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Zagospodarowanie turystyczne
w gminie Krynica-Zdrój

1. Uwagi wstêpne

Gmina Krynica-Zdrój le¿y w województwie ma³opolskim we wschodniej czêœ-
ci Beskidu S¹deckiego i zajmuje obszar o powierzchni 14 518 ha (w tym miasto
Krynica oko³o 4000 ha). W sk³ad gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa: Berest,
Czyrna, Mochnaczka Ni¿na, Mochnaczka Wy¿na, Muszynka, Piorunka, Polany
i Tylicz. Od pó³nocy gmina graniczy z gmin¹ Grybów, od zachodu z gminami
Piwniczna i £abowa, od po³udniowego wschodu z gmin¹ Muszyna. Granicê
po³udniow¹ stanowi granica pañstwa Polski i S³owacji.

Obszar gminy zamieszkuje oko³o 18,5 tys. osób, z czego 70% w mieœcie Kry-
nica. Najmniej ludnoœci liczy so³ectwo Czyrna (ok. 1,6% ogó³u), a najwiêcej Ty-
licz (ponad 10% ogó³u mieszkañców gminy). Œrednia gêstoœæ zaludnienia wynosi
w gminie Krynica oko³o 125 osób/km2, przy œredniej dla województwa ma³opol-
skiego 212 osób/km2 (Rocznik..., 1988). W Krynicy gêstoœæ zaludnienia wynosi
326 osób/km2.

Ludnoœæ w wieku produkcyjnym stanowi oko³o 56% ogó³u populacji gminy,
ponad 30% ludnoœæ w wieku przedprodukcyjnym. Oko³o 16% ludnoœci gminy
utrzymuje siê wy³¹cznie z pracy we w³asnym gospodarstwie rolnym (oko³o 1300
indywidualnych gospodarstw rolnych). W strukturze agrarnej dominuj¹ gospodar-
stwa o areale poni¿ej 1 ha (36%). Gospodarstwa rolne o powierzchni powy¿ej
10 ha stanowi¹ nieca³y procent ogó³u gospodarstw. Œrednia wielkoœæ gospodar-
stwa rolnego na terenach wiejskich wynosi 6,4 ha, a w Krynicy 4,5 ha (Strate-
gia..., 1999). Na terenie gminy Krynica dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi 1426
podmiotów, z czego 1216 (85%) w samej Krynicy. Najwiêcej podmiotów gospo-
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darczych dzia³a w sferze handlu i us³ug (w tym turystycznych). Oko³o 90% ogó³u
podmiotów gospodarczych nale¿y do osób fizycznych lub spó³ek cywilnych.
W rankingu atrakcyjnoœci inwestycyjnej miast nie maj¹cych statusu miasta po-
wiatowego, opracowanym przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Kry-
nicê sklasyfikowano na 204 miejscu wœród 508 miast objêtych rankingiem.

2. Podstawy zagospodarowania turystycznego

W terminologii marketingu produktem mo¿e byæ wszystko, co stanowi przed-
miot wymiany, poniewa¿ s³u¿y zaspokajaniu czyichœ potrzeb. Produktem bywa
przedmiot, us³uga, miejsce, organizacja lub idea. Turysta mo¿e zaspokajaæ swoje
potrzeby nabywaj¹c przyczepê kempingow¹ (dobro materialne), nocleg w hotelu
(us³uga), anga¿uj¹c przewodnika (osoba), przyjechaæ do okreœlonego miasta w ce-
lach krajoznawczych (miejsce), staæ siê cz³onkiem stowarzyszenia turystycznego
(organizacja) lub zwolennikiem ochrony przyrody (idea) (Kotler, 1980, s. 20).

W wiêkszoœci przypadków produkt turystyczny jest kompozycj¹ kilku us³ug,
które ³¹cznie tworz¹ tzw. pakiet, czyli zestaw us³ug turystycznych s³u¿¹cych za-
spokajaniu komplementarnych potrzeb.

Zagospodarowanie turystyczne jest komplementarnym sk³adnikiem produktu
turystycznego. Mo¿na w nim wyodrêbniæ trzy podstawowe dziedziny:

1) ochronê i przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego walorów tury-
stycznych,

2) zapewnienie mo¿liwoœci dojazdu do nich,
3) zapewnienie turystom niezbêdnych warunków egzystencji, co dotyczy samej

podró¿y oraz samego pobytu, a wiêc przede wszystkim zaspokojenia potrzeb
noclegowo-¿ywieniowych (Rogalewski, 1977, s. 7).

Tak wiêc elementy bazy materialnej obejmuj¹: bazê komunikacyjn¹, nocle-
gow¹, ¿ywieniow¹ i towarzysz¹c¹. W sk³ad zagospodarowania turystycznego
wchodz¹ zarówno elementy turystyczne, jak i paraturystyczne. Elementy tury-
styczne obejmuj¹ przede wszystkim ruch turystyczny, paraturystyczne s³u¿¹ in-
nym dzia³om gospodarki oraz ludnoœci miejscowej, jednoczeœnie przeznaczone s¹
tak¿e dla turystów. Wynika z tego, ¿e produkt turystyczny posiada zwi¹zki z in-
frastruktur¹ pañstwa oraz innymi dzia³ami gospodarki, a wiêc nie istnieje jednoli-
ta bran¿a turystyczna, a potrzeby turystów zaspokajaj¹ ró¿ne dzia³y gospodarki.

Wystêpowanie walorów turystycznych cechuje przestrzenna sztywnoœæ, co bez-
poœrednio wp³ywa na lokalizacjê bazy materialnej, czego efektem jest koniecz-
noœæ przybycia popytu w miejsce poda¿y turystycznej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pro-
dukt turystyczny cechuje strukturalna elastycznoœæ, co oznacza, ¿e turysta czêsto
wybiera pomiêdzy ró¿nymi wariantami poszczególnych elementów produktu.

W sk³ad zagospodarowania turystycznego wchodz¹ urz¹dzenia turystyczne
oraz us³ugi dziêki nim œwiadczone. Jeœli chodzi o us³ugi to bierze siê pod uwagê
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szereg czynnoœci zaspokajaj¹cych potrzeby turystów przed, podczas i po podró¿y
oraz w czasie pobytu w miejscu docelowym. Mog¹ byæ one skierowane na osobê
turysty, b¹dŸ na przedmioty przez niego posiadane, co szereguje funkcje pe³nione
przez us³ugi turystyczne na trzy grupy (£azarek, 1999, s. 30):

1) dostarczaj¹ce towary do zaspokajania potrzeb cz³owieka,
2) oddzia³ywanie bezpoœrednio na osobê turysty,
3) utrzymuj¹ce elementy wyposa¿enia turysty w stanie przydatnoœci do u¿ytku.

3. Analiza systemu komunikacyjnego, bazy noclegowej,
gastronomicznej i towarzysz¹cej

S y s t e m k o m u n i k a c y j n y

Podstawowym zadaniem systemu komunikacyjnego jest zapewnienie ³atwego
dostêpu do punktów bêd¹cych punktami docelowymi turystyki pobytowej albo
bazami wyjœciowymi wêdrówek i wycieczek (Rogalewski, 1977, s. 50). Dostêp-
noœæ komunikacyjn¹ mo¿na podzieliæ na zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹. Komunikacja
zewnêtrzna s³u¿y dotarciu do terenów wystêpowania walorów turystycznych i nie
nale¿y do kompetencji jednostek administracyjnych, a o jej rozwoju decyduje
otoczenie zewnêtrzne. Komunikacja wewnêtrzna umo¿liwia poruszanie siê po tym
terenie i dana jednostka administracyjna odpowiedzialna jest za jej stan. Terenem
³atwo dostêpnym nazywaæ bêdziemy tak¿e miejsce, do którego mo¿na dotrzeæ
stosunkowo szybko, bezpiecznie i wygodnie. O stopniu dostêpnoœci terenów tury-
stycznych decyduje system komunikacyjny, sk³adaj¹cy siê z:

— sieci i stanu technicznego urz¹dzeñ komunikacyjnych, a wiêc linii kolejo-
wych, dróg, lotnisk, portów morskich i œródl¹dowych,

— wyposa¿enia tych urz¹dzeñ w œrodki transportu, czyli autokary, poci¹gi, sa-
moloty, statki,

— organizacji ruchu komunikacyjnego, a wiêc czêstotliwoœci kursowania po-
ci¹gów, autobusów, samolotów, itd.

G³ównymi wêz³ami komunikacyjnymi s¹ Nowy S¹cz i Krynica-Zdrój. Bieg-
n¹ca po³udnikowo droga tranzytowa Nowy S¹cz — Muszyna jest osi¹ komunika-
cyjn¹ Krynicy-Zdroju, a od wschodu dochodzi do niej droga prowadz¹ca do Tyli-
cza. Krynica-Zdrój i uzdrowiska podkarpackie posiadaj¹ dogodne warunki komu-
nikacyjne. Umo¿liwia je powsta³a w 1911 roku linia kolejowa, która stanowi
odga³êzienie linii Tarnów — Leluchów — Granica Pañstwa. Dziêki niej Krynica-
-Zdrój i inne miejscowoœci posiadaj¹ dogodne, bezpoœrednie po³¹czenia kolejowe
ze wszystkimi wiêkszymi oœrodkami miejskimi w kraju. Poci¹gi w wiêkszoœci
przypadków kursuj¹ raz dziennie, do Warszawy dwa razy dziennie, do Tarnowa
4 razy dziennie. Linia ta jest jedyn¹ na tym terenie, a wiêc nie jest dobrym œrod-
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kiem komunikacji do przemieszczania siê po okolicy. Natomiast po³¹czenia auto-
busowe s¹ bardzo dogodnym po³¹czeniem zarówno z pobliskich okolic, jak i od-
leglejszych miejsc w kraju.

Dalekobie¿ne trasy obs³uguje wy³¹cznie PKS. Raz dziennie zatrzymuj¹c siê na
dworcu, przeje¿d¿aj¹ przez Krynicê-Zdrój autobusy do Bielska-Bia³ej, Kielc
przez Tarnów, Krakowa przez Piwniczn¹, Lublina przez Pu³awy, £odzi, Nysy,
Ostrowca Œwiêtokrzyskiego, Rzeszowa, Tarnowa, Warszawy oraz Zakopanego,
natomiast dwa razy dziennie do Stalowej Woli przez Mielec i do Wysowej-
-Zdroju. Czêsto, bo 8 razy dziennie kursuj¹ autobusy do i z Krakowa przez Brze-
sko. Na wszystkich tych trasach oprócz Tarnowa i Wysowej-Zdroju je¿d¿¹ auto-
busy pospieszne zazwyczaj dolin¹ Kamienicy przez £abow¹. Lokalne autobusy
PKS odje¿d¿aj¹ z Krynicy-Zdroju do Nowego S¹cza przez Grybów oko³o 10 razy
dziennie oraz do Nowego S¹cza wzd³u¿ Popradu do ¯egiestowa, Piwnicznej, Ja-
strzêbika i Z³ockiego. Autobusami mo¿na tak¿e dotrzeæ do Berestu, Polan, Pio-
runki i Czyrnej. Natomiast du¿ym brakiem jest preferowanie godzin dojazdów
bardziej do potrzeb mieszkañców ni¿ turystów, szczególnie, ¿e autobusy kursuj¹
wczesnym rankiem, w po³udnie, w porze obiadowej i póŸnym popo³udniem.
W Krynicy-Zdroju istnieje 6 linii komunikacji uzdrowiskowej obs³ugiwanych
przez PKS Nowy S¹cz oraz prywatn¹ firmê miejscow¹. Stan techniczny autobu-
sów, zw³aszcza na liniach lokalnych choæ ci¹gle ulega poprawie pozostawia nadal
wiele do ¿yczenia. Po Krynicy-Zdroju mo¿na poruszaæ siê równie¿ taksówkami,
a tak¿e doro¿kami konnymi, które mo¿na zaliczyæ do atrakcji turystycznych.

Dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dla indywidualnego ruchu samochodowego zapew-
nia uk³ad dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. £¹czna d³ugoœæ dróg
powiatowych na terenie gminy wynosi 40,6 km, przy ogólnej d³ugoœci wszystkich
dróg 93,5 km. Gêstoœæ dróg o nawierzchni twardej jest niska — 22,02 km/100 km,
przy gêstoœci dla województwa ma³opolskiego 110,47 km/100 km.

Wszystkie drogi mo¿na uznaæ za atrakcyjne krajobrazowo, a kilka z nich lub
ich czêœci uznawane s¹ za drogi widokowe. Tak¹ drog¹ jest na przyk³ad trasa
prowadz¹ca z Tylicza wzd³u¿ potoku Mochnaczka do Mochnaczki Wy¿nej oraz
znaczne czêœci prowadz¹cej z Grybowa przez Polany, Berest, Krynicê-Zdrój, Mu-
szynê do Piwnicznej i Starego S¹cza niezwykle atrakcyjnej tzw. Drogi Karpac-
kiej. Choæ do prawie wszystkich miejscowoœci w gminie mo¿na dotrzeæ drogami
o nawierzchni asfaltowej, to ich stan techniczny pozostawia wiele do ¿yczenia.
W mieœcie Krynicy-Zdroju prawie wszystkie drogi posiadaj¹ asfaltow¹ na-
wierzchniê, jednak¿e w okresie wzmo¿onego natê¿enia ruchu w sezonie zimo-
wym drogi dojazdowe do oœrodków narciarskich na S³otwinach i w Czarnym Po-
toku okazuj¹ siê zbyt w¹skie i niebezpieczne ze wzglêdu na stan poboczy. Roz-
wój prywatnej przedsiêbiorczoœci doprowadzi³ do powstania licznych rozlewni
wód mineralnych, które musz¹ dostarczaæ swoje towary na ca³y kraj. Niestety
transport ten odbywa siê przez centrum uzdrowiska, powoduje nie tylko zagêsz-
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czenie ruchu i zwi¹zane z tym zanieczyszczenie i ha³as, ale tak¿e degradacjê na-
wierzchni dróg przez „tiry”.

Istotnym problemem w uzdrowisku jest brak parkingów nie tylko ogólnodo-
stêpnych, ale przy sanatoriach, pensjonatach i innych oœrodkach. Gmina stara siê
wygospodarowaæ tereny pod parkingi wszêdzie, gdzie jest to tylko mo¿liwe.

B a z a n o c l e g o w a

Istotn¹ funkcj¹ bazy noclegowej jest umo¿liwienie turystom pobytu poza miej-
scem sta³ego zamieszkania d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ. Urz¹dzenia sk³adaj¹ce siê na
bazê noclegow¹ mo¿emy podzieliæ na:

— obiekty ca³orocznej eksploatacji, czyli sta³e i sezonowe,
— ogólnodostêpne (otwarte dla wszystkich turystów) i œrodowiskowe (dostêp-

ne dla okreœlonej grupy osób, b¹dŸ organizacji),
— obiekty o ró¿nym standardzie,
— obiekty trwa³e (wieloletniego u¿ytkowania) i lekkie (obiekty przenoœne).
Stan bazy noclegowej na terenie gminy Krynica-Zdrój przedstawia tablica 1.

Liczba miejsc noclegowych na terenie gminy Krynica-Zdrój stanowi ponad 40%
wszystkich miejsc w powiecie nowos¹deckim. Kwatery prywatne obejmuj¹ 15%
liczby miejsc noclegowych, pensjonaty 28% ogó³u miejsc i 19% to miejsca noc-
legowe w zak³adach uzdrowiskowych. Oko³o 9% miejsc posiadaj¹ inne obiekty,
a 5,5% posiadaj¹ gospodarstwa, których dynamiczny przyrost charakterystyczny
jest dla terenów wiejskich gminy Krynica-Zdrój. Natomiast hotele skupiaj¹ 3,5%
ogó³u miejsc noclegowych.
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T a b l i c a 1

Baza noclegowa na terenie gminy Krynica-Zdrój w 2004 roku

Lp. Rodzaj obiektu Liczba obiektów Liczba miejsc noclegowych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Hotele
Pensjonaty
Schroniska
Schroniska m³odzie¿owe
Oœrodki wczasowe
Oœrodki szkolno-wypoczynkowe
Domy pracy twórczej
Kwatery prywatne
Zespo³y domków
Zak³ady uzdrowiskowe
Kwatery agroturystyczne
Inne obiekty

6
28
1
2

26
1
1

74
3

26
31
—

278
2320

34
96

1270
24
24

1246
821
522
444
717

Razem 197 8056

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne w oparciu o: Informacje i opracowania statystyczne, Turystyka
w województwie ma³opolskim w 1999 r., WUS w Krakowie, 2004.



Jak wynika z danych zamieszczonych w tablicy 2, w 2004 roku udzielono po-
nad 540 tysiêcy noclegów. Szacuje siê, ¿e œredni pobyt goœcia w obiekcie nocle-
gowym w 2004 roku wyniós³ 6 dni, z tym, ¿e jest on zró¿nicowany w zale¿noœci
od obiektu i tak np. w hotelu wynosi on œrednio 3 dni, w pensjonatach 5 dni,
w oœrodkach wczasowych 7 dni, a w pokojach goœcinnych 8—9 dni. Pomimo
tego, ¿e Krynica-Zdrój jest oœrodkiem sportów zimowych najwiêcej turystów przy-
je¿d¿a do gminy w okresie lipca oraz sierpnia, i dotyczy to zarówno turystów kra-
jowych, jak i zagranicznych. Szacuje siê, ¿e do Krynicy-Zdroju rocznie przyje¿d¿a
ponad 3,5 tysi¹ca obcokrajowców. Najmniej obcokrajowców do Krynicy-Zdroju
przyje¿d¿a w okresie stycznia i lutego, poniewa¿ preferuj¹ oni wyjazd na narty
w Alpy. O przyci¹ganiu turystów decyduje nie tylko iloœæ oferowanych miejsc
noclegowych, ale tak¿e jakoœæ us³ug œwiadczonych, a niekiedy równie¿ cena.

Do Krynicy-Zdroju przyje¿d¿a du¿o kuracjuszy nie tylko z Polski, ale ostatnio
równie¿ z zagranicy. W Krynicy-Zdroju znajduje siê ponad 10 obiektów pos³ugu-
j¹cych siê nazwami: oœrodek sanatoryjno-wczasowy, rehabilitacyjno-wypoczynko-
wy czy wypoczynkowo-leczniczy, które przyjmuj¹ turnusy rehabilitacyjne i posia-
daj¹ bazê zabiegow¹. Natomiast oœrodki typowo wczasowe i wypoczynkowe nie
posiadaj¹ w³asnej bazy zabiegowej, ale czêsto maj¹ urz¹dzenia sportowo-rekrea-
cyjne. W Krynicy-Zdroju najwiêcej takich obiektów, bo 12, posiada Fundusz
Wczasów Pracowniczych.
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T a b l i c a 2

Korzystaj¹cy z obiektów noclegowych w gminie Krynica-Zdrój w 2004 r.

Lp. Rodzaj obiektu
Liczba osób

korzystaj¹cych
z noclegów

Udzielone noclegi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hotele

Pensjonaty

Schroniska

Schroniska m³odzie¿owe

Oœrodki wczasowe

Oœrodki szkolno-wypoczynkowe

Zespo³y domków

Pokoje goœcinne

Gospodarstwa agroturystyczne

Zak³ady uzdrowiskowe

Domy pracy twórczej

Inne obiekty

5896

54 250

458

310

18 113

2300

1270

5280

396

8302

199

—

21 020

283 725

892

620

123 632

9020

6471

46 950

4433

44 375

1534

55
Razem 96 774 542 727

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych szacunkowych z Urzêdu Gminnego Uzdro-
wiska.



B a z a g a s t r o n o m i c z n a

Podstawowym zadaniem bazy ¿ywieniowej jest zapewnienie turystom mo¿li-
woœci wy¿ywienia w miejscowoœciach i na szlakach turystycznych.

Mo¿emy wyró¿niæ w niej 3 g³ówne rodzaje:
1) urz¹dzenia gastronomiczne dostarczaj¹ce turystom gotowych posi³ków,
2) urz¹dzenia zaopatruj¹ce turystów w artyku³y spo¿ywcze,
3) urz¹dzenia zaopatrzenia zak³adów gastronomicznych i sklepów detalicz-

nych, czyli zaplecze produkcyjne, magazynowe i transportowe.
Prawie wszystkie, oprócz kwater prywatnych i schronisk m³odzie¿owych,

obiekty noclegowe w Krynicy-Zdroju gwarantuj¹ swoim goœciom pe³ne wy¿ywie-
nie. Ewentualn¹ barier¹ mo¿e okazaæ siê cena, chocia¿ istnieje mo¿liwoœæ wyku-
pienia tylko niektórych posi³ków. W hotelach Motyl, Kasztelan, Starym Domu
Zdrojowym, Henryku II i Rapsodii znajduj¹ siê restauracje w osobnym pomiesz-
czeniu. W Krynicy-Zdroju jest 15 restauracji i ka¿da z nich mo¿e pochwaliæ siê
specyficzn¹ atmosfer¹ przyci¹gaj¹c¹ nie tylko swoich sta³ych bywalców. Dla ku-
racjuszy i wczasowiczów lubi¹cych bawiæ siê na dancingach i „fajfach” s¹ restau-
racje Cichy K¹cik, Hawana oraz Restauracja Koncertowa, zlokalizowana
w XIX-wiecznej willi w Parku S³otwiñskim. Dla turystów poszukuj¹cych spokoj-
niejszych miejsc znajduje siê w centrum kilka restauracji o œrednim standardzie.
Do nich nale¿y miêdzy innymi Ber³o i Cezarus, które w sezonie letnim wysta-
wiaj¹ stoliki na zewn¹trz. Godne polecenia ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ specyfikê
s¹ dwie restauracje zlokalizowane w pobli¿u deptaka — pizzeria Wêgierska Ko-
rona i Restauracja-Pizzeria-Pub Pod Zielon¹ Górk¹. Niewysokie ceny i szybka
obs³uga to g³ówne zalety barów, których w Krynicy-Zdroju jest 12. Sezonowo
otwierane s¹ lodziarnie, a niektóre z nich pracuj¹ przez ca³y sezon i cukiernie.
Sezonowo w kilku kawiarniach i restauracjach na oczach klientów coraz czêœciej
sma¿y siê naleœniki z ró¿nymi nadzieniami, ustawia punkty sprzeda¿y pra¿onych
orzechów i migda³ów w karmelu. W lecie na ty³ach Starego Domu Zdrojowego
ustawiane s¹ ogródki piwne z licznymi grillami, sma¿alniami pstr¹gów i punkta-
mi sprzeda¿y s³odyczy. Przez ca³y rok w kilku miejscach ustawiaj¹ siê sprzedaw-
cy góralskich oscypków. Turyœci mog¹ równie¿ samodzielnie zaopatrywaæ siê
w artyku³y spo¿ywcze w sieci sklepów. Wiêkszoœæ sklepów otwarta jest równie¿
w soboty i niedziele.

U r z ¹ d z e n i a t o w a r z y s z ¹ c e

Potrzeby znacznej wiêkszoœci uczestników ruchu turystycznego wychodz¹
znacznie dalej ni¿ uzyskanie noclegu i zapewnienie wy¿ywienia. S³u¿y temu wie-
le innych urz¹dzeñ okreœlanych jako towarzysz¹ce. Wyró¿niamy cztery ich rodza-
je (Rogalewski, 1977, s. 63):
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— urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce korzystanie z walorów turystycznych,
— urz¹dzenia rozrywkowe,
— urz¹dzenia us³ugowe,
— urz¹dzenia u³atwiaj¹ce uprawianie turystyki.
W Krynicy-Zdroju i okolicach jest wiele obiektów zabiegowych, w których

mo¿na korzystaæ z zasobów wód mineralnych. Walory w postaci mikroklimatu
i wysokiej jakoœci powietrza wykorzystywane s¹ przez turystów i kuracjuszy pod-
czas spacerów i wycieczek. W zimie trasy spacerowe posypywane s¹ piaskiem,
a wieczorami oœwietlane s¹ stylowymi lampami.

Deptak jest atrakcyjnie zagospodarowany i utrzymany w czystoœci. W lecie
uruchomione s¹ fontanny. W³aœciwe zagospodarowanie przestrzeni zielonych
(parków i skwerów) w Krynicy-Zdroju jest tradycj¹.

Korzystanie z walorów klimatycznych u³atwiaj¹ tak¿e urz¹dzenia sportowo-
-rekreacyjne na wolnym powietrzu. W sezonie letnim otwarty jest odkryty basen
k¹pielowy. Trzy oœrodki dysponuj¹ kortami tenisowymi, które znajduj¹ siê w Par-
ku Sportowym w Dolinie Czarnego Potoku. Park Sportowy posiada równie¿ bo-
isko do pi³ki no¿nej i sztuczne lodowisko.

Krynica-Zdrój to przede wszystkim oœrodek narciarski. Wyci¹gi i trasy miesz-
cz¹ siê g³ównie w dwóch oœrodkach, Jaworzynie Krynickiej i S³otwinach, ale roz-
mieszczone s¹ te¿ pojedynczo w ró¿nych czêœciach uzdrowiska i samej gminy.
Ogó³em znajduje siê w Krynicy-Zdroju 16 wyci¹gów i kolejek, w tym 7 sztucz-
nie naœnie¿anych tras i 5 sztucznie oœwietlonych.

Wybudowana w roku 1997 na Jaworzynie Krynickiej kolejka gondolowa wy-
korzystywana jest zarówno w zimie, jak i w lecie. Jest ona najd³u¿sz¹ i najnowo-
czeœniejsz¹ kolejk¹ gondolow¹ w Polsce. Na stokach Jaworzyny wytyczone s¹
trasy zjazdowe.

Walory krajoznawcze i specjalistyczne udostêpniane s¹ za pomoc¹ szlaków tu-
rystycznych. Na terenie gminy wytyczonych jest 160 km takich szlaków, z czego
w samej Krynicy-Zdroju 10. Udostêpnianie walorów doliny rzeki Poprad odbywa
siê poprzez organizowanie sp³ywów tratwami na jego dwóch 10-kilometrowych
odcinkach z Leluchowa do Muszyny i z Piwnicznej do Rytra.

Walory krajobrazowe i rzeŸba terenu sprzyjaj¹ uprawianiu paralotniarstwa, co
umo¿liwia Klub Paralotniowy w Muszynie. Kilka kó³ ³owieckich organizuje dla
zainteresowanych turystów polowania. Na terenie gminy wystêpuj¹ liczne jaskinie
— niestety brakuje odpowiedniego oznakowania i niewielu mi³oœników speleolo-
gii mo¿e z nich korzystaæ.

Du¿¹ atrakcj¹ okolic Krynicy-Zdroju s¹ cerkwie, mo¿na je ogl¹daæ dziêki bro-
szurze Szlakiem cerkwi, rozprowadzanej przez Urz¹d Gminny Uzdrowiska w Kry-
nicy-Zdroju.

Do urz¹dzeñ rozrywkowych mo¿na zaliczyæ liczne kawiarnie, w których odby-
waj¹ siê ró¿ne kulturalne imprezy i spotkania, nie licz¹c dancingów i „fajfów”.
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¯ycie kulturalne organizuje w Krynicy-Zdroju Centrum Kultury, w którego sk³ad
wchodz¹:

— oœrodek w Krynicy-Zdroju, organizuj¹cy imprezy na deptaku,
— kino Jaworzyna otwarte codziennie, oprócz czwartków,
— Orkiestra Zdrojowa, daj¹ca koncerty w Muszli Koncertowej lub w Pijalni

G³ównej,
— Teatr Zdrojowy, wystawiaj¹cy g³ównie sztuki zapraszanych teatrów, Scena

Dramatyczna, Scena Ma³ych Form, Scenka Lalki i Aktora oraz Kabaret.
Pami¹tki mo¿na kupiæ prawie wszêdzie, a g³ównie w Pijalni G³ównej, gdzie

mieœci siê kilka ma³ych sklepików.

4. Perspektywy rozwoju turystyki w Krynicy-Zdroju

Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki w Krynicy-Zdroju przedstawiono
w oparciu o analizê SWOT. W analizie uwzglêdniono mocne i s³abe strony tury-
styki w gminie, a ponadto przedstawiono szanse i zagro¿enia przy realizacji per-
spektywy rozwoju turystyki w Krynicy-Zdroju.

Obecny stan rozwoju turystyki w gminie Krynica-Zdrój nale¿y oceniæ na tle
Karpat i regionu nowos¹deckiego. Jak wynika z analizy zagospodarowania tury-
stycznego mo¿na powiedzieæ, ¿e stan turystyki w gminie jest wysoki, chocia¿
wystêpuj¹ pewne niedoci¹gniêcia.

Aby ukazaæ perspektywy i kierunki rozwoju turystyki nale¿y przedstawiæ moc-
ne strony tej gminy.

Mocne strony to:
— znacz¹ce w skali kraju zasoby naturalne (wody mineralne, lasy, góry, kli-

mat),
— wielowiekowe tradycje uzdrowiskowo-wypoczynkowe,
— uznany, miêdzynarodowy wizerunek Krynicy-Zdroju,
— mo¿liwoœæ wykorzystania zasobów do ró¿norodnego przeznaczenia (sport,

poznawanie przyrody, turystyka specjalistyczna, biznesowa, aktywna, agroturysty-
ka),

— baza lecznictwa uzdrowiskowego,
— dobry stan œrodowiska, czêœciowo rozwiniêta infrastruktura proekologiczna,
— proturystyczne w³adze gminy,
— baza noclegowa o zró¿nicowanym standardzie,
— baza gastronomiczna o zró¿nicowanym standardzie,
— wyszkolona kadra hotelowa i medyczna.
S³abe strony to:
— s³aba dostêpnoœæ transportowa Krynicy-Zdroju, niedostateczna sieæ dróg,
— brak obwodnicy dla transportu towarowego,
— s³aba sieæ dystrybucji us³ug turystycznych i komplementarnych,
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— uzdrowiskowy wizerunek Krynicy-Zdroju,
— s³aba informacja zewnêtrzna,
— ograniczone dzia³ania promocyjne,
— brak szlaków turystycznych (z wyj¹tkiem turystyki pieszej),
— brak kadry turystycznej profesjonalnej,
— brak infrastruktury pozauzdrowiskowej z przeznaczeniem dla turystyki,

sportu, rekreacji oraz dzia³alnoœci targowo-wystawienniczej i kongresowej,
— brak tradycji kulturowych zwi¹zanych z dziedzictwem ³emkowsko-

-bojkowskim oraz ¿ydowskim.
Szanse rozwoju turystyki w gminie to:
— przyst¹pienie do Unii Europejskiej — dostêp do rynku,
— wzrost iloœci dni wolnych od pracy,
— planowany zjazd z autostrady A4 w Brzesku i Tarnowie,
— przygraniczne po³o¿enie wraz z przejœciami granicznymi dla turystów,
— proturystyczny program rozwoju regionalnego Ma³opolski,
— szeroka prywatyzacja,
— uwzglêdniony plan rozwoju i program inwestycyjny na najbli¿sze lata,
— wykorzystanie Funduszy Strukturalnych z UE.
Perspektywy rozwoju turystyki w gminie Krynica-Zdrój mog¹ napotkaæ szereg

zagro¿eñ. Zagro¿enia te to przede wszystkim:
— brak ustawy Prawo Uzdrowiskowe,
— brak drogi szybkiego ruchu Warszawa — Tarnów — Krynica,
— stagnacja w kraju i zubo¿enie spo³eczeñstwa,
— zbyt wysoka cena kredytu,
— drastyczny spadek nak³adów pañstwa na lecznictwo uzdrowiskowe,
— restrykcyjny i antymotywacyjny system podatkowy,
— konkurencja turystyki s³owackiej,
— brak promocji i informacji w innych regionach Polski,
— s³aba promocja polskiej turystyki za granic¹,
— dekapitalizacja bazy turystycznej i sanatoryjnej.
Reasumuj¹c, dalszy rozwój Krynicy-Zdroju uzale¿niony jest od uruchomienia

nowych celów i motywów do przyjazdu, np. ró¿norodne dzia³ania turystyczne
i paraturystyczne, sportowe, kulturalne, biznesowe i kongresowe. Narzêdziem re-
alizacji tych celów powinna byæ promocja i wzmocnienie wizerunku turystyczno-
-sportowego ca³ej gminy. W osi¹gniêciu celów pomocne mog¹ byæ cele operacyj-
ne takie, jak: modernizacja istniej¹cych i definiowanie nowych produktów, roz-
wój atrakcji i infrastruktury turystycznej i komplementarnej, atrakcyjniejszy mar-
keting i promocja oraz wzmocnienie instytucjonalne i organizacyjne.
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Streszczenie

W artykule pt. Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój autorzy podjêli próbê
przedstawienia stanu zagospodarowania turystycznego w gminie Krynica-Zdrój. Przedstawili bazê
noclegow¹, komunikacyjn¹, gastronomiczn¹ i towarzysz¹c¹ w gminie Krynica-Zdrój. Ponadto, na-
kreœlili kierunki rozwoju turystyki w gminie Krynica-Zdrój, wykorzystuj¹c analizê SWOT do usta-
lenia misji i celów strategii rozwoju produktu turystycznego.

S³owa kluczowe

zagospodarowanie turystyczne, produkt turystyczny, Gmina Krynica-Zdrój

Tourist Development in the District of Krynica-Zdrój

S u m m a r y

The article entitled the Tourist Development in the District of Krynica-Zdrój attempts to present
the state of tourist development in the district of Krynica-Zdrój. The authors describe accommoda-
tion, transport, gastronomic and accompanying conditions in the district of Krynica-Zdrój. Further-
more, they outlined the directions of development for tourism in the district of Krynica-Zdrój with
the help of SWOT analysis in order to define the mission and objectives of the tourist product de-
velopment strategy.
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tourist development, tourist product, the district of Krynica-Zdrój
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