 
na obsługę długu oraz wypłaty z  tytułu 
udzie lonych poręczeń i  gwarancji) z  wiel-
kości wydatków bieżą cych (Wb), pomijając 
w  ten sposób efekt podwójnego licze nia 
odsetek po obu stronach wskaźnika, ale 
także dodatkowo włączenia przychodów 
z  prywatyzacji do dochodów ze sprzeda-
ży majątku (Sm). Powyższe zmiany przy-
czyniłyby się do podwyższenia potencjału 
(limitu) zadłużenia JST w  oparciu o  wiel-
kości budżetowe uzyskane z  trzech po-
przednich lat.

Wnioski i  perspektywiczne rekomen-
dacje

Chcą poprawić efektywność i  racjonal-
ność gospodarki finansowej gmin, oraz 
zdolność do absorpcji środków pochodzą-
cych z UE koniecznym wydaje się zwróce-
nie uwagi na zmiany i reformy systemu fi-
nansowego gmin. Do głównych obszarów, 
które należy poddać szczegółowym anali-
zom, należy zaliczyć następujące działania 
[Raport 2013, s. 97-99]:

1. Uruchomienie prac nad ustaleniem 
standardów kosztowych wykonywania 
zadań publicznych, przynajmniej w  tych 
działach, gdzie gminy mają największe 
wydatki (przede wszystkim w  oświacie, 
pomocy społecznej, transporcie, mieszkal-
nictwie, gospodarce komunalnej). Prace 
powinny zmierzać zwłaszcza do identyfi-
kacji czynników wyznaczających realnie 
koszty, w  tym do rozpoznania ich teryto-
rialnego zróżnicowania.

2. Podjęcie prac nad nową konstruk-
cją systemu dochodów lokalnych. Nowy 
system powinien obejmować wydajne 
źródła dochodów własnych gmin, zapew-
niając jednocześnie dochody transferowe 
w  wysokości dającej gminom możliwość 
zagwarantowania mieszkańcom dostę-
pu do podstawowych usług publicznych. 
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Konstrukcja systemu dochodowego ma 
być uzależniona od ustalenia standardów 
zakresu i  kosztów obligatoryjnych usług 
publicznych. System musi tworzyć pewną 
nadwyżkę („zapas”) środków finansowych 
w  stosunku do podstawowych potrzeb 
kosztowych, aby umożliwić inwestycje 
odtworzeniowe.

3. Dokonanie przeglądu poszczególnych 
podatków i  opłat przypadających samo-
rządom w celu dopasowania ich charakte-
ru i konstrukcji do zadań i usług wykony-
wanych na rzecz opłacających te daniny. 
Podatki i  opłaty powinny mieć związek 
z korzyściami, jakie otrzymują z tych środ-
ków mieszkańcy i  podmioty posiadające 
siedzibę na terenie danej gminy. 

4. Urealnienie statusu dochodów 
z  udziałów w  PIT i  CIT jako dochodów 
własnych, najlepiej poprzez nadanie im 
charakteru dodatków samorządowych – 
koncepcja PIT komunalnego (o tym bę-
dzie mowa dalej).

5. Prawne ułatwienie stosowania nowo-
czesnych form zarządczych, jak wielolet-
nie prognozy finansowe i  budżetowanie 
zadaniowe. Narzędzia te powinny przede 
wszystkim służyć celom zarządczym, a nie 
wyłącznie celom informacyjnym państwa.

6. Przegląd prawa materialnego 
w  aspekcie narzucania gminom koniecz-
ności ponoszenia określonych wydatków, 
np. Karta Nauczyciela, ustawa o  pomocy 
społecznej itp. Trzeba, po pierwsze, oce-
nić racjonalność prawnych wymogów 
w tej mierze. Po drugie, przyjąć zasadę, że 
prawnemu określeniu standardów wyko-
nania usług lub zapłaty za nie musi towa-
rzyszyć gwarancja ich sfinansowania przez 
państwo.

7. Konsolidacja centralnych uprawnień 
decyzyjnych w sferze finansów lokalnych. 
Dzisiaj za finanse lokalne odpowiada Mi-
nisterstwo Finansów, ale realne decyzje są 
rozproszone pomiędzy kilka ministerstw. 
Należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przesądza o rozdziale 
największego pojedynczego źródła do-
chodów gmin, czyli tzw. części oświatowej 
subwencji ogólnej.

8. Należy wesprzeć budowę samorządo-

wej infrastruktury finansowej, np. poprzez 
działanie wyspecjalizowanego rządowego 
funduszu pożyczkowego, który udzielałby 
wewnątrzsektorowych pożyczek na inwe-
stycje samorządów, o oprocentowaniu na 
poziomie długu Skarbu Państwa. Mogło-
by to dziać się poprzez zwiększenie roli 
Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunal-
nych, który w  tej sytuacji powinien stać 
się państwowym funduszem celowym. 
Dodatkowo, warto zastanowić się nad re-
aktywowanie systemu komunalnych kas 
oszczędnościowych, które w  istotny spo-
sób wspierałyby inwestycje prorozwojowe 
gmin.

9. Koncepcja PIT – komunalnego. 
Ustawowe zmiany w  konstrukcji podat-
ku dochodowego od osób fizycznych, 
tj. obniżenie stawek podatkowych oraz 
wprowadzenie ulgi prorodzinnej (której 
udział w  łącznych ulgach stanowi ponad 
80%) pokazuje, iż zmiany dokonywane na 
poziomie centralnym odbywają się nie tyl-
ko bez rekompensaty gminom utraconych 
dochodów, ale i  bez żadnych konsultacji 
z  JST. Ulgę prorodzinną tę wprowadzono 
bez poważnej analizy kosztów i  konse-
kwencji, a jej wysokość (1145,08 zł) znacz-
nie odbiegała od pierwotnych propozy-
cji rządu [Neneman, Swianiewicz 2013, 
s.  21-23]. Obecnie można stwierdzić, że 
potwierdziły się obawy przeciwników ulgi 
– jest ona bardzo kosztowna (około 6 mld 
zł w 2011 roku) i źle adresowana – korzy-
stają z niej rodziny zamożne, a nie ubogie 
z  kilkorgiem dzieci. Aktualna konstruk-
cja podatku dochodowego powoduje, iż 
trudno uznać go za dochód własny gmin, 
z uwagi na brak jakiegokolwiek władztwa 
podatkowego. Zatem warto zastanowić się 
– wzorem wielu krajów UE – nad koncep-
cją zastąpienia komunalnym podatkiem 
dochodowym (dalej: KPD) obecnych 
udziałów gmin w  podatkach dochodo-
wych (PIT i  CIT). Jakie zalety i  korzyści 
przyniesie gminom wprowadzenie KPD? 
Niewątpliwie wpłynie to na zwiększenie 
świadomości podatkowej mieszkańców 
gminy – zmodyfikowana deklaracja po-
datkowa jasno informowałaby podatnika, 
w jakim stopniu pieniądze z jego podatku 
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trafiają do poszczególnych szczebli sa-
morządu, a  jednocześnie następuje pro-
ces łączenia miejsca płacenia podatków 
z  usługami świadczonymi przez gminę. 
Wprowadzenie KPD wpływa na większą 
partycypację mieszkańców w  sprawach 
samorządowych, wzrost zainteresowania 
mieszkańców sposobem wykorzystania 
środków z  tytułu podatku dochodowego 
oraz pośredni wzrost akceptacji dla sys-
temu KPD. Jednocześnie PIT komunalny 
cechuje się efektywniejszym rozkładem 
terytorialnym oraz posiada wbudowany 
mechanizm ochrony źródła dochodowe-
go. Z koncepcją KPD związane jest pytanie 
o  dopuszczalną swobodę gmin w  kształ-
towaniu wysokości tego podatku. Czy 
zezwolić na ewentualne różnice stawek 
między gminami? Czy należy im zezwolić 
na stosowanie lokalnych ulg i  zwolnień? 
Taka deregulacja pobudziłaby zapewne 
zjawisko konkurencji podatkowej między 
gminami, co zdaniem niektórych wpłynę-
łoby pozytywnie na efektywność prowa-
dzonej przez gminy polityki rozwojowej, 
ale zdaniem innych mogłoby prowadzić 
do chaosu i  szeregu niepożądanych zja-
wisk. Ważną, choć nadal słabo postrzega-
ną zaletą podatku dochodowego od osób 
fizycznych jest potencjalne powiązanie 
podatków ze świadczeniami finansowa-
nymi przez gminy. W  porównaniu z  po-
datkiem od dochodów osób prawnych 
baza podatkowa w  podatku do osób fi-
zycznych jest znacznie bardziej stabilna. 
Pewnym mankamentem tego podatku 
jest faktyczna i  fikcyjna mobilność bazy 
podatkowej, która nie występuje w  po-
datku od nieruchomości. Mimo tych wad 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
to dobre narzędzie zasilania finansowe-
go jst. W  ciągu ostatnich 10 lat dokonały 
się w podatku PIT trzy istotne zmiany. Od 
2004 obowiązuje 19% stawka liniowa dla 
osób prowadzących działalność gospo-
darczą. Jej wprowadzenie w  okresie po-
prawiającej się koniunktury gospodarczej 
oraz ograniczona liczba podatników ko-
rzystająca z  tego rozwiązania sprawiły, że 
nie spowodowała ona spadku dochodów 
z  tytułu tego podatku. Sporych kosztów, 

na poziomie około 5 mld złotych, nie uda-
ło się uniknąć w przypadku wprowadzenia 
od 2007  r. ulgi na dzieci oraz szczególnie 
po roku 2009, kiedy zaczęły obowiązywać 
niższe stawki podatku (18% i 32% w miej-
sce dotychczasowych 19%, 30% i  40%). 
Obniżka stawek, która zbiegła się z  po-
gorszeniem koniunktury, sprawiła, że do-
chody z PIT-u w 2011 r. były nadal realnie 
niższe o 9% w stosunku do roku 2008. Za-
łamanie się dochodów z  PIT-u, zwłaszcza 
w  bogatych jednostkach samorządu, jest 
jednym z  istotnych powodów popularno-
ści idei koncepcji KPD. Samorządy upa-
trują w  nim sposobu na zabezpieczenie 
swoich dochodów przed niekorzystnymi 
skutkami finansowymi ewentualnych 
kolejnych decyzji podejmowanych na 
szczeblu centralnym. Od podatku odlicza 
się składki na NFZ w wysokości 7,75%, co 
sprawia, że mimo iż krańcowa stawka po-
datku w  pierwszym przedziale podatko-
wym wynosi 18%, to tak naprawdę staw-
ka podatku, który w części jest dochodem 
jst, wynosi 10,25%. Po uwzględnieniu ulg 
i  odliczeniu składki na NFZ stawka efek-
tywna dla podatku płaconego według 
skali wynosi 7,86%, a  dla podatku linio-
wego 17,62%, zaś stawka ważona dla obu 
podatków to około 9% i to stanowi punkt 
wyjścia przy kalkulowaniu stawek PIT-u 
komunalnego [Neneman, Swianiewicz 
2013, s. 57-59]. KPD to wydzielenie części 
bazy podatkowej i oddanie jej z pewnymi 
ograniczeniami do dyspozycji jst. Może 
to przynieść kilka istotnych, szczególnie 
w dłuższej perspektywie, korzyści polega-
jących na wzroście świadomości podatko-
wej, większej partycypacji mieszkańców 
w  sprawach samorządowych itp. Bardzo 
istotną zaletą KPD jest uniezależnienie się 
od decyzji rządu i  parlamentu dotyczą-
cych stawek i ulg podatkowych, które mo-
gą powodować spadek dochodów jst, po-
garszając istotnie regulacje art. 243 upfp. 
Podatek ten powinien być administro-
wany przez urzędy skarbowe, natomiast 
jego rozliczanie jest kwestią wymagającą 
zapewne szeregu analiz prawnych i  eko-
nomicznych (kwestia tzw. kosztów poboru 
i zarządzania – compliance costs).
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Key words: systemy wodne, mała re-
tencja, zajma, zasady zagospodarowania 
przestrzenią uzdrowiskową, ład prze-
strzenny, infrastruktura uzdrowiskowa.

Abstract /pl./
Niniejsze opracowanie zawiera krót-

ką charakterystykę uwarunkowań, które 
wpłynęły na powstanie i rozwój miastecz-
ka Supraśl, w  korelacji z  wodnym syste-
mem rzeki Supraśl. Analiza dokumentów 
historycznych oraz współczesnych opra-
cowań i  planowanych w  niedalekiej przy-
szłości inwestycji, jednoznacznie świadczą 
o nierozerwalnej symbiozie miasta z wod-
nym systemem rzeki. Aktualnie prowadzo-
ne działania planistyczne dotyczą w  zna-
komitej większości zagospodarowania 
doliny rzeki Supraśl zarówno odcinków 
„pierwotnych” – naturalnych jak i   „wtór-

nych” – urządzonych ręką człowieka”.
To właśnie przebudowane w  XVII-XVIII 

wieku koryto rzeki Supraśl, zdecydowało 
o  losach Supraśla. Powstanie w  XVI wie-
ku osady klasztornej, a  w czasach póź-
niejszych przemysłowego miasta Supraśl, 
i  współcześnie ośrodka turystyczno-uz-
drowiskowego nie byłoby możliwe bez 
budowania relacji funkcjonalno-prze-
strzennych z  wodnym system rzeki. Wy-
konane spiętrzenie rzeki, (powstanie tzw. 
stawu młynowego) umożliwiło przekształ-
cenie osady klasztornej w  przemysłowe 
miasteczko. Możliwość budowy turbin 
wodnych zdecydowało o atrakcyjności te-
go miejsca zarówno dla lokacji przemysłu 
włókienniczego, tartacznego czy handlu. 
W  czasach gdzie nie woda lecz energia 
elektryczna decyduje o  rozwoju cywiliza-
cji Supraski system „węzeł zajma” nadal 

Uwarunkowania hydrologiczne  
lokalizacji Supraśla, na przykładzie 
XVII wiecznego supraskiego  
systemu wodnego, w świetle  
historii oraz aktualnych potrzeb 
budowy marki uzdrowiska
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wpływa na rozwój funkcji miasteczka, tym 
razem turystycznej i uzdrowiskowej.

“Hydrological conditions for the loca-
tion of Supraśl on the example of the 
17th century Supraśl river system, in 
historical perspective and in view of the 
contemporary need to build the town’s 
reputation as a health resort”. 

dr inż. arch. Tomasz Grzegorz Ołdytowski:
Technical Institute at the Higher Vocational 
School in Suwałki, e-mail: archihot@wp.pl

Key words: water systems, small reten-
tion, rules of health resort management, 
land management, health resort infra-
structure.

Abstract /ang./
This study contains a  short description 

of the conditions influencing the creation 
and development of the town of Supraśl 
in correlation with the Supraśl river sys-
tem. The analysis of historical documents, 
contemporary studies and investments 
planned for the near future shows clearly 
that the town has existed in an insepara-
ble symbiosis with the river. The ongoing 
planning works focus mainly on the man-
agement of the Supraśl river valley in its 
different sections: “primeval” (natural) and 
“secondary” (affected by human interven-
tion). 

 It was the bed of the Supraśl river, 
which was redeveloped in the 17th and 
18th century, that had a  decisive influ-
ence on the town’s development. Without 
building functional and spatial relations 
with the river system, it would not have 
been possible to set up there a  monastic 
settlement in the 16th century, later – an 
industrial town of Supraśl and now – 
a  tourist and health resort. Thanks to the 
construction of a river dam (which created 
a so-called mill pond) the monastic settle-
ment was transformed into an industrial 
town. The possibility of building water 
turbines made the town attractive for tex-
tile industry, wood processing and trade. 
In the times when it is not the electrical 

power but water that decides about the 
civilization progress, the Supraśl river sys-
tem still fosters the town’s development – 
now, as a tourist and health resort. 

Położenie geograficzne
Supraśl – miejscowość położona 16 km 

od Białegostoku, nad rzeką o tej samej na-
zwie, w malowniczym kompleksie Puszczy 
Knyszyńskiej. Miasteczko jak i jego okolice 
wchodzą w  skład Wysoczyzny Białostoc-
kiej. Jest to kraina moren czołowych, sta-
nowiąca przedłużenie zlodowacenia środ-
kowopolskiego poprzecinana dolinami 
w których płyną rzeki o bystrych nurtach. 
To obszar z  urozmaiconą rzeźbą terenu 
oraz wielką ilością wzgórz pokrytych lasa-
mi sosnowo-świerkowymi. Lasy te przyle-
gają do granic administracyjnych miasta, 
wchodząc w  skład Parku Krajobrazowego 
Puszczy Knyszyńskiej.

Doliny rzeczne, z  których największą 
jest dolina rzeki Supraśl, rozwinęły się 
podczas zlodowacenia północnopolskie-
go. W obrębie omawianej części Wysoczy-
zny Białostockiej występuje dość bogata 
sieć rzeczna. Największą rzeką jest Supraśl 
z dopływami: rzeką Sokołdą, Płoską i Czar-
ną oraz Słoją, Pilnicą, Cieliczanką i  Jałów-
ką.

Etymologia słowa „Supraśl” jest do koń-
ca nie zbadana. Jak podaje w swych opra-
cowaniach Henryk Ołdytowski, nazwa 
Supraśl przypisana do rzeki i  osady wy-
wodzi się od słowa „Sprząśla”, wymieniona 
po raz pierwszy w  roku 1358 na zjeździe 
w  Grodnie. To piękna staropolska nazwa 
rzeki, dająca się tłumaczyć etymologicznie 
jako prasłowiańskie „są – pręśl”. Późniejsze 
nazwy Supraśli to repliki niemieckie lub 
ruskie. Np. w  dokumencie krzyżackim 
z  1396r. Sprząśla została przetłumaczona 
jako Supraśla. W  XV w. spotykamy nazwę 
Sprausla, a  w  XVI w. pod wpływem bazy-
lianów – utrwala się nazwa rzeki Supraśla 
i osada przyklasztorna Supraśla.
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W świetle historii
Osada klasztorna
Historycznie udokumentowane począt-

ki i pierwsze ponad trzysta lat dziejów Su-
praśla, wiążą się z  klasztorem. U  schyłku 
XV w. Aleksander Chodkiewicz, późniejszy 
wojewoda nowogródzki i marszałek wielki 
litewski, zasiedlał swoje rozległe dobra na 
pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskie-
go i Polski. W 1498 r. sprowadził do Gród-
ka (z Pieczerskiej Ławry w Kijowie) zakon-
ników reguły Bazylego Wielkiego. Gwarne 
centrum dóbr Chodkiewicza nie odpowia-
dało jednak mnichom. Dwa lata później 
przenieśli się na piaszczyste wzniesienie 
Suchy Hrud nad rzeką Sprząślą, pomiędzy 
jej dopływy rzeczkę Brzozówkę i Grabów-
kę, by z  dala od cywilizacyjnego zgiełku 
oddać się pracy i  modlitwie. Jak mówi 
legenda to rzeka Supraśl „zdecydowała” 
o  wyborze miejsca. Puszczony na wodę 
drewniany krzyż z  relikwiami zatrzymał 
się przy skarpie nadrzecznej wyznaczając 
miejsce nowej lokacji monasteru. Dlatego 
rok 1500 przyjmuje się za początek lokacji 
Supraśla.

„I tak nastąpiło zaprzysiężenie na wieki 
osady klasztornej Supraśl, a w wiekach póź-
niejszych miasta przemysłowego i  współ-
czesnego uzdrowiskowego, z rzeką Supraśl.” 

W 1500  r. wyświęcono drewnianą cer-
kiew pod wezwaniem Św. Jana Ewange-
listy. Obok niej powstały skromne, drew-
niane zabudowania dla zakonników. Kilku 
mnichów zamieszkało w  leśnych pustel-
niach. W  latach 1503-1511 wzniesiono 
murowaną świątynię pod wezwaniem 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. 
Blaski i cienie działalności klasztoru supra-
skiego wiązały się ściśle z postawami prze-
łożonych i ich współpracą z fundatorami. 

Nową, świetną epokę w dziejach klaszto-
ru rozpoczął w II połowie XVII wieku archi-
mandryta Nikodem Szybiński. Ożywił on 
kontakty z  Wilnem i  Gdańskiem poprzez 
port rzeczny na Narwi w Tykocinie. Z  Su-
praśla rzeką codziennie wypływały barki 
z  towarami. Spławiano drewno, smołę, 
potaż, a  sprowadzano leki, ryby morskie, 
przedmioty i  surowce potrzebne w  dru-
karni, papierni i  warsztatach sukiennych. 

Ryc. 1 – Mapa – Schemat dorzecza rzeki Supraśl
Źródło: Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Supraśla
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Wówczas to najprawdopodobniej został 
zbudowany „Supraski system wodny” pię-
trzący wody rzeki, poprzez usypanie grobli 
o długości ok. 2800 m, oddzielającej stare 
koryto rzeki od nowego wykopanego ka-
nału. Inwestycja ta umożliwiła budowę ja-
zów i  zamontowanie turbin wodnych do 
napędu młynów spożywczych, papierni-
czych czy manufaktur sukiennych.

Ryc. 3 – Lokalizacja Papierni Supraskiej na tle innych 
Polskich papierni (w latach 1500-1800)
Źródło: Katalog filigranów czerpalni Rzeczpospolitej 
...w latach 1500-1800, w zbiorach autora

Znaczne dochody z  posiadanych wsi, 
browarów i  młynów zasilały skarbiec, 
z  którego czerpano fundusze na rozbu-
dowę i  wyposażenie cerkwi. Jej wnętrze 
pokryte zostało wspaniałymi freskami. 
Wykonał je w  1557  r. serbski malarz Nek-
tarij, którego południowo-słowiańskie 
pochodzenie zdradza bałkański charakter 
tego wyjątkowego dzieła. 

Klasztor posiadał wspaniałą bibliotekę, 
w  której znajdowały się bezcenne ręko-
pisy: „Kodeks supraski” z  XI w. i „Supraska 
letopis” z XV w. “Kodeks supraski” jest naj-
starszym zbiorem literatury religijnej w ję-
zyku staro-cerkiewno-słowiańskim.

Bazylianie zapisali się wspaniale w dzie-
jach kultury polskiej. Na gruntach należą-
cych do zakonników w pierwszej połowie 
XVIII wieku powstał największy na tere-
nach Podlasia młyn papierniczy. Papiernia 
została zlokalizowana na „grobli” istnieją-
cego wówczas zbudowanego w  XVII wie-
ku zbiornika wodnego. 

Po trzecim rozbiorze Polski, władze pru-
skie, którym Supraśl przypadł wraz z  całą 
Białostocczyzną, skonfiskowały majątek 

Ryc. 2 – Świątynia pod wezwaniem ZNMP na wzgórzu klasztornym, z zabudowaniami folwarcznymi nad rzeką 
Supraśl, (zdj. z pocz. XX w.)
Źródło: Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Supraśla
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klasztorny i  zlikwidowały drukarnię. Pa-
piernia zakończyła produkcję w  połowie 
XIXw.

Ośrodek przemysłowy
W jednym z  XIX wiecznych opisów 

guberni grodzieńskiej, we fragmencie 
poświęconym Supraślowi odnotowano, 
że w  1824  r. „oprócz klasztoru, zajazdu 
i małego młyna, niczego jeszcze nie było”. 
Nikt nie mógł przypuszczać, że 10 lat póź-
niej obok niewielkiej wsi przyklasztornej 
zacznie rozwijać się planowo, regularnie 
ukształtowana osada przemysłowa, która 
wkrótce stanie się znaczącym ośrodkiem 
produkcji włókienniczej.

O lokalizacji przemysłu włókienniczego 
w  Supraślu, jak i  w całym obwodzie bia-
łostockim, zadecydował przede wszystkim 
czynnik polityczny, mianowicie wprowa-
dzenie u schyłku 1831 r. w ramach represji 
po powstaniu listopadowym wysokich ceł 
na wyroby przemysłowe wywożone z Kró-
lestwa Polskiego do Rosji. Zmusiło to prze-
mysłowców do porzucenia swych siedzib, 
“przeskoczenia” granicy celnej i podążenia 
za rynkiem zbytu. Jako pierwszy przybył 
do Supraśla Wilhelm Fryderyk Zachert, 
właściciel dużej manufaktury w  Zgierzu. 
W 1834 r. przeniósł on swój zakład do Su-
praśla i przesiedlił 200 tkaczy wraz z rodzi-

nami. Na decyzję Zacherta – późniejszego 
właściciela prywatnego miasta Supraśl, 
z  pewnością wpłynęło położenie osady 
nad brzegiem rzeki oraz przygotowana 
przez zakonników infrastruktura tech-
niczna. Mówiąc o  ówczesnej infrastruktu-
rze należy rozumieć istniejące budowle 
hydrotechniczne i  obiekty wyposażone 
we własny napęd tj. turbiny wodne. Dal-
sze dokonania Fryderyka Wilhelma Za-
cherta pozwalają widzieć w  nim kreatora 
i  współtwórcę Supraśla przemysłowego. 
Władze carskie oddały do jego dyspozycji 
część zrujnowanych budynków klasztor-
nych. Inne wydzierżawił od biskupa Lwa 
Jaworowskiego. W  latach 80-tych XIX  w. 
nieruchomości te oraz obszar niemal ca-
łego miasteczka stały się własnością F. W. 
Zacherta. 

W 1837  r. uruchomione zostało w  Su-
praślu drugie duże przedsiębiorstwo 
sukiennicze innego zgierzanina, Adolfa 
Buchholtza. W  odróżnieniu od Fryderyka 
Wilhelma Zacherta, korzystającego z  na-
pędu wodnego, Buchholtz zastosował 
napęd parowy. Jego przedsiębiorstwo 
było więc pierwszą fabryką w  Supraślu. 
Do znaczniejszych zakładów włókienni-
czych należały też czynne aż do lat mię-
dzywojennych wytwórnie sukna założone 
przez F. Aunerta (1838 r.) i A. Alta (1856 r.).  

Ryc. 4 – Fabryka Zacherta z widokiem stawu młynowego /stan z okresu międzywojennego/
Źródło: Zbiory archiwalne TPS
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Od 1855  r. do I  wojny światowej czynna 
była farbiarnia i fabryka sukna Adolfa Jan-
sena.

Około 1860  r. Supraśl był najlepiej roz-
winiętym ośrodkiem przemysłowym Bia-
łostockiego Okręgu Przemysłowego. Ist-
niało tu 7 zakładów różnej wielkości. 

Obok przemysłu włókienniczego, nie 
małe znaczenie miał dla Supraśla przemysł 
drzewny (tartaczny). Zakłady bazowały na 
znakomitej jakości surowcu, jakim była 
znana już w  XVII w. „sosna supraska”. Zlo-
kalizowane były one nad brzegiem rzeki 
Supraśl, którą dostarczano surowiec do za-
kładu. Rzeka nie tylko dostarczała surowca 
z dawnych puszcz Błudowskiej i Kryńskiej 
do miejscowych tartaków pracujących na 
rzecz budującego się Białegostoku, 

ale również drewno sosnowe wykorzy-
stywane do budowy statków rzecznych 
i  morskich. Spławiano je z  Supraśla do 
Gdańska, a stamtąd eksportowano do Da-
nii, Niemiec, Holandii, Anglii.

Kompozycja przestrzenna miasta
W kompozycji planistycznej Supraśla 

ważną rolę odgrywa sieć cieków wod-
nych. Głównym jej elementem jest pły-
nąca u  podnóża miasta rzeka Supraśl. 
Tworzy ona wraz z  dopływami ciekawy 
układ półwyspu ze wzniesieniem, na któ-
rym to usytuowany jest XVI wieczny ze-
spół klasztorny O. Bazylianów. W  samym 
mieście wyraźnie widoczne są dwa cieki 
wodne (na północ od zespołu klasztorne-
go – rzeczka Brzozówka, na południe zaś 

rzeczka Grabówka) z  zespołami stawów 
i  zieleni wysokiej, połączone z doliną rze-
ki Supraśl. We wschodniej części miasta 
zlokalizowany jest zespół plaży miejskiej 
ze stawem zwanym „Zajma”, powyżej któ-
rego znajduje się spiętrzenie wody „Staw 
Młynowy”.

Takie usytuowanie zbiornika wodne-
go dało możliwość budowy w  już w  XVII 
i  XVIII wieku turbin i  młynów wodnych 
zaś w  XIX wieku zakładów włókienni-
czych i  tartaków. To unikalne rozwiązanie 
lokacyjne dające osadzie szanse rozwoju 
w  oparciu i  system wodny. To usytuowa-
nie zespołu klasztornego na wyniesieniu 
pomiędzy dopływami Supraśli, dała mu 
„bezpieczną” lokację.

Również „oparcie się” na lewym brze-
gu rzeki, miasteczka dało niepowtarzalną 
szansę rozwoju. To rzeka zdecydowała 
o  rozwoju przestrzennym miasta i  nadal 
decyduje o jego atrakcyjności. 

Supraśl posiada również inną cechę wy-
różniającą go spośród innych miasteczek 
Podlasia. Jest nią niepowtarzalny układ 
urbanistyczny, krzyżujących się prosto-
padle uliczek, których osie widokowe 
zamknięte są każdorazowo ścianą lasu 
Puszczy Knyszyńskiej. Miasteczko jest „wy-
pełnione” obiektami architektonicznymi, 
będącymi w większości zabytkami. Wyda-
je się nieomal pewnikiem, że przekształ-
cenie osady klasztornej w miasto przemy-
słowe, było wzorowane w swym założeniu 
przestrzennym na Zgierzu. W  XIX wieku 
powstał aktualny do dziś układ prze-

Ryc.5 – Fabryka Zacherta z widokiem na jaz od strony stawu dolnego „Zajmy” /stan z okresu międzywojennego/
Źródło: Zbiory archiwalne TPS
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strzenny prostopadłych ulic i  kwartałów 
mieszkalnych z  rynkiem „otwartym” na 
dolinę rzeki. To rzadko spotykany układ 
urbanistyczny. Podobny odnajdziemy 
w  historycznym Zgierzu i  Łodzi. Poprzez 
otwarcie przestrzeni miejskiej na dolinę 
rzeki z  systemem urządzeń i  obiektów 
wodnych, funkcjonalnie połączono rzekę 
ze zurbanizowaną przestrzenią miastecz-
ka. Nie będzie przesadą jeżeli stwierdzimy, 
ze urbanistyka miasta została zdominowa-
na – uzależniona od zbudowanego przez 
zakonników systemu hydrologicznego. 

Należy zdecydowanie podkreślić, że do 
kompozycji planistycznej układu urba-
nistycznego Supraśla zalicza się sieć cie-
ków wodnych. Głównym jej elementem 
jest płynąca jakoby u  podnóża miasta 
rzeka Supraśl. Stanowiła onegdaj wraz 
z  dopływami układ drogi komunikacyjnej 
i  sieci „energetycznej”, związanej z  funk-
cjonowaniem przemysłu włókienniczego. 
Współcześnie system wodny zmienił dia-
metralnie swoją praktyczną rolę i  został 
wkomponowany w założenia planistyczne 
miasta jako miejsce odpoczynku, rekreacji 
i ciągów spacerowych. 

Ryc. 6 – Plan (Józefiny Zachert) rozplanowania miasteczka Supraśl, stan z 1892 roku.
Źródło: Archiwum TPS

Ryc. 7 – Plan miasteczka Supraśl,  
z widocznym układem systemu wodnego 

(w południowej części osady) stan z 1845 roku.
Źródło: Archiwum TPS
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W samym mieście wyraźnie widoczne są 
dwa cieki wodne z zespołami stawów i zie-
leni wysokiej, na rzece Grabówka i  Brzo-
zówka, (są to lewobrzeżne dopływy rzeki 
Supraśl), wzdłuż których usytuowane są 
zespoły stawów hodowlanych pełniących 
również rolę rekreacyjną. Stawy wzboga-
cają elementy krajobrazu Supraśla, pełnią 
również rolę obiektów małej retencji. 

Rozwój Supraśla w czasach współcze-
snych

Obecnie Supraśl to już nie miasto prze-
mysłowe – to uzdrowisko nizinne klima-
tyczne borowinowe. Czynniki, które wpły-
nęły na założenie monasteru i  powstanie 
ośrodka przemysłu włókienniczego nadal 
odgrywają ważną rolę. Lokalizacja miasta 
nad rzeką Supraśl nadal odgrywa zasadni-
czą rolę w kształtowaniu funkcji turystycz-
nej miasta.

Transformacja funkcji przemysłowej 
Supraśla na rzecz uzdrowiska zaczęła się 

już w okresie międzywojennym. Wówczas 
to w  roku 1924 powstało w  Supraślu Sa-
natorium „Złotego Krzyża” dla piersiowo 
chorych. Lekarzem naczelnym placówki 
był dr Józef Lewito. Było to jedyne na tym 
terenie prewentorium przeznaczone dla 
sfer urzędniczych z całej Polski. W okresie 
po drugiej wojnie światowej powrócono 
do idei wykorzystania właściwości klimatu 
borów sosnowych Puszczy Knyszyńskiej, 
do celów leczniczych. Niezwykłe właści-
wości klimatu supraskiego dostrzegł prof. 
Witold Sławiński, który uchodzi za prekur-
sora starań o  nadanie Supraślowi statusu 
uzdrowiska. 

Odkrycie w 1994r. w pobliżu wsi Sokołda 
złóż borowin znacznie poprawiło notowa-
nia Supraśla jako potencjalnego uzdrowi-
ska. W 2002 r. (Rozporządzenie Rady Mini-
strów z  dnia 28.01.2001r., Dz. U. Nr 01.05 
z  2002r.), Supraśl został wpisany na listę 
uzdrowisk, jako drugie po Augustowie 
uzdrowisko podlaskie. Aby plany budowy 

Ryc. 8 – Schemat układu cieków wodnych rzeki Supraśl i jej dopływów Brzozówki i Grabówki oraz lokalizacji 
historycznych turbin wodnych, spiętrzeń, zakładów przemysłowych i Supraskiego Systemu Wodnego
Źródło: Opracowanie własne – kolorem żółtym zaznaczono lokalizacje obiektów przemysłowych
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uzdrowiska mogły się zrealizować, wyma-
gana była kontynuacja działań planistycz-
nych przygotowywanych w latach 70-tych 
XX wieku. Bowiem po raz pierwszy w 1974 
roku w  Supraślu „zarezerwowano” tereny 
niezbędne dla rozwoju funkcji turystycz-
nej i  leczniczej. Zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Supraśla, rozpoczęto porządkowanie ukła-
du komunikacyjnego miasteczka, wyod-
rębniono dzielnice mieszkaniowe i zabez-
pieczono na skraju terenów miejskich, na 
styku z kompleksem leśnym Puszczy Kny-
szyńskiej, obszary planowanej zabudowy 
turystyczno-wypoczynkowej. Wówczas to 
powstały w  Supraślu dwa ośrodki wcza-
sowe, dające początek bazie turystycznej 
współczesnego Supraśla. Jednym z  nich 
jest OW „Knieja”, a  współcześnie Sanato-
rium Knieja. Należało by tu wspomnieć 
jeszcze o  jednej bardzo ważnej decyzji 
władz lokalnych w  latach 60-tych i  70-
tych. Przyjęto jako działanie długofalowe, 
„nie wycinanie lasu” otaczającego polanę 
leśną, na której zlokalizowany jest Su-
praśl. Zaniechano wycinki tzw. zrębowej, 
ograniczono ją tylko do cięć sanitarnych. 
Podobna polityka „uprawy lasu” dotyczyła 
(i nadal dotyczy) również ciągu dróg do-

jazdowych do miasta. W  ten sposób bu-
dowany jest „Leśny Park Uzdrowiskowy”, 
którego koncepcja została opracowana 
w 2014r.

Władze samorządowe Supraśla w 1992r, 
rozpoczęły budowę infrastruktury tech-
nicznej miasteczka. Miedzy innymi wybu-
dowano gazociąg do Supraśla, a  w roku 
1994 wybudowano kanał tłoczny sanitarny 
do wsi Fasty „wyprowadzający” z Supraśla 
fekalia poza obszar gminy. Inwestycja ta 
była efektem konieczności ochrony zlew-
ni rzeki Supraśl, która jest podstawowym 
źródłem wody pitnej dla aglomeracji bia-
łostockiej. Również w 1992r. odbudowany 
został jaz na rzece Supraśl, (w odległości 
ok. 2,8 km w  górę rzeki w  miejscu histo-
rycznego węzła rzeki Supraśl). Jaz ten jest 
elementem przywracającym historyczny 
układ rzeki, pełni też rolę regulatora małej 
retencji. Wszystkie te zabiegi, planowane 
i  realizowane, stanowiły początek prze-
mian nie tylko funkcjonalnych, ale i  prze-
strzennych Supraśla.

W 2002 roku Supraśl uzyskał status 
uzdrowiska. Był to bardzo ważny moment 
w historii miasta. Przystąpiono do budowy 
infrastruktury turystycznej. Powrócono do 
wcześniejszych opracowań projektowych, 

Ryc. 9 – Bulwary „im. Wiktora Wołkowa”
Zdj. autora
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które zakładały budowę ciągów space-
rowych oraz infrastrukturę turystyczną 
w uzdrowisku.

Efektem tych działań była budowa 
„Bulwarów nadrzecznych” jako elementu 
spajającego miasto z rzeką i  jednocześnie 
umożliwiającą udostępnienie (mieszkań-
com i kuracjuszom) kontaktu z naturą do-
liny rzeki Supraśl oraz jej historią.

Działania samorządu gminy są stale 
wspierane przez organizacje pozarządo-
we. Dzięki staraniom stowarzyszeń Col-
legium Suprasliense oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Supraśla podjęto postępowanie 
administracyjne w  celu wpisania do reje-
stru zabytków województwa podlaskiego 
„Supraski System Wodny”. Efektem tych 
prac było wpisanie w  2009 roku do reje-
stru zabytków województwa podlaskiego 
„Supraskiego Systemu Wodnego, wybudo-
wanego w  poł. XVII w, składającego się z: 
kanału określonego jako Kopanica, Rzeka 
Kopana, Nowa Rzeka; stawu młyńskiego 

określonego jako Zajma lub Binduga; gro-
bli określonej jako Grobla”, pod numerem 
A-188.

Współcześnie system wodny rzeki Su-
praśl zmienił diametralnie swoją prak-
tyczną rolę. Został on wkomponowany 
w  założenia planistyczne miasta z  prze-
znaczeniem na miejsce odpoczynku i  re-
kreacji. Dzisiaj jest atrakcją turystyczną 
i  jednym z  głównych elementów infra-
struktury wypoczynkowo-uzdrowiskowej 
miasta.

Rola Supraskiego Systemu Wodnego 
we wzmocnieniu marki Uzdrowisko Su-
praśl 

Opisany w niniejszym opracowaniu Su-
praski System Wodny powstał w  celach 
rozwoju gospodarczego. Od XVI aż po 
wiek XIX umożliwiał organizowanie nad 
stawem młyńskim (tzw. Zajmą), progu 
wodnego z  klasztornymi manufakturami, 
oraz określanymi w  oryginalnych doku-
mentach mianem fabryk zakładów prze-
mysłowego miasta. Znajdowały się one 
na terenie folwarku klasztornego, tuż za 
założeniem ogrodowo-parkowym, od-
dzielającym Supraśl sakralny od Supraśla 
gospodarczego. 

W związku z  podniesieniem rangi „Su-
praskiego Systemu Wodnego, wybudowa-
nego w  poł. XVII w”, poprzez wpisanie go 
do rejestru zabytków oraz zważywszy na 
ogromną historyczną rolę w rozwoju osady 
klasztornej Supraśl, a  w wiekach później-
szych miasta przemysłowego i  współcze-
śnie uzdrowiska, należy dołożyć wszelkich 
starań by ocalić od zapomnienia i  znisz-
czenia ten zabytek sztuki hydrotechniki.

W  zakres tych starań – działań nale-
ży włączyć (rozpoczęte w  2006r. lecz nie 
kontynuowane) prace przygotowawcze 
inwestycję budowy i  odbudowy obiek-
tów małej retencji dorzecza rzeki Supraśl. 
Sporządzona na zlecenie WZMiUW w Bia-
łymstoku, dokumentacja projektowa obej-
muje swym opracowaniem trzy obiekty 
z terenu Supraśla. Są nimi: zespół stawów 
usytuowanych na lewobrzeżnych dopły-
wach Supraśli, na rzece Brzozówce i  Gra-
bówce oraz Staw Młynowy w Supraślu.

Ryc. 10 – Projekt zagospodarowania skarpy 
nadrzecznej z 1996r.
Źródło: Opracowanie autora
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Niezmiernie ważne dla rozwoju in-
frastruktury turystycznej i  uzdrowisko-
wej jest również kontynuowanie prac 
przy budowie „Bulwarów nadrzecznych 
im.  W. Wołkowa”. Jest to jeden z  najważ-
niejszych ciągów komunikacyjnych, który 
połączy projektowany „północny z  połu-
dniowy zespołem sanatoryjnym” miasta. 
Opracowane w  latach 90-tych założenia 
zagospodarowania skarpy nadrzecznej 
zakładały budowę infrastruktury usługo-
wej w  tym turystycznej i  uzdrowiskowej 
zlokalizowanej właśnie w  dolinie rzeki. 
Była to polityka długofalowa „zwrócenia 
się miasta w  stronę rzeki”. Elementy tej 
koncepcji zostały częściowo zrealizowane, 
między innymi poprzez budowę zespołu 
rekreacyjno-sportowego na „Plaży miej-
skiej” oraz poprzez urządzenie nabrzeża 
na odcinku od plaży do mostu na rzece. 
Niemniej wciąż brakuje obiektów usłu-
gowych. Przyroda jest szybsza od ludzi 
i  sama bez ingerencji człowieka wpłynęła 
na wzmocnienie atrakcyjności uzdrowi-
ska Supraśl. Bobry budując swoje żeremia 
na tym odcinku wzbogaciły turystyczną 

ofertę uzdrowiska. Uczestnicy spływów 
kajakowych pokonując zakręty mogą po-
dziwiać bogatą florę i  faunę rzeki Supraśl 
oraz panoramę miasta z górującym w syl-
wecie miasta zespołem klasztornym pw. 
NMP. Niestety nadal brak odpowiednich 
urządzeń technicznych (pomostów, prze-
praw itp.) ułatwiających uprawianie tej 
i innych dyscyplin rekreacji. 

Coraz częściej dolina rzeki jest obiektem 
zainteresowań nie tyko przyrodników, ale 
również turystów i  kuracjuszów spragnio-
nych kontaktu z przyrodą i historią Supraśla.

Nie do przecenienia dla rozwoju Uzdro-
wiska Supraśl jest odbudowa Supraskiego 
Systemu Wodnego oraz budowa infra-
struktury turystycznej związanej z  rzeką. 
Tak jak w  przeszłości rzeka zdecydowała 
o  powstaniu osady klasztornej, później 
miasta, tak teraz daje szansę na dyna-
miczny rozwój nowej funkcji Supraśla, 
jaką jest turystyka uzdrowiskowa. Doce-
nienie tego faktu jest oczywiste i  dlatego 
należy jak najszybciej wykonać naprawy 
zdewastowanego układu rzeki Supraśl na 
obszarze miasta. Powinny być to nie tylko 

Ryc. 12 – Zał. do dokumentacji „Koncepcja budowy i odbudowy obiektów małej retencji”
Źródło: Urząd Miejski w Supraślu



60 Jedziemy do wód w...

opracowania historyczne – zabezpiecza-
jące dokumenty, ale przede wszystkim 
planistyczne i  projektowe umożliwiające 
działania inwestycyjne.
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Ryc. 13 – „Zimowy dom awifauny na rzece Supraśl”
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