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WSTĘP – GENEZA
Plan stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr … /2009 Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia ….. 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój na lata
2009-2015.
Plan jest dokumentem opracowanym i przyjętym przez Gminę Uzdrowiskową Uście
Gorlickie, niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej
3 Turystyka i przemysł kulturowy, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat
B inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. W schemacie tym będą wspierane
inwestycje związane z budową, rozbudową i renowacja ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie uzdrowisk. Opracowanie Planu
Rozwoju Uzdrowiska Wysowa - Zdrój, leżącego w Gminie Uście Gorlickie powiat Gorlice,
województwo

małopolskie wykonano w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r.

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych oraz Metodykę przygotowania planu Rozwoju Uzdrowiska
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.1
POJĘCIA
Gmina Uzdrowiskowa – to gmina, której obszarowi lub jego części został nadany status
uzdrowiska.2
Uzdrowisko – obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe,
wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych
surowców leczniczych, spełniających warunki określone w Ustawie, któremu nadano status
uzdrowiska.3 Wg rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia Wysowa-Zdrój posiada
status uzdrowiska.

1

Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków, listopad 2007
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych [ Dz. U. 2005 Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.]
3
Tamże
2
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Ogólnodostępna infrastruktura uzdrowiskowa- infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
położona na terenie uzdrowiska, do której dostęp jest oferowany na jednakowych
warunkach dla wszystkich zainteresowanych, z wyłączeniem infrastruktury lecznictwa
uzdrowiskowego, służącej do świadczenia usług kontraktowanych w publicznym systemie
ochrony zdrowia.4
Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe – przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie
uzdrowiska, będące organem założycielskim dla zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.5
UCZESTNICY PRAC NAD PLANEM
Plan Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój

został przygotowany przy szerokim

zaangażowaniu społeczności lokalnej. W ramach prac, wśród mieszkańców gminy
przeprowadzono konsultacje społeczne oraz spotkania warsztatowe podczas których
wyłoniona została wizja rozwoju gminy oraz obszary problemowe, a także przeprowadzono
analizę SWOT kierując się zasadami:
- zasadą programowania – obowiązek tworzenia długookresowych strategii i planów
rozwoju na poziomie narodowym, wojewódzkim i lokalnym,
- zasadą subsydiarności – jasne określenie kompetencji władzy wykonawczej różnych
szczebli, upoważnienie samorządów do programowania i realizacji polityki rozwoju regionu,
- zasadą partnerstwa – konsultowanie i udział partnerów lokalnych,
- zasadą koncentracji – wybór i ustalenie hierarchii priorytetów,
- zasadą zarządzania strategicznego,
-

zasadą

zrównoważonego

rozwoju

w

wymiarze

społecznym,

przestrzennym

i środowiskowym.
W pracy nad Planem uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, domów wczasowych,
agroturystyki, liderzy lokalni: radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, pracownicy jednostek
organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
kościelnych, grup nieformalnych.
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PLANU
Z uwagi na wagę zagadnień oraz długoletni okres realizacji Planu musi być on na
bieżąco monitorowany. Monitorowanie nie tylko zapewni postęp realizacji Planu, ale

4
5

Tamże
Tamże
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również umożliwi ocenę zasadności przyjętych celów głównych oraz służących jej realizacji
działań. Procesy gospodarcze zachodzą w sposób niezwykle dynamiczny i dlatego Plan
musi mieć wbudowane mechanizmy pozwalające na ewaluację osiąganych wyników
i korektę wyznaczonych zamierzeń.
Monitorowanie umożliwi:
- bieżącą ocenę programów i zadań oraz osiąganie celów,
- prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,
- dokonanie bieżących korekt i poprawek,
- podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,
- informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.
Za ten proces będzie odpowiadał powołany przez Wójta Zespół Zadaniowy
ds. wdrażania, realizacji i monitorowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój na lata
2009-2015. Zespół powinien zbierać się raz w roku i oceniać poziom wdrażania
poszczególnych celów i kierunków działań. Swoją ocenę zespół powinien przedkładać
Wójtowi Gminy, sugerując przyjęcie proponowanych rozważań.
Plan zawiera zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej
i

wszystkich

instytucji

przedsiębiorców,

publicznych

właścicieli

i

niepublicznych,

pensjonatów

Uzdrowiska

działających

na

polu

Wysowa

S.A.,

uzdrowiskowymi

i turystycznym w gminie. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym
z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Jednak wdrażanie
Planu, zawierającego zadania będące w kompetencjach wielu lokalnych i ponadlokalnych
instytucji, organizacji i środowisk, wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy
zainteresowanymi

stronami.

Ma

to

szczególnie

istotne

znaczenie

w

przypadku

pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przy realizacji takich
projektów niezbędne jest porozumienie i współpraca pomiędzy partnerami, określenie
wspólnych koncepcji realizacyjnych i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
Należy podkreślić, że wdrażanie odbywać się będzie przy aktywnym udziale
podmiotów samorządowych, pozarządowych, ale przede wszystkim samej społeczności,
która najlepiej wie jakie są jej potrzeby i jak je najlepiej zaspokoić.
Zidentyfikowanymi partnerami, którzy współpracować powinni w realizacji Planu są:
1. Uzdrowisko Wysowa S.A.
2. Dom Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Glinik”
3. Ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty
4. Gospodarstwa agroturystyczne
7
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5. Ośrodek „Wysowa”
6. Urząd Gminy w Uściu Gorlikcim
7. Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Uściu Gorlickim
9. Placówki oświatowo – wychowawcze gminy
10. Kluby sportowe z terenu gminy
11. Przedsiębiorcy z terenu gminy
12. Posterunek Policji w Uściu Gorlickim
13. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
14. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
15. Starostwo Powiatowe w Gorlicach
16. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
17. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
18. Organizacje pozarządowe
19. Media lokalne i regionalne
20. Parafie
21. Inni partnerzy
Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian
pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat
skuteczności i efektywności wdrażania Planu, a także jego ocenę i zmianę (tam, gdzie jest
to konieczne). Monitoring służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia
do wyznaczonych celów i zadań, a także poziomu ich osiągania. Corocznie w I półroczu
Zespół ds. monitoringu Planu będzie spotykał się w celu monitorowania przebiegu realizacji
zadań i osiągania celów operacyjnych.
Przeglądy strategiczne powinny być realizowane cyklicznie. Aktualizacja będzie
przeprowadzana co 2 lata w I półroczu. Aktualizacji Planu będzie dokonywał Zespół
roboczy do spraw aktualizacji Planu powołany Zarządzeniem Nr 14/2009 Wójta Gminy
Uście Gorlickie z dnia 06 marca 2009 r. Współpracować z Zespołem będą lokalni
przedsiębiorcy, liderzy i społeczność gminy, którzy wyrażą chęć udziału w warsztatach
dotyczących wypracowania aktualizacji Planu.
Prace nad aktualizacją Planu będą poprzedzone zebraniem opinii od społeczności
gminy na temat skali problemów, deficytów i zadowolenia z podjętych działań. Następnie
na warsztatach ze społecznością, na podstawie zebranych materiałów i wyników
monitoringu planu, zostaną opracowane poszczególne elementy planu, które wymagają
8
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aktualizacji oraz dokonana zostanie weryfikacja i hierarchizacja poszczególnych celów
i zadań realizacyjnych. Brane będą pod uwagę zarówno nowe oczekiwania społeczności
lokalnej i określonych grup społecznych, jak również zmieniające się czynniki środowiska
zewnętrznego, np. nowe uregulowania prawne, społeczno-ekonomiczne czy nowe
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Dlatego też przy wyborze zadań do
realizacji na kolejne lata, Zespół oraz osoby współpracujące powinni uwzględniać nie tylko
istniejące zapisy Planu ale także nowe, nie ujęte w nim zadania.
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I. STRESZCZENIE
Plan Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój zakłada realizację zarówno inwestycji
komunalnych jak i działań z dziedziny lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, rekreacji,
sportu i kultury. W celu zapewnienia realizacji planowanych zadań niezbędne są działania
zmierzające do urządzenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej oraz do
poprawy estetyki Wysowej-Zdroju. Dzięki takim działaniom nie tylko mieszkańcy wsi, ale
również licznie przyjeżdżający do Wysowej-Zdroju turyści i kuracjusze będą mieć
możliwość wspólnego spotykania się w pięknym i zadbanym otoczeniu i korzystania
z szeregu możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma to również zapoczątkować
realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia
uzdrowiska.
Priorytetem Planu jest stworzenie dobrych warunków pobytu i wypoczynku dla
przyjezdnych oraz zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.
Promowanie zdrowego stylu życia zapewni warunki do harmonijnego rozwoju zarówno
fizycznego i psychicznego. Zgodnie z rozpowszechnionym w ostatnich latach hasłem
" w zdrowym ciele zdrowy duch" prowadzenie aktywnego trybu życia buduje podłoże do
rozwijania samodzielności, obowiązkowości oraz kształtuje umiejętność podejmowania
nowych wyzwań. W ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój na lata 2009-2015
planuje się następujące programy:
PROGRAM A
PROGRAM POPRAWY INFRSATRUKTURY UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ
Znajdują się w nim przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie mieszkańcom
Wysowej-Zdroju i przebywającym tu kuracjuszom i turystom wypoczynku i aktywnych form
spędzania czasu.
PROGRAM B
PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
W tym programie znajdują się przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu dróg
dojazdowych i wewnątrz Uzdrowiska.
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PROGRAM C
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Znajdują się w nim przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie nieskażonych walorów
środowiska naturalnego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z naturą funkcjonowania
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
PROGRAM D
PROGRAM PODNIESIENIA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH I UZDROWISKOWYCH
Program

zakłada

przedsięwzięcia

mające

na

celu

podniesienie

jakości

usług

uzdrowiskowych i publicznych.
PROGRAM E
PROGRAM ROZWOJU KULTURALNEGO I PROMOCJI UZDROWISKA
Program zawiera przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kulturalnego, promowania kultury,
wielowyznaniowości wielokulturowości, promocji uzdrowiska w regionie i poza granicami
kraju, współpracę przygraniczną.
Tytuł

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ
NA LATA 2009-2015
Lokalizacja
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE- POWIAT GORLICE- GMINA UŚCIE GORLICKIEUZDROWISKO WYSOWA-ZDRÓJ
Obszar
Obszar Uzdrowiska Wysowa-Zdrój obejmujący 2019 ha
Czas trwania
Program na lata 2009-2015
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Mapka sytuacyjna
Wysowa - Zdrój na mapie Województwa Małopolskiego

WYSOWA - ZDRÓJ

Wysowa - Zdrój na mapie Powiatu Gorlickiego

WYSOWA - ZDRÓJ
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Wysowa-Zdrój na mapie Gminy Uście Gorlickie

WYSOWA-ZDRÓJ
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Cele programu
Głównym celem Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój jest :

ZAPEWNIENIE PRZYBYWAJąCYM DO WYSOWEJ-ZDROJU
KURACJUSZOM, PACJENTOM, TURYSTOM I OSOBOM
POSZUKUJąCYM WYPOCZYNKU, DOBRYCH WARUNKÓW POBYTU.
DOTYCZY TO USłUG PODSTAWOWYCH [ ZAMIESZKANIE,
WYżYWIENIE] ORAZ SZEROKIEJ OFERTY UZDROWISKOWEJ
I TURYSTYCZNO-SPORTOWEJ.
Cele szczegółowe:
1. Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej
2. Poprawa infrastruktury drogowej
3. Ochrona środowiska
4. Zwiększenie oferty turystyczno-rekreacyjnej
5. Rozwój gospodarczy
6. Współpraca terytorialna
7. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego
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Środki realizacji celów/główne planowane przedsięwzięcia
Projekt 1
OCHRONA ŚRODOWISKA NA POGRANICZU POLSKO – SŁOWACKIM
Projekt 2
ODNOWA CENTRUM WYSOWEJ-ZDROJU – MODERNIZACJA PARKU
ZDROJOWEGO WRAZ Z DOJAZDOWĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ
Projekt 3
BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO KRYNICA –WYSOWA - BLECHNARKAGRANICA PAŃSTWA
Projekt 4
BUDOWA STACJI NARCIARSKIEJ „OSTRY WIERCH”
Projekt 5
PARK WODNY
Projekt 6
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO, PEŁNOWYMIAROWEGO
Z BIEŻNIĄ W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 7
BUDOWA DOMU ZDROJOWEGO W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 8
SZLAKI TURYSTYCZNE
Projekt 9
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 10
SEGREGACJA ŚMIECI
15
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Projekt 11
BUDOWA BASENU KRYTEGO PRZY OŚRODKU „WYSOWA”
Projekt 12
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 13
DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z INFRASTRUKTURĄ OCHRONY
ZDROWIA DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
Projekt 14
OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII UZDATNIANIA
WODY
Projekt 15
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UZDROWISKOWYCH UZDROWISKA WYSOWA
S.A
Projekt 16
PRZEBUDOWA LINII ROZLEWNICZEJ UZDROWISKA WYSOWA S.A.
Projekt 17
PROMOCJA UZDROWISKA i ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
PROJEKT 18
PORADNICTWO I RAHABILITACJA W UZDROWISKU WYSOWA-ZDRÓJ
Projekt 19
REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ
Projekt 20
BUDOWA LODOWISKA W WYSOWEJ-ZDROJU
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Projekt 21
REMONT CMENTARZY WOJENNYCH Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Projekt 22
URZĄDZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO
Projekt 23
WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA OBSZARZE UZDROWISKA
2.1 CHARAKTERYSTYKA I RYS HISTORYCZNY UZDROWISKA
Wysowa-Zdrój jest jedną z 20 wsi wchodzących w skład gminy Uście Gorlickie
w powiecie gorlickim województwa małopolskiego. Jest to miejscowość uzdrowiskowa,
leżąca w malowniczej dolinie rzeki Ropy, otoczona wzniesieniami południowo – zachodniej
części Beskidu Niskiego przy granicy ze Słowacją.
Wysowa posiada piękny krajobraz, czyste powietrze oraz swoisty; górski, łagodny,
umiarkowanie bodźcowy mikroklimat. Na ukształtowanie się klimatu duży wpływ wywierają
lasy jodłowo-bukowe pokrywające zbocza wzniesień otaczających Wysową.
Miejscowość Wysowa po raz pierwszy wymieniana jest jako część dóbr rycerskiego rodu
Gładyszów w 1437 r. Osada założona na prawie niemieckim, przeniesiona później jak wiele
wsi w Beskidzie Niskim na prawo wołoskie. Przez całe wieki przez Wysową prowadził
lokalny szlak handlowy z

Preszowa i Bardejowa (Słowacja) do Gorlic i Biecza.

W miejscowości znajdowały się składy wina węgierskiego przywożonego przez kupców
greckich i ormiańskich. W XVII wieku podobnie jak inne wsie dóbr Gładyszów Wysowa
często zmieniała właścicieli. W okresie konfederacji barskiej odbywały się tutaj walki
z Rosjanami. Wioska kwitła dzięki swemu położeniu przy szlaku handlowym. Nazwa
Wysowa pochodzi prawdopodobnie od skrótu imienia nieznanej dotąd osoby Viszow,
Vyshowa, Wyschowa, która miała tam swoje pola czy las. Wysowa–Zdrój to uzdrowisko
z tradycjami. Znakomite właściwości lecznicze wód w Wysowej znane i cenione były już
w połowie XVIII wieku.
Pierwszy historyczny przekaz o źródłach wysowskich pochodzi z połowy XVII wieku, kiedy
to schwytany zbójnik Sobczak zeznał, że jego kompani leczyli się tutaj „na francze”.
Pisemna wzmianka o istnieniu wysowskich wód i o tym, że właściciel Wysowej wojewoda
bracławski hr. Lanckoroński „corocznie tam używa kąpieli, której czerstwość swego zdrowia
przypisuje” pochodzi z 1786 r.
W 1808 r. Urszula z Morszczynów Dębińska wybudowała łazienki do kąpieli
w wodach mineralnych, a w 1914 r. dom mieszkalny dla Kuracjuszy tworząc zaczątek
zakładu przyrodoleczniczego. Pod koniec XIX wieku Wysowa posiadała już zakład
zdrojowo – kąpielowy uznany w 1882 r. i stała się znanym uzdrowiskiem. Do rozwoju
uzdrowiska przyczyniła się budowa kolei do Grybowa i Gorlic co zbliżyło uzdrowisko do
świata oraz budowa utwardzonej drogi z Ropy. Jak podaje dr Jarosz – lekarz uzdrowiskowy
w końcowych latach XIX wieku, leczono w Wysowej skutecznie dziewięć typów chorób.
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Zakład zdrojowo – kąpielowy w Wysowej eksploatował wody z 7 źródeł używając ich do
różnych kąpieli, natrysków, inhalacji i kuracji pitnej oraz prowadził sprzedaż wód
mineralnych w butelkach. Wypoczynkowi i poprawie zdrowia służył znakomity klimat
z powodu którego Wysową nazywano „Galicyjskim Meranem”. Świetności Wysowej
położyła kres I wojna światowa, a w szczególności działania wojenne związane z bitwą
„pod Gorlicami” w maju 1915 r. Obok Wysowej przebiegał front, który spowodował
ogromne zniszczenia zarówno we wsi jak i w urządzeniach zdrojowych. Spłonęły wszystkie
zabudowania zdrojowe, niektóre wille zostały rozebrane. Zniszczone zostały nawet
drewniane ocembrowania źródeł oraz drewniane rurociągi. Do końca wojny nikt nie
interesował się zakładem, to co uchowało się przed wojskiem rozgrabili szabrownicy.
Zakład praktycznie przestał istnieć.
W okresie międzywojennym zdrojem zarządzała spółka krakowskich lekarzy kierowana
przez dr Wacława Kraszewskiego. Wybudowano wtedy nowe drewniane budynki zakładu
zdrojowego i dużą stylową pijalnię wg projektu Karola Stryjewskiego. Rozpoczęto też
butelkowanie wody mineralnej. Po II wojnie światowej Wysowskie uzdrowisko popadło
w zaniedbanie.

Dopiero w 1959 r. utworzono Państwowe Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko Wysowa”
a w latach 60-tych i 70-tych powstała większość dziś istniejących sanatoriów i urządzeń
zdrojowych.
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Największym bogactwem dla miejscowości uzdrowiskowej, obok klimatu i nieskażonej
przyrody, są na pewno wody mineralne. Bez nich Wysowa nie miała by prawa istnieć jako
atrakcja turystyczna. W Wysowej obserwuje się ścisły związek wód mineralnych z budową
geologiczną. Większość wystąpień szczaw stwierdzono w strefach wypiętrzeń i dyslokacji a
przede wszystkim w obrębie antykliny Hańczowa – Wysowa – Blechnarka, w jej części
centralnej, w rejonie parku zdrojowego i najbliższego terenu. Wody mineralne znane były
miejscowej ludności od samego początku przebywania człowieka na tym terenie.
Na pewno używane w celach leczniczych od połowy XVII w. aż do dnia dzisiejszego.
W ciągu tego okresu czasu wielokrotnie zmieniali się właściciele, zmieniali się kuracjusze,
którzy przybywali tutaj aby podreperować własne zdrowie, ale wody pozostały. Zmieniały
się nazwy tych wód, zmieniało się ich usytuowanie ale zawsze służyły jako niezastąpiony
środek leczniczy. Początkowo wody nie były nazywane, dopiero gdy zaczęli zajmować się
nimi uczeni, którzy dokonywali rozbioru chemicznego, zaczęto przypisywać im nazwy.
W większości są to imiona zasłużonych ludzi, mających duży udział w rozpropagowaniu
zarówno wód jak i samego uzdrowiska. Pierwszy raz nazwy źródeł pojawiają się w roku
1881, prawdopodobnie zostały nadane przez właścicieli uzdrowiska przed zleceniem
wykonania analiz chemicznych powierzonych dr Bronisławowi Radziszewskiemu. Do analiz
powierzono wody ze źródeł Bronisław, Wanda, Józef, Słone. W następnych latach pojawiły
się nazwy Karol i Olga. Część z nich nie dotrwała do naszych czasów, zostały zniszczone
lub zawaliły się podczas II wojny światowej i w pierwszych trudnych latach powojennych.
Niezmiennie zawsze były to, i są nadal, szczawy alkaliczno – żelaziste. Różnią się między
sobą ilością składników stałych na dm3 oraz głębokością odwiertów z jakich są
wydobywane. Mineralizacja wód waha się od 1,5 g/dm3 w ujęciu Józef I do 25,2 g/dm3
w ujęciu Aleksandra. Głębokość waha się od 6m w przypadku Józefa I do ponad 100m
w odwiercie Aleksandra. Wody mineralne rejonu Wysowej, uznane w 1963 r. przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej jako wody lecznicze, wydobywają się na
powierzchnię ziemi w formie naturalnych wypływów lub też udostępnione zostały poprzez
odwierty wykonane przez zarządców uzdrowiska. Obecnie w Wysowej istnieje 14 czynnych
ujęć wody mineralnej (2 pochodzą z lat 20 – tych, 4 z lat 60 – tych, 5 z 70 – tych a jedno
z początku 90 – tych). Wszystkie są zbadane i sklasyfikowane.
Charakterystyka wód mineralnych Uzdrowiska Wysowa.
JÓZEF

I

– jest odwiertem o głębokości 6,0 m wykonanym w 1921 roku w ramach

prac renowacyjnych Spółki Akcyjnej „Wysowa”. Usytuowana została w miejscu dawnego
ujęcia Józef, znanego i badanego jeszcze pod koniec XIX w. Ujęta tym odwiertem woda
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została scharakteryzowana jako 0,26%

szczawa wodorowęglanowo – chlorokowo –

sodowa, żelazista, borowa. Zatwierdzona wydajność – 0,48 m3/godz.
S Ł O N Y – jest odwiertem o głębokości 14,9m wykonanym w 1921 roku. Pierwotnie był
on w budynku dawnej pijalni – rozlewni, wybudowanej w latach dwudziestych, a spalonej
w1963 r. Znajduje się w miejscu XIX wiecznego źródła o tej samej nazwie. Podczas wojny
zasypane. Zrekonstruowane w 1972 roku, odwiert pogłębiono do 16,5m. Wodę z tego
ujęcia scharakteryzowano jako 0,20% szczawę wodorowęglanowo – sodowo – wapniowo,
żelazista, borowa. Zatwierdzona wydajność – 0,18 m3/godz.
J Ó Z E F I I – jest odwiertem o głębokości 29,3m wykonanym w roku 1962. Znajduje się
na terenie parku zdrojowego. Woda z tego ujęcia scharakteryzowana została jako 0,51%
szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowa, żelazista, borowa. Zatwierdzona
wydajność – 0,48 m3/godz.
HENRYK

W – 11 – jest odwiertem o głębokości 50m wykonanym w 1969 roku.

Zlokalizowana na lewym brzegu potoku Szumiak, obok Rozlewni Wód Mineralnych. Jego
nazwa pochodzi od imienia wybitnego znawcy Karpat i ich wód mineralnych, badacza
rejonu Wysowej, geologa, profesora AGH – Henryka Świdzińskiego. Ujęta woda
scharakteryzowana została jako 0,60% szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowo
– borowa. Zatwierdzona wydajność – 1,1m3/godz.
BRONISŁAW

– jest otworem o głębokości 18,3 m wykonany w roku 1960.

Usytuowany na miejscu zlikwidowanego ujęcia Bronisława w parku zdrojowym. Wodę
z tego ujęcia scharakteryzowano jako 0,16% szczawę wodorowęglanowo – sodowo
– wapniową, żelazisto, magnezowo, borową. Zatwierdzona wydajność – 0,15 m3/godz.
A L E K S A N D R A – jest odwiertem o głębokości 100m wykonanym w 1961 roku.
Usytuowana jest na prawym brzegu rzeki Ropy, w pobliżu Rozlewni Wód Mineralnych.
Ujęta woda to 2,44% szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowa, bromkowa,
jodkowa, żelazista, borowa. Zatwierdzona wydajność – 0,84 m3/godz.
ANNA

W – 13 – jest odwiertem o głębokości 40m wykonanym w 1972 roku.

Zlokalizowany jest w północnej części parku zdrojowego. Nazwa „Anna” pochodzi od
imienia

dr

Anny

Jarockiej,

długoletniej

kierowniczki

Laboratorium

Chemicznego

PP „Obsługa Techniczna Uzdrowisk”, mającej wiele osiągnięć w badaniu składu fizyczno
chemicznego wód mineralnych, nie tylko z rejonu Wysowej. Woda z tego odwiertu
to 1,59% szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowa, jodkowo, bromkowo, borowa.
Zatwierdzona wydajność – 0,6 m3/godz.
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F R A N C I S Z E K W-14 - jest odwiertem o głębokości 50m wykonanym w 1972 roku.
Położony jest poza obrębem parku, w pobliżu ujścia potoku Szumiak do Ropy. Nazwa
pochodzi od imienia profesora Śląskiej Akademii Medycznej – Franciszka Kokota,
zasłużonego badacza właściwości wód mineralnych w Wysowej. Odwiertem ujęto wodę,
która scharakteryzowana jest jako 1,83% szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo
– sodowa, jodkowa, bromkowo, borowa. Zatwierdzona wydajność – 1,3 m3/godz.
W-12 – jest odwiertem o głębokości 40m, wykonanym w 1969 r. znajduje się w pobliżu
rozlewni

wód

mineralnych.

Ujęta

woda

to

0,40%

szczawa

wodorowęglanowo

– chlorkowo – sodowo – wapniowa, żelazista, borowa. Zatwierdzona wydajność – 2,0
m3/godz.
W-24 – jest odwiertem o głębokości 40m. wykonanym w roku 1992. Znajduje się po lewej
stronie potoku Szumiak. Ujęta woda to 0,14% szczawa wodorowęglanowo – sodowo
– wapniowa, żelazista, borowa. Zatwierdzona wydajność – 2,0 m3/godz. Woda ta używana
jest do produkcji naturalnej wody mineralnej „Wysowianka”.
W-15 – jest odwiertem o głębokości 80m. wykonanym w 1974 r. Zlokalizowana obok drogi
prowadzącej od rejonu cerkwi w kierunku sanatorium „Glinik”. Ujęta woda to 0,95%
szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa,
siarczkowa. Zatwierdzona wydajność – 1,8 m3/godz.
W-16 – jest odwiertem o głębokości 76 m. wykonanym w 1974 r. Znajduje się po północno
– zachodniej stronie drogi prowadzącej od cerkwi do sanatorium „Glinik”. Ujęta woda to
0,44% szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowego, bromkową, borową.
W latach siedemdziesiątych przeprowadzono jeszcze kilka wierceń za wodą
mineralną. Wszystkie zostały przeznaczone do likwidacji z powodu małej ilości wody.
Zlikwidowane maja być ujęcia W-19, W-20, W-17, W-18, W-21, W-22. Oprócz robót
ziemnych udostępniających wody mineralne, występują one tutaj również w formie
wypływów naturalnych. Jeszcze w latach sześćdziesiątych były one liczne, rozmieszczone
w brzegach rzeki Ropy lub jej najbliższym otoczeniu. Przeważnie nie były ujęte, tylko
niektóre z nich miały drewniane obudowy. Obecnie praktycznie nie występują poza jednym,
które znajduje się w pobliżu oczyszczalni ścieków, znane pod nazwą „Na Sklepinie”.
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Obecnie w Wysowej eksploatowanych jest 12 ujęć wody mineralnej,
zlokalizowanych w okolicach parku zdrojowego a 5 wód mineralnych dostępnych jest
w pijalni wód mineralnych w centrum parku.
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W Wysowej leczy się schorzenia przewodu pokarmowego, szczególnie dróg żółciowych,
trzustki, dwunastnicy, jelit, dróg oddechowych (alergii), nerek, anemii, cukrzycy, nadwagi,
schorzeń kostno-stawowych i mięśniowych.
Lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone jest w Szpitalu Uzdrowiskowym „BESKID”,
sanatoriach „BIAWENA” i „GLINIK” oraz Zakładzie Przyrodoleczniczym. Uzdrowisko
świadczy pełny zakres usług balneologicznych (kuracja pitna wodami leczniczymi, kąpiele
wannowe, zawijanie borowinowe, inhalacje, masaże suche i podwodne, natryski
wodolecznicze), fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz odnowy biologicznej.
Uzdrowisko Wysowa jest jedynym uzdrowiskiem w Polsce, które prowadzi uzdrowiskowy
ośrodek Dializy Pozaustrojowej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid” przy współpracy
z Katedrą i Kliniką Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach.
Połączenie ekologicznych warunków uzdrowiska z nowoczesnymi metodami leczenia
i kwalifikacjami kadry stanowi o atrakcyjności oferty lecznictwa uzdrowiskowego.
Uzdrowisko Wysowa jako firma istnieje od 1959 r. Zajmuje się prowadzeniem lecznictwa
uzdrowiskowego oraz produkcją wód mineralnych. Tradycje lecznictwa uzdrowiskowego
sięgają XVIII w., a okres świetności uzdrowiska przypada na przełom XIX i XX w.
Obok lecznictwa uzdrowiskowego Wysowa-Zdrój oferuje wymarzony wypoczynek. Posiada
bardzo dobrze rozwiniętą bazę hotelowo-gastronomiczną dla każdego klienta. Od hoteli,
poprzez ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, pensjonaty, ośrodki domków kempingowych
i gospodarstwa agroturystyczne po pola biwakowe. W każdym z obiektów świadczone są
usługi gastronomiczne.
W centrum Wysowej położony jest park z wiekowymi okazami drzew parkowych
i oplatającym go potokiem Szumiak. Intensywnie rozwija się również budownictwo
jednorodzinne, pensjonatowe i rekreacyjne. Nadal jest tu jednak sporo zielonej przestrzeni
i ciszy.
W Wysowej - Zdroju znajduje się cerkiew z 1779 r., kościół drewniany z 1938 r., kaplica
zdrojowa parafii rzymskokatolickiej z roku 1992, kaplica cmentarna z 1997 r., kaplica
drewniana na górze Jawor – miejsce kultu Łemków, Stary Dom Zdrojowy z początku XX
wieku,

park,

cmentarz

nr

50

z

I

wojny

światowej,

ośrodek

zdrowia,

zakład

przyrodoleczniczy, jednostka OSP, Zakład Gospodarki Komunalnej, 6-cio klasowa szkoła
podstawowa, pijalnia wód mineralnych, stanica konna, miejsce do przekraczania granicy
państwa na szlaku turystycznym Wysowa-Zdrój - Cigielka i Blechnarka- Huta Stebnicka.
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Obecnie Wysowa-Zdrój liczy około 700 stałych mieszkańców. Powierzchnia ogólna wsi
wynosi 2019 ha (w tym: powierzchnia lasów 1326 ha, powierzchnia użytków rolnych 618
ha).
2.2 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Wysowa - Zdrój położona jest w strefie klimatu podgórskiego o umiarkowanym natężeniu
bodźców. Rejon miejscowości należy do Hańczowskich gór rusztowych o zalesionych
grzbietach, typowych dla Beskidu Niskiego. Lasy, które zajmują ok. 65,7% powierzchni wsi,
nadają miejscowości szczególnego piękna. Są to lasy mieszane na siedlisku lasu
górskiego o dominującym składzie gatunkowym jodłowo – bukowym z domieszką
modrzewia, sosny, jawora, świerka i jesiona. Drzewostany sosnowe w większości zostały
wprowadzone sztucznie na dawnych gruntach porolnych. Są one przebudowane
do drzewostanów zgodnych z siedliskiem, a więc jodłowo -bukowych.
Wśród

zbiorowisk

leśnych

należy

wymienić

wschodniokarpacki

zespół

buczyny

z kostrzewą górską, wilgotny podzespół źródliskowy z miesięcznicą trwałą oraz bardzo
rzadki w Karpatach zespół jaworzyny górskiej z języcznikiem zwyczajnym. Duże walory
krajobrazowe i przyrodnicze posiadają też stare ponad 120 letnie buczyny przygrzbietowe
na górze Lackowa. Lasy pełnią funkcje wodochronne i glebochronne, oraz uzdrowiskowo–
klimatyczne.
Siedlisko lasu górskiego należy do bogatych siedlisk, dlatego występują tu różnorodne
rośliny runa w tym wiele gatunków rzadkich jak: omieg górski, modrzyk górski, ciemiężnica
zielona, oraz dziewięćsił bezłodygowy. Ochroną gatunkową objęte są występujące tu:
goryczka krzyżowa, bluszcz, storczyki, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, podkolan
biały, lilia złotogłów.
Na obszarze Beskidu Niskiego, który stanowi łącznik między fauną i florą Karpat
Wschodnich i Zachodnich wykształciła się bogata fauna obfitująca w gatunki puszczańskie.
Duże kompleksy leśne dają możliwość bytowania i rozmnażanie się zwierzętom
roślinożernym i drapieżnym. Występują tutaj jelenie, dziki, sarny, pojawia się przechodnio
łoś, widoczny jest borsuk oraz wydra.
Wśród drapieżników dominującym jest wilk. Występuje również lis, ryś, czasami żbik.
Przechodnio pokazuje się nawet niedźwiedź brunatny. Wśród ptaków spotyka się liczne
drapieżniki jak: orlik krzykliwy, myszołowy, jastrzębie, puchacze, pszczołojady. Z ptaków
chronionych czarny bocian. Występuje tu cała gama ptaków śpiewających leśnych
i polnych. Bogato reprezentowane są gady i płazy. Niezwykle bogaty świat owadów
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stanowią chrząszcze i motyle. Z rzadkich owadów chronionych występuje nadobnica
alpejska i niepylak mnemoroza.
Bogactwo i możliwości swobodnej obserwacji ptaków drapieżnych i innych zwierząt
w naturalnym środowisku przyrodniczym stanowi atrakcję w skali europejskiej.
W Wysowej-Zdroju znajduje się strefa szczególnej ochrony zasobów wodnych obszarów
węzłowych i biocentów rangi międzynarodowej wg sieci ECONET oraz strefa ciągów
ekologicznych o znaczeniu ogólnokarpackim.
Ponadto Wysowa objęta jest strefą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych prowincji
karpackiej.
Bogactwo tej miejscowości w czystą wodę o właściwościach leczniczych jest elementem,
który przyciąga turystów i kuracjuszy. Wody te różnią się wydajnością, składem,
i właściwościami, stąd też możliwość leczenia wielu różnych chorób.

26

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015
2.3 ŚRODOWISKO KULTUROWE
Obszar Wysowej - Zdroju

to tereny wchodzące w skład rdzennej łemkowszczyzny.

Elementami, które charakteryzują tę grupę etniczną są język, religia, obyczaje, obrzędy
oraz kult ojczystego krajobrazu.
Zachowana w wielu miejscach oryginalna zabudowa gospodarska kultury Łemków stanowi
dużą atrakcję turystyczną. W Wysowej istnieją liczne obiekty zabytkowe, zaś do najbardziej
reprezentatywnych dla tego regionu należą:
1. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła z 1779 r.
(obecnie prawosławna) obok której znajduje się pomnik przyrody – 400- letnia lipa
drobnolistna o obwodzie pnia u podstawy 554cm.

2. Drewniany kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
wybudowany w latach 1936-38.
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3. Drewniana kaplica pod górą Jawor z 1929r. znana i odwiedzaną do dziś – miejsce
odpustowe Łemków związane z kultem Matki Boskiej.

4. Plebania greckokatolicka – drewniany budynek willowy pochodzący z początku XX
wieku. Po wojnie mieścił placówkę WOP, obecnie przywrócony byłemu właścicielowi.

5. 2 drewniane spichlerzyki.
6. Drewniana szkoła z 1927r. w centrum Wysowej – obecnie Karczma Regionalna w stylu
łemkowskim.
7. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej na stoku góry Wysota.
28
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8. Park Zdrojowy założony w II połowie XIX wieku na terenie dworskim z ciekawymi
okazami 100-150 letnich drzew parkowych (głównie kasztanowców, buków, świerków,
klonów, dębów i brzóz), ujęciami wód mineralnych oraz Starym Domem Zdrojowym
z początku XX wieku.

9. Dolina Łopacińskiego z pozostałością dawnego gospodarstwa górskiego.
10. Pijalnia wód mineralnych
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Na terenie Wysowej znajduje się dodatkowo wiele kapliczek i krzyży przydrożnych
o architekturze typowej dla kultury Łemków opartej na wpływach z Rusi, mało znanej
i odmiennej od polskiej.

Istniejące zasoby kulturowe wsi stwarzają możliwość wykorzystania tego zasobu w celach
komercyjnych i promocyjnych.
2.4 ROLNICTWO I GOSPODARKA
Rolnictwo jest wiodącą funkcją gminy, która wynika z uwarunkowań środowiska
przyrodniczego. Stanowi podstawę utrzymania około 1550 mieszkańców gminy, czyli ok.
24%. Pomimo tego faktu mieszkańcy Wysowej nie utrzymują się z rolnictwa. Ich głównym
źródłem utrzymania jest praca w sferze produkcyjno-usługowej głównie w oparciu
o lecznictwo uzdrowiskowe, leśnictwo, turystykę i agroturystykę. Dodatkowym źródłem
dochodu mieszkańców są emerytury, renty oraz zasiłki z Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Ze względu na warunki klimatyczne właściwe dla obszarów górskich, oraz słabą jakość
gleb (V i VI klasa), przeważają tutaj obszary łąk i pastwisk.
Dobrze rozwija się przedsiębiorczość. Na 400 podmiotów zarejestrowanych w ewidencji
działalności gospodarczej 45 to przedsiębiorcy z Wysowej.
W kolejnych latach notuje się stały wzrost ich liczby, co świadczy o wzroście aktywności
mieszkańców wsi.
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Rozwój turystyki i związane z tym zwiększenie liczby osób przyjeżdżających na
wypoczynek czy kurację do Wysowej wpłynął na rozwój placówek handlowych,
gastronomicznych i usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego.
Dynamicznie rozwija się agroturystyka, która dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi
do przyjmowania gości na wypoczynek.
2.5 DEMOGRAFIA
Wysową -Zdrój zamieszkuje 701 osób (10,9% mieszkańców gminy - stan na 31.12.2005) –
365 kobiet (52,1%) i 336 mężczyzn (47,9%).6 Gęstość zaludnienia wynosi 33 osoby / km2.
Struktura ludności wg wieku dla gminy Uście Gorlickie : 0-18 - 29,8% 18-60(65) – 58,7%,
powyżej 60(65) – 11,5%. Przyrost naturalny w 2006 roku wynosił 8,7 promila.
Współczynnik małżeństw wynosił 8,1 małżeństw / 1000 ludności. W roku 2008
zameldowanych było

727 osób w tym 367 kobiet i 360 mężczyzn7, co stanowi 11%

mieszkańców gminy. Saldo migracji wewnętrznych jest ujemne, natomiast dodatnie jest
saldo migracji zagranicznych. W Wysowej – Zdroju zamieszkuje okresowo w głównie
w czasie wakacji, duża, lecz bliżej nie określona liczba osób.
2.6 USŁUGI SANATORYJNE, HOTELARSKIE I WYPOCZYNKOWE
1. Sanatoria: Biawena, sanatorium Glinik , szpital uzdrowiskowy Beskid,
2 Ośrodek „Wysowa”
3. Hotele: Hotel Komunalny, Hotel Stary Dom Zdrojowy, pensjonat Ramis,
4. kilkanaście ośrodków wczasowych.
Lecznictwo uzdrowiskowe stacjonarne prowadzone jest w Szpitalu Uzdrowiskowym
"BESKID", sanatoriach "BIAWENA", "GLINIK", Ośrodku „Wysowa” oraz Zakładzie
Przyrodoleczniczym. Uzdrowisko świadczy pełny zakres usług balneologicznych (kuracja
pitna wodami leczniczymi, kąpiele wannowe, zawijanie borowinowe, inhalacje, masaże
suche

i

podwodne,

natryski

wodolecznicze),

fizykoterapeutycznych

i kinezyterapeutycznych oraz odnowy biologicznej. Na bazie ośrodków wczasowych i hoteli
prowadzone jest w Wysowej - Zdroju lecznictwo ambulatoryjne.
6
7

Dane z USC Uście Gorlickie- stan na 31.12.2005
Dane USC Uście Gorlickie- stan na dzień 31.12.2008
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Uzdrowisko Wysowa - Zdrój jest jedynym uzdrowiskiem w Polsce, które prowadzi
uzdrowiskowy ośrodek Dializy Pozaustrojowej. Połączenie ekologicznych warunków
uzdrowiska

z

nowoczesnymi

metodami

leczenia

i

kwalifikacjami

kadry

stanowi

o atrakcyjności oferty lecznictwa uzdrowiskowego.
2.7 SPORT I REKREACJA
Główne obszary i cele spacerów turystów stanowi Park Zdrojowy położony w centrum wsi,
malownicza Dolina Łopacińskiego położona na przestrzeni 2 km na wschód od centrum,
Huta Wysowska – zachodnia część Wysowej oraz wzniesienia Wysoty, a także szlakiem
spacerowym oraz na górę Jawor, z kapliczką łemkowską i stanowiącą miejsce święte dla
miejscowej ludności. Wieś posiada liczne szlaki turystyki pieszej:
a)szlak niebieski im. Kazimierza Pułaskiego (jeden z najdłuższych szlaków turystycznych
w Polsce)
b)szlak zielony im. Wincentego Pola
c)szlak żółty
d)szlak czerwony Wschodniobeskidzki im. marszałka Józefa Piłsudskiego
Wysowa posiada dobrze rozwinięta turystykę konną na szlakach konnych Wysowa -Dolina
Łopacińskiego -Hańczowa (długość 5,2 km), oraz Izby -Bieliczna - Przełęcz Pułaskiego
(długość 4 km), ponadto jeden szlak dla rowerów - szlak czarny Wysowa - przeł.
Hutniańska - Ropki - przeł. Lipka - Izby - Bieliczna - przeł. Perehyba - Hańczowa – Wysowa
o długości 27,5 km. W centrum wsi na potoku Szumiak znajduje się niewielki basen.
SZLAKI PIESZE
•

Wysowa – Blechnarka – Przełęcz Wysowska (610 m n.p.m.) – Przełęcz
Regetowska (646 m n.p.m.) – Regietów

•

Ropki – Huta Wysowska – Wysowa – Przełęcz Regetowska (646 m n.p.m.) –
Jaworzyna Konieczniańska (881 m n.p.m.) – Konieczna

•

Lackowa (997 m n.p.m.) – Ostry Wierch (938 m n.p.m.) – Wysowa – Kozie Żebro
(847 m n.p.m.) – Skwirtne (Szlak im. Wincentego Pola)

•

od drogi do Blechnarki do cmentarza nr 50 na Wysocie (szlak cmentarny)
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2.8 USŁUGI RYNKOWE
Na terenie Wysowej - Zdroju znajdują się:
1. dwa sklepy samoobsługowe: Delikatesy Centrum oraz Hitpol znajdujące się przy głównej
drodze
2. trzy sklepy spożywcze oraz dwa z art. przemysłowymi
3. restauracje , bary i kawiarnie
4. apteka
5. karczma łemkowska i karczma góralska

2.9 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
1. szkoła podstawowa – 64 uczniów
2. przedszkole
3. filia gminnej biblioteki publicznej
4. poradnia lekarska ogólna
5. urząd pocztowo – telekomunikacyjny
6. muszla koncertowa
7. pijalnia wód mineralnych
8. świetlica dla młodzieży
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2.10 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE UŚCIE GORLICKIE

1. KOMUNIKACJA
We wszystkich ciągach dróg występuje łącznie 27 mostów /w tym 9 trwałych żelbetowych
i 18 tymczasowych o drewnianej konstrukcji. Sieć połączeń autobusowych obejmuje
połączenia z Tarnowem i Gorlicami. Długość dróg objętych komunikacją autobusową
wynosi 82 km, co stanowi 45 % ogólnej długości dróg. Najbliższe dworce autobusowe
znajdują się w Gorlicach i Nowym Sączu.
Na terenie gminy znajduje się pięć niestrzeżonych parkingów samochodowych, które
zapewniają miejsce na około 200 samochodów. Transport towarowy na terenie gminy
obejmuje przede wszystkim przewóz drewna w formie surowca i wyrobów oraz transport
wody mineralnej.
Miejscowości, dla których dojazd do Wysowej to kwestia mniej niż dwóch - trzech godzin
to: Tarnów, Nowy Sącz, Kraków, Rzeszów, Gorlice, Jasło i Krynica-Zdrój.
Sieć drogowa
Aktualną sieć drogową na terenie gminy Uście Gorlickie stanowią:
1) Drogi wojewódzkie

13,00

km

2) Drogi powiatowe

86,08

km

3) Drogi gminne

71,20

km

4) Drogi rolnicze

265,00

km

W wyniku powodzi w 2001- 2007 roku wystąpiły na terenie gminy Uście Gorlickie znaczne
zniszczenia w infrastrukturze komunalnej. Uległo wówczas zniszczeniu 61,5 km dróg
gminnych.
2. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Gmina Uście Gorlickie jest zwodociągowana wodociągiem komunalnym w 16%.
Mieszkańcy nie mający możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej, zaopatrują się
w wodę z własnych lokalnych ujęć wodnych (studni kopanych).
W przyłączach do wodociągu wyposażonych jest 919 budynków, co stanowi 94,06 %
budynków na terenie gminy, w tym z sieci wodociągowej korzysta 244, a z lokalnej sieci
wodociągowej 920 mieszkańców.
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W Gminie funkcjonują wodociągi zbiorowe we wsiach:
-

Wysowa – Zdrój – wodociąg komunalny,

-

Uście Gorlickie, Hańczowa, Kwiatoń, Brunary, Jaśkowa, Brunary Wyżne – wodociągi
zarządzane przez spółki wodociągowe.

Ogólna ilość gospodarstw domowych w gminie

- 1.423

Ilość gospodarstw posiadających przyłącza wodociągowe - 448
Długość czynnej sieci wodociągowej

- 11,79 km

3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Na koniec 2007 r. skanalizowanie Gminy Uście Gorlickie wynosi 30%. Do sieci
kanalizacyjnej podłączonych jest 396 posesji, w związku z powyższym ogólna ilość
mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego wynosi 1.584 mieszkańców.
W Gminie Uście Gorlickie na koniec 2007 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła
18,7 km. Jest to system rurociągów tłocznych i grawitacyjnych. Trasę kanalizacji
wspomagają przepompownie ścieków.
W Gminie istnieją cztery komunalne oczyszczalnie ścieków o wydajności:
- Wysowa-Zdrój

–1250 m3/d;

- Uście Gorlickie

–100 m3/d;

- Hańczowa

–100 m3/d;

- Gładyszów

–50 m3/d.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w km:
- Wysowa Zdrój

- 11,7

- Hańczowa

- 0,7

- Uście Gorlickie

- 3,8

- Gładyszów

- 2,5

Oprócz oczyszczalni komunalnych funkcjonuje oczyszczalnia zakładowa w Śnietnicy
i Regietowie. Na terenie Gminy znajduje się ponadto 15 przydomowych oczyszczalni
ścieków, które zlokalizowane są w miejscowościach: Brunary, Gładyszów, Hańczowa,
Uście Gorlickie, Zdynia.
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Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja na przydomową oczyszczalnię ścieków
w miejscowości Wysowa-Zdrój dla Ośrodka Wczasów Rodzinnych „Zacisze”.
Ogólnie:
Długość sieci kanalizacyjnej

– 18,7 km

Ilość przyłączy kanalizacyjnych

– 396,0

% skanalizowania gospodarstw domowyxch

– 30,0

Ilość planowanych podłączeń

– 650,0

Czystość wód rzeki Ropy zapewniają od źródła do zbiornika "Klimkówka" oczyszczalnie
ścieków w Wysowej, Hańczowej, Uściu Gorlickim z siecią kanalizacji sanitarnej w rejonach
zwartej zabudowy, natomiast wody rzeki Białej Tarnowskiej chroni oczyszczalnia
zakładowa Nadleśnictwa Łosie w Śnietnicy. Jeśli chodzi o trzecią z rzek występujących na
terenie gminy - Zdynianki - czystość jej wód zapewnia nowa oczyszczalnia ścieków
w Gładyszowie z roku 2000 z wybudowanym I etapem kanalizacji sanitarnej. Odpady
komunalne składowane są na nowoczesnym wysypisku odpadów w Uściu Gorlickim Oderne, wdrażana jest segregacja odpadów poprzez pojemniki do segregacji odpadów
ustawione w największych wsiach gminy oraz worki do segregacji dostarczane
mieszkańcom gminy w 4 miejscowościach.
4. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI
Odpady komunalne z terenu całej gminy przyjmowane są na oddane do użytku w 1996 r.
wysypisko w Uściu Gorlickim o pow. 3960 m2 o pojemności 9900 m3.
Wysypiskiem administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej Zdroju.
Na odpady komunalne wykorzystywane jest 69 szt. kontenerów i 18 szt. „dzwonków” –
6 kompletów po 3 sztuki – do segregacji odpadów.
Sposób gromadzenia i zbiórki odpadów:
-

Nieselektywny ( selektywny w oparciu o 4 wsie – Blechnarka, Wysowa - Zdrój, Uście
Gorlickie i Hańczowa),

-

kontenery – segregacja makulatury, plastiku i szkła.

Na terenie Gminy nie występują dzikie wysypiska.

36

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015
5. SIEĆ GAZOWA
Z uwagi na cenę gazu nie rozbudowano istniejącej sieci gazu ziemnego. Wzrosła ilość
punktów sprzedających gaz butlowy. Obecnie na terenie gminy istnieje 18 punktów
sprzedaży gazu. Wybudowano również 7 instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych opalanych gazem propan-butan. Kotłownie takie powstają na terenie wsi
nieposiadających gazu sieciowego.
Ogółem na terenie Gminy istnieje sieć gazu ziemnego wysokometanowego średniego
ciśnienia o długości 30 700 mb wykonana z rur PE oraz rur stalowych we wsiach:
Śnietnica, Brunary, Izby, Banica.
2.11 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WYSOWEJ-ZDROJU
W miejscowości znajdują się trzy turystyczne miejsca przejścia granicznego na szlakach
turystycznych. Wysowa -Zdrój położona jest przy drodze powiatowej biegnącej do Uścia
Gorlickiego, gdzie rozgałęzia się w kierunku drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku byłego
przejścia granicznego ze Słowacją w Koniecznej oraz w kierunku drogi krajowej nr 28
prowadzącej do Gorlic lub Nowego Sącza - jest to jedyny ciąg komunikacji prowadzący do
wsi .
•

2 km na północ od Wysowej przebiega turystyczny Główny Szlak Wschodniobeskidzki

•

dostępność czasowa: dla autobusów PKS z Gorlic wynosi 1h, z Nowego Sącza 1,5h
a dla prywatnych busów z Gorlic – 45 minut

•

dostępność ekonomiczna : (PKS z Gorlic oraz prywatne busy)

•

brak bezpośredniego połączenia autobusowego z Krakowem, stolicą województwa,
natomiast

istnieje

jedno

połączenie

dziennie

ze

stolicą

województwa

podkarpackiego, Rzeszowem
•

najbliższe lotnisko o znaczeniu krajowym i międzynarodowym znajduje się
w podkrakowskich Balicach oddalonych o około 150 km od Wysowej, najbliższa
stacja kolejowa położona jest w odległym o 28 km Grybowie

•

trwają intensywne prace nad zbudowaniem nowego przejścia granicznego ze
Słowacją w pobliżu uzdrowiska Wysowa- Zdrój.
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Ponadto na terenie sołectwa Wysowa - Zdrój znajduje się:
1.Największa w gminie mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków przepustowości
1250 m3 / dzień znajdująca się w północnej części wsi
2.Duża stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa o długości 10,934 mb
W Wysowej z wodociągów komunalnych korzysta 80% mieszkańców, tylko 45% budynków
korzysta z kanalizacji – głównie sanatoryjna część wsi oraz bloki mieszkalne.
W Wysowej brak jest dzikich wysypisk oraz sieci gazowej, występuje ok. 20 km dróg
asfaltowych oraz liczne parkingi. Na potoku Szumiak w górnej części doliny Łopacińskiego
występują progi wodne.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administrujący gminnym wysypiskiem
odpadów w Uściu Gorlickim
4.

W uzdrowisku Wysowa – Zdrój, znajduje się

elektryczna stacja transformatorowa.

Zasilanie uzdrowiska jest dwustronne liniami kablowymi o napięciu 15000 KV. Sterowanie
dostawy energii odbywa się drogą radiową. Miejscowość jest całkowicie skablowana
a energia dostarczana jest drogą kablową.

2.12 ZAKŁADY I URZĄDZENIA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
Na obszarze uzdrowiska działają dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
prowadzące lecznictwo uzdrowiskowe. Należą do nich:
1) „Uzdrowisko Wysowa” S.A. - Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisany
do rejestru Wojewody 1 czerwca 1970 r. w skład którego wchodzą zakłady:
1.Sanatorium „Biawena” z Zakładem Przyrodoleczniczym
2.Szpital Uzdrowiskowy „Beskid”
3. Instytut Zdrowia Człowieka, Ośrodek „Wysowa”
3.Przychodnia Uzdrowiskowa
4. Zakład przyrodoleczniczy
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2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sanatorium Uzdrowiskowe „Glinik” z Zakładem
Przyrodoleczniczym, wpisany do rejestru Wojewody 7 października 1972 r.
Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
1. Park Zdrojowy
Park Zdrojowy, położony jest w centrum strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Na jego terenie
znajdują się ujęcia wód leczniczych i widokowo piękna nowa pijalnia wód leczniczych.
W parku znajdują się ławeczki, usytuowane wśród zabytkowego drzewostanu. Park
stanowi centrum miejscowości Wysowa- Zdrój. Powierzchnia parku urządzonego – 2 ha. W
trakcie realizacji jest projekt „Odnowa centrum Wysowej-Zdroju wraz z dojazdową
infrastrukturą drogową” z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
2. Baseny Rehabilitacyjne
1) w Sanatorium „Biawena” – wymiary 8mX5m, głębokość 1,25 m
2) w Sanatorium „Glinik” –basen w kształcie litery L o wymiarach 8x9x4 głęb.1,35 m

3) basen ogólny otwarty w parku zdrojowym – wymagający remontu
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3. Liczne ścieżki zdrowia, trasy turystyczne - pozwalające pacjentom z wydolnością
kardiologiczną odbywać ciekawe wycieczki krajoznawcze.

2.13

INWESTYCJE

ZREALIZOWANE

W

UZDROWISKU

DOFINANSOWANE

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006:
1. Budowa pijalni wód mineralnych w Wysowej-Zdroju

Budynek pijalni wód mineralnych zaprojektowano w miejscu i na wzór dawnej pijalni wód
mineralnych, która w 1963 roku uległa spaleniu w oparciu o dostępne materiały archiwalne.
Budynek zaprojektowano w centrum uzdrowiska Wysowa-Zdrój, na terenie parku
zdrojowego,

w

bezpośrednim

sąsiedztwie

ujęć

wód

mineralnych,

rozlewni

wód

mineralnych. Rzut budynku ma kształt prostokąta o wymiarach 16,18m x 7,90m
z charakterystycznym zadaszonym tarasem założonym na rzucie półkola i podcieniami
wokół budynku wspartymi na słupach. W pijalni jest wykorzystanych 5 wód mineralnych
z następujących źródeł: HENRYK, FRANCISZEK, ANNA, JÓZEF II, SŁONE.
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Dane techniczne budynku:
•

Rodzaj i typ budynku - indywidualny, zaprojektowany na wzór dawnej, nieistniejącej
pijalni.

•

Charakter zabudowy – wolnostojący.

•

Technologia wykonania – tradycyjna.

•

Powierzchnia użytkowa budynku – 151,88 m2.

•

Powierzchnia tarasu i podcieni – 172,15 m2.

•

Powierzchnia zabudowy – 316,67 m2.

•

Kubatura – 1 620,00 m3.

•

Długość budynku – 26,56 m.

•

Szerokość budynku – 13,00 m.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 1.055.290,07 zł. Realizacja projektu została
dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 633.174,04 zł
i budżetu państwa – 105.529,00 zł.
Termin rozpoczęcia: maj 2006
Termin zakończenia prac: listopad 2006
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2. Modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody
w Wysowej-Zdroju

Projekt był realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska–
Republika Słowacka 2004-2006.
Priorytet: Rozwój infrastruktury
Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska
Łączna wartość projektu: 1.746.453,92 zł
Projekt dofinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu wykonano:
1. modernizację i budowę sieci wodociągowej i przyłączy.
2. ujęcie wody na potoku Medindek,
3. modernizację ujęcia wody na rzece Ropie,
4. modernizację stacji uzdatniania wody.
Projekt był realizowany w okresie od 1.04.2006 do 31.12.2006.
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3. Przebudowa drogi gminnej Wysowa-Zdrój - Huta Wysowska II etap dł. 2149 m

Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Wysowa-Zdrój - Huta Wysowska II etap dł. 2149 m"
został zrealizowany w ramach infrastruktury drogowej Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu została wykonana droga
o jezdni asfaltowej szerokości 5,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0 m,
przebudową przepustów żelbetowych fi 80, wykonaniem przepustów stalowych metodą
TUBOSAIDER szt. 5, zjazdy i odwodnienie. Wartość projektu wynosi 1.579.304,02 w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1.184.478,00
zł. Wybudowana droga będzie służyła jako droga dojazdowa do planowanej bazy
narciarskiej „Ostry Wierch” oraz ośrodków wypoczynkowych.
Termin rozpoczęcia: I kwartał 2005
Termin zakończenia prac: III kwartał 2006
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2.14 ANALIZA SWOT
Dla prawidłowego określenia kierunków rozwoju w każdym planie strategicznym
należy w pierwszej kolejności zdiagnozować posiadane zasoby i możliwości oraz ocenić
stan aktualny. W planowaniu strategicznym funkcjonują różne metody przedstawiania
sytuacji obecnej i oceny uwarunkowań rozwojowych. Jedną z najczęściej stosowanych jest
analiza SWOT.
SWOT to angielski skrót:
S STRENGTHS - MOCNE STRONY
W WEAKNESSES - SŁABE STRONY
O OPPORTUNITIES - SZANSE
T THREATS – ZAGROŻENIA
Pozwala ona zobrazować bieżące, wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania
rozwoju systemu pomocy społecznej gminy, potencjał własny (mocne i słabe strony) oraz
oddziaływanie otoczenia (szanse i zagrożenia).
Analiza gminy została zdiagnozowana poprzez rozpoznanie kluczowych czynników
sklasyfikowanych w następujący sposób:
MOCNE STRONY - wewnętrzne czynniki mające pozytywny wpływ na rozwój uzdrowiska
Wysowa-Zdrój, wyróżniające go walory, tworzące podstawy dla jego
przyszłego rozwoju.
SŁABE STRONY

- wewnętrzne czynniki mające negatywny wpływ na rozwój uzdrowiska,
utrudniające rozwój i realizację zamierzeń; braki w potencjałach
obniżające możliwości rozwoju.

SZANSE

- czynniki w otoczeniu uzdrowiska sprzyjające jego rozwojowi,
pozwalające na eliminowanie słabości, wzmocnienie sił.

ZAGROŻENIA

- czynniki w otoczeniu utrudniające jego rozwój, stanowiące bariery
w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące możliwości
podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju
uzdrowiska
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OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ
A) MOCNE STRONY
1. Miejscowość uzdrowiskowa( sanatoria i szpitale uzdrowiskowe)
2. Walory turystyczno-krajobrazowe
3. Sprzyjające warunki do wypoczynku
4. Unikalna roślinność - zioła
5. Rozlewanie wód mineralnych "Wysowianka"
6. Bogate zasoby dziedzictwa kulturowego
7. Wielokulturowość i wielowyznaniowość
8. Oferowanie usług leczniczych (zakład przyrodoleczniczy)
9. Dwa baseny rehabilitacyjne
10. Kręgielnia i korty tenisowe
11. Rozbudowana baza noclegowa (domy wczasowe, hotele, ośrodki campingowe,
pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, pola biwakowe) i gastronomiczna
12. Miejsca do przekraczania granicy ze Słowacją na szlakach turystycznych
13. Duże możliwości inwestycyjne (dostępne tereny budowlane).
14. Bezpieczny teren w porównaniu z innymi regionami.
15. Sieć szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.
16. Stanica konna (możliwość nauki jazdy konnej, hipoterapii).
17. Karczma w stylu łemkowskim oraz góralskim z regionalnym jadłem.
18. Cmentarze z I wojny światowej.
19. Miejsca historycznych bitew.
20. Park zdrojowy;
21. Amfiteatr;
22. Dobra sieć handlowo-usługowa (sklepy, restauracje, bary)
23. Szkoła podstawowa
24. Ośrodek zdrowia
25. Pijalnia wód mineralnych

46

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015
B) SŁABE STRONY
1. Brak profesjonalnego, dużego wyciągu narciarskiego
2. Niewystarczająca infrastruktura turystyczna i sportowo-rekreacyjna (basen, hala
sportowa, lodowisko itp.)
3. Zły stan parku zdrojowego [ brak koszy, ławek, toalety, placów zabaw, miejsc
wypoczynku]
4. Mała ilość placów zabaw dla dzieci
5. Niedostateczne zagospodarowanie terenów zielonych
6. Brak szlaków konnych i krytej ujeżdżalni
7. Brak tras narciarstwa biegowego, tras zjazdowych saneczkowych
8. Niewystarczająca infrastruktura – zbyt mało oświetlenia ulicznego, zły stan chodników,
zbyt mało miejsc parkingowych
9. Zbyt mała ilość utwardzonych dróg dojazdowych do mieszkańców indywidualnych
10. Zbyt mała oferta turystyczna
11. Za mała ilość szlaków turystycznych [ brak małej infrastruktury na szlakach – wiaty,
punkty widokowe ]
12. Zbyt mało kiosków z pamiątkami
13. Brak organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
14. Brak planu zagospodarowania przestrzennego
15. Brak Izby Regionalnej, Domu Zdrojowego, Muzeum
16. Niewystarczająca ilość imprez promocyjnych o charakterze regionalnym
17. Znikomy ruch turystyczny w sezonie zimowym
18. Brak wypracowanego markowego produktu lokalnego
19. Zły stan nawierzchni dróg
20. Brak stacji benzynowej z myjnią samochodową
21. Brak sklepów z rękodziełem regionalnym
22. Brak warsztatów rzemieślniczych
23. Brak profesjonalnej informacji turystycznej
24. Brak zespołu regionalnego
25. Brak wypożyczalni sprzętu sportowego
26. Brak informacji historycznej o naszym terenie
27. Zbyt mało materiałów informacyjnych
28. Niewystarczająca infrastruktura turystyczna i uzdrowiskowa
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29. Wysokie opłaty za wodę i kanalizację
30. Stara i wyeksploatowana sieć kanalizacyjna
31. Brak kawiarenki internetowej

SZANSE
1. Lokalizacja – przez Wysową-Zdrój przebiegać będzie droga Bardejov – Krynica
2. Wybudowanie wyciągu narciarskiego
3. Uzdrowisko ciszy i spokoju
4. Możliwość rozwijania sportów zimowych i letnich
5. Górzyste ukształtowanie terenu
6. Świadomi mieszkańcy Uzdrowiska
7. Środki Unii Europejskiej
8. Moda na zdrowy styl życia
9. Możliwość rozwoju turystycznego
10. Sąsiedztwo ze Słowacją
11. Współpraca z miejscowościami przygranicznymi
ZAGROŻENIA
1. Duża konkurencja w zakresie usług uzdrowiskowych i turystycznych w regionie
2. Słaba infrastruktura turystyczna i uzdrowiskowa
3. Ubożejące społeczeństwo – kryzys
4. Brak zainteresowania potencjalnych inwestorów
5. Przepisy prawne
6. Niewystarczająca kwota środków pomocowych
7. Zbyt skomplikowane procedury przy sięganiu po środki Unii Europejskiej
8. Natura 2000
9. Euro na Słowacji
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Zestawienie szans i zagrożeń dla rozwoju Uzdrowiska WYSOWA-ZDRÓJ
Lp.
1

Czynnik
Położenie
geograficzne

Szanse
korzystne położenie pod
względem krajobrazowym
(las, szlaki turystyczne)
sąsiedztwo ze Słowacją
(możliwość kontaktów)

2

dobre warunki dla rozwoju
lecznictwa uzdrowiskowego,
przedsiębiorstw o profilu
Koniunktura
gospodarcza - turystycznym oraz gospodarstw
ekologicznych i
rolnictwo
agroturystycznych

Zagrożenia
duża odległość do
większych aglomeracji
zły stan jedynej drogi
dojazdowej do Wysowej
brak odbiorców
wytworzonych usług
turystycznych i
uzdrowiskowych (brak
infrastruktury, ubożejące
społeczeństwo)
regres w gospodarce rolnej,
brak zainteresowania
terenem przedsiębiorców i
inwestorów, którzy chcieli by
zainwestować swój kapitał

korzystne położenie
Atrakcyjność
inwestycyjna
3

brak ożywienia gospodarki

czyste, nieskażone środowisko, zbyt małe rozpropagowanie
możliwość wykorzystania
atrakcyjności okolicy
ciekawego krajobrazu, wód,
brak dostatecznej promocji
lasów dla rozwoju inwestycji o
charakterze turystyczno wypoczynkowym
duża ilość ciekawych terenów
budowlanych
nieskażone środowisko
dużo zieleni

4

Środowisko
naturalne

zły stan techniczny
kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni ścieków

brak przemysłu, który
wpływałby niekorzystnie na
otoczenie

niedostateczna ilość koszy
na śmieci

dbałość mieszkańców o
obejścia,

brak kanalizacji sanitarnej w
górnej partii rzeki Ropa
(Blechnarka)

możliwość skorzystanie ze
środków pomocowych na
inwestycje związane z
ochroną środowiska,
korzystne warunki dla
uprawiania turystyki aktywnej
(pieszej, rowerowej itp.)
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wzrost liczby ludzi
wykształconych,
5

duże możliwości realizacji
Procesy
budownictwa mieszkaniowego i
demograficzne co za tym idzie wzrost liczby
stałych mieszkańców

migracja ludzi
wykwalifikowanych
i przedsiębiorczych do
większych skupisk
miejskich
wzrost bezrobocia
powodujący występowanie
patologii w społeczności
sukcesywny spadek urodzeń

6

Środki
finansowe

możliwość korzystania ze
środków UE

zmniejszenie środków,
dotacji dla sołectw z gminy,

Małopolski Regionalny Program brak inwestorów
Operacyjny, działanie 3.1
Rozwój infrastruktury
turystycznej, Schemat b –
Inwestycje w obiekty i
infrastrukturę uzdrowiskową

2.15 KLUCZOWE PROBLEMY I WYZWANIA STOJĄCE PRZED UZDROWISKIEM

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI

WIZJA STANU DOCELOWEGO

wyróżnia?

- walory uzdrowiskowe
- mikroklimat
Co ma ją
- wody mineralne
- gościnność i
wyróżniać?
życzliwość jej
mieszkańców
- krajobraz

Jakie pełni

- uzdrowiskową
- leczniczą
- turystycznowypoczynkową

Co ją

funkcje?

- szybki i wszechstronny
rozwój
- bogata oferta turystyczna
i rekreacyjna
- infrastruktura turystyczna
i sportowo-rekreacyjna
- wspólna
odpowiedzialność
mieszkańców za
kształtowanie
pozytywnego wizerunku
uzdrowiska
- uzdrowiskową
- leczniczą
Jakie ma
- turystycznopełnić funkcje? wypoczynkową sportowo-rekreacyjną
- usługowo-produkcyjną
- kulturalną
- edukacyjną
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Kim są
mieszkańcy?

- pracownicy najemni
- emeryci
- renciści
- bezrobotni
- młodzież
- przedsiębiorcy

- praca w sferze
produkcyjnoCo daje
usługowej
(leśnictwo, turystyka,
utrzymanie?
lecznictwo uzdrow.)
- emerytury
- renty
- pomoc społeczna
- zasiłki dla
bezrobotnych
- Rada Sołecka
- Stowarzyszenia
Jak
- Stowarzyszenie
zorganizowani Gospodarstw
Agroturystycznych
są
mieszkańcy?

mieszkańcy?

Co ma dać
utrzymanie?

- praca w sferze
produkcyjno-usługowej
(leśnictwo, turystyka,
rekreacja, lecznictwo
uzdrowiskowe)
- rolnictwo ekologiczne
- działalność gospodarcza
- agroturystyka

- stowarzyszenia
kulturalne i turystyczne
ma być
- szeroka współpraca z
zorganizowana partnerami po stronie
Słowackiej
wieś
W jaki sposób

i mieszkańcy?

- sporadyczne zebrania
wiejskie
W jaki sposób
- indywidualne
interwencje u władz
rozwiązują
gminy
problemy?
- zebrania wywołane
konkretnym tematem

Jak wygląda

Kim mają być

- zintegrowani mieszkańcy
wsi
- podnoszący kwalifikacje
- zaangażowani w życie
wsi
- aktywna młodzież

- wieś o rozproszonej
zabudowie
- piękny krajobraz

uzdrowisko?

W jaki sposób
mają być
rozwiązywane
problemy?

Jak ma
wyglądać
wieś?

- czyste środowisko
- brak zanieczyszczeń
Jaki jest stan?
- liczne tereny zielone

Jaki ma być?
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- okresowe, regularne
spotkania i zebrania
wiejskie i spotkania
z władzami gminy
- współpraca z sąsiednimi
miejscowościami
- zwiększenie przepływu
informacji między
mieszkańcami
- estetycznie
- zagospodarowane
posesje
- segregacja odpadów
i utrzymanie czystości
wsi
- gospodarstwa
agroturystyczne
- wyremontowane budynki
- chodniki spacerowe
- założenie skwerów
zieleni i kwiatów
- ujednolicona architektura
- czyste i przyjazne
środowisko dla ludzi
i przyrody
- wykorzystanie

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015
otoczenia i

stan otoczenia

środowiska?

i środowiska?

Jakie jest
rolnictwo?

- nie doinwestowane
- nie dochodowe

Jakie ma być
rolnictwo?

- ścieżki rowerowe
- ścieżki dydaktyczne
Co proponuje
- jazda konna
się dzieciom i

Co

młodzieży?

się dzieciom

zaproponuje
i młodzieży?

PROBLEMY:
1. Zły stan sieci kanalizacyjnej
2. Konieczność rozbudowy sieci wodociągowej
3. Zły stan parku zdrojowego
4. Zbyt mała infrastruktura turystyczno- uzdrowiskowa
5. Brak domu zdrojowego
6. Brak turystów w zimie
7. Zły stan infrastruktury drogowej
8. Bark spójnej promocji uzdrowiska
9. Brak centrum informacji turystycznej
10. Zbyt mało imprez cyklicznych
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naturalnych
walorów przyrodniczych
i turystycznych
- innowacyjne
- ekologiczne
- agroturystyka
- dochodowe
- sala gimnastyczna
- ścieżki rowerowe
- stadion z boiskami do
piłki nożnej, ręcznej,
tenisa i boisko szkolne do
siatkówki i koszykówki
- plac zabaw
- ścieżki spacerowe
i przyrodnicze
- udział w rozgrywkach
sportowych
- kawiarenki internetowe
- ciekawe spędzanie
wolnego czasu
- park zdrojowy
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III.

NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH
ROZWOJU PRZESTRZENNO –SPOŁECZNO -GOSPODARCZEGO GMINY
I REGIONU

3.1 DOKUMENTY KRAJOWE
3.1.1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Strategia Rozwoju kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym
określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które
powinny ten rozwój zapewnić.
i jakości życia mieszkańców

Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu
Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Dokument

przedstawia wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków
społeczno-gospodarczych. Jednym z sześciu priorytetów jest „Poprawa infrastruktury
technicznej i społecznej”. Wspierana będzie budowa i modernizacja obiektów kultury, które
pozwolą upowszechniać dobra kultury oraz umacniać tożsamość narodową, a także więzi
w ramach społeczności lokalnych poprzez pielęgnowanie i promocję ich dziedzictwa.
Wspierane będą działania na rzecz infrastruktury turystycznej. Polskie miejscowości aby
funkcjonować i konkurować na rynku turystycznym, musza mieć bogaty wachlarz usług
wymagających powstania lub rozbudowy obiektów: bazy noclegowej, gastronomicznej,
konferencyjno - kongresowej, infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej. Przewiduje też
budowę obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk oraz
rozwój kompleksowych szlaków turystycznych. Wspomagane będzie też upowszechnianie
sportu jako istotnego czynnika podnoszenia kondycji fizycznej oraz przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym. Tworzenie nowych oraz modernizacja
istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla obywateli będzie
poszerzać możliwości aktywnego spędzania czasu i promocji zdrowego trybu życia.
3.1.2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Narodowa Strategia
Spójności
Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez
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realizację sześciu celów szczegółowych. Cel 5. Wzrost

konkurencyjności polskich

regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
umożliwi jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału regionów, a jednocześnie pozwoli na
koncentrację wysiłków polityki spójności na tych obszarach, gdzie występują największe
problemy

rozwojowe,

których

wewnętrznych. Cel 6.

nie

można

pokonać,

opierając

się

na

zasobach

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian

strukturalnych na obszarach wiejskich - działania mające na celu wyrównywanie szans
rozwojowych na

obszarach wiejskich będą się koncentrowały na wsparciu rozbudowy

infrastruktury technicznej i społecznej, tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości
i nowych miejsc pracy poza rolnictwem, ochronie środowiska, edukacji młodego pokolenia,
kształceniu ustawicznym, stwarzaniu warunków lepszej dostępności do podstawowych
usług.
3.1.3 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013
Zgodnie z Założeniami do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz długofalową
strategią rozwoju regionalnego cele polityki regionalnej państwa mogą być sformułowane
w trzech zasadniczych kierunkach:
1) rozwój konkurencyjności gospodarczej polskich regionów,
2) wspieranie elastycznego różnicowania zamierzeń (celów) i wykorzystywanie potencjału
endogenicznego regionów,
3) wyrównywanie szans rozwojowych województw.
Przyjęcie tego typu celów rozwojowych jest zgodne z zasadą rozwoju wszystkich polskich
województw. W praktyce oznacza dążenie jednocześnie do poprawienia konkurencyjności
gospodarczej polskich regionów i całego kraju, jak również wyrównywania szans
rozwojowych tych obszarów, które bez pomocy państwa skazane są na marginalizację lub
długotrwałe problemy rozwojowe. Jednocześnie w myśl zasady subsydiarności rozwoju
regionalnego oraz zasady wspierania rozwoju endogenicznego województw – polityka
regionalna państwa jest ukierunkowana na elastyczne różnicowanie celów i wykorzystanie
potencjału wewnętrznego poszczególnych obszarów. Kierunkiem działania regionalnej
polityki państwa powinno być związane z lepszym identyfikowaniem regionalnych szans
i barier rozwojowych oraz inicjowaniem większej specjalizacji regionalnej w zakresie
trajektorii rozwoju. Różnorodność celów polityki regionalnej wzbogaca strukturę społecznogospodarczą kraju i podwyższa jego pozycję międzynarodową. Wyrazem różnorodności
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może być specjalizacja poszczególnych regionów, prowadząca do ukształtowania na
poszczególnych obszarach różnych profili społecznych i gospodarczych, cechujących się
wysokim poziomem konkurencyjności. Kolejnym priorytetem polityki regionalnej państwa
powinno

być

ukierunkowane

regionalnie

rozwiązywanie

wybranych

problemów

województw. Wśród grup regionów wymienić należy m.in. wspieranie wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich, peryferyjnych obszarów przygranicznych.
3.1.4 Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013
Aktywność turystyczna oraz podróże są jednym z mierników poziomu życia mieszkańców
i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego kraju i Wspólnoty Europejskiej. Rozwój turystyki
może być istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. Jej
znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do generowania nowych miejsc pracy,
podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności
regionów. Przy zachowaniu odpowiedniego podejścia, rozwój funkcji turystycznych,
zwracając uwagę lokalnych społeczności na najważniejsze atuty przyrodnicze i kulturowe,
sprzyjać będzie zachowaniu tradycyjnych w polskim społeczeństwie wartości oraz będzie
zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla wielu społeczeństw turystyka stała się
źródłem

dobrobytu

oraz

instrumentem

walki

z

bezrobociem

i

wspierania

przedsiębiorczości. Jednocześnie turystyka jest wykorzystywana w edukacji młodego
pokolenia, w przekazywaniu dziedzictwa narodowego. Strategia Rozwoju Turystyki jest
zorientowana na osiąganie takich efektów jak:
a) wykorzystywanie

nieaktywnych

lub

niewłaściwie

użytkowanych

potencjałów,

zwłaszcza potencjału ludzkiego, kulturowego i środowiskowego
b) wzmacnianie kapitału społecznego, kreowanie lokalnych liderów, rozwijanie
korzystnych postaw i wartości,
c) tworzenie nowych szans dla obszarów o słabszym tempie rozwoju i zwiększanie
spójności społecznej i gospodarczej kraju i regionów,
d) eksponowanie i zachowywanie cennych wartości kulturowych i środowiskowych,
e) stymulowanie

przedsiębiorczości

oraz

postaw

innowacyjnych

związanych

z umiejętnością kreowania nowych usług, tworzenia nowych produktów oraz
zdolnością do ich stałego doskonalenia,
f) kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i regionów przekładającego się na
wzrost atrakcyjności życiowej i inwestycyjnej.
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Zgodnie z Celem operacyjnym I.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej, warunkiem
koniecznym dla wzmacniania konkurencyjności wytworzonych produktów turystycznych
jest rozwój odpowiedniej infrastruktury turystycznej umożliwiającej komercjalizację
produktów turystycznych, ich odpowiednie eksponowanie oraz spinanie w sieć.
Kształtowana infrastruktura musi cechować się odpowiednim standardem, dostępnością
komunikacyjną i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także spójnością w stosunku
do zakładanej koncepcji produktu oraz marki a jej lokalizacja i technologia musi
uwzględniać uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Przy rozwoju
infrastruktury

turystycznej

infrastrukturalnego

niezbędne

(obiektów,

jest

bezpośredniego

także

zapewnienie

otoczenia

bezpieczeństwa

budynków,

zastosowania

systemów monitoringu i in.) Realizacja tego celu wymaga współpracy szeregu podmiotów z
odpowiednimi służbami. Stanowi to zasadniczy element podnoszenia bezpieczeństwa
osobistego turystów.
Cel operacyjny I.3 – Integracja produktów i oferty turystycznej regionów -istotą tego celu
jest osiągnięcie kilku ważnych efektów decydujących o podniesieniu konkurencyjności
krajowej oferty turystycznej. Do tych pożądanych efektów należy zaliczyć:
- poprawa i zawiązywanie współpracy pomiędzy obszarami, usługodawcami, podmiotami
kształtującymi ofertę turystyczną i wprowadzenie w to miejsce relacji współpracy,
-

podwyższanie

konkurencyjności

polskiej

oferty

turystycznej

na

rynkach

międzynarodowych,
- eliminowanie zbędnych kosztów, w szczególności związanych z indywidualnym
promowaniem poszczególnych produktów lub obszarów,
- stworzenie oferty komplementarnej, atrakcyjnej poprzez różnorodność,
- sukcesywne zwiększanie liczby produktów turystycznych oraz ich lansowanie
w powiązaniu z silnymi dotychczasowymi produktami i markami.
- określenie zasad nawiązujących do zrównoważonego rozwoju jakimi należy kierować się
przy zawiązywaniu współpracy pomiędzy różnymi obszarami służącej kreowaniu
zintegrowanych produktów;
Cel operacyjny I.4 – Rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie
turystyki. Realizacja celu związana jest z uaktywnieniem przedsiębiorstw i organizacji
biorących

udział

w

kształtowaniu

rynku

turystycznego,

współpracą

z

władzami

samorządowymi i tworzeniem wspólnych przedsięwzięć m.in. w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.

Współdziałanie

partnerów

publicznych,

społecznych

i gospodarczych wpływa na rozwój produktów turystycznych w regionach, a także na
56

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015
rozwój współpracy pomiędzy władzami a podmiotami gospodarczymi. Działania takie
niezbędne są zarówno na poziomie kraju, jak też w regionach. W tym celu konieczne jest
wypracowanie zasad współpracy pomiędzy partnerami m.in. poprzez przygotowanie
modelowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, w tym w zakresie działań
planistycznych. Należy również wziąć pod uwagę konieczność uwzględniania w rozwoju
przedsiębiorstw

i

produktów

turystycznych

ograniczeń

wynikających

z

istnienia

w bezpośredniej bliskości terenów prawnie chronionych oraz o oparciu rozwoju turystyki
o walory takich terenów już na etapie planowania produktów i uzależnienie od tego
wsparcia dla rozwoju tych produktów. Istotna jest także efektywność i prośrodowiskowe
aspekty

inwestycji

w

rozwoju

infrastruktury

turystycznej

oraz

preferencje

dla

wykorzystywania istniejącego budownictwa, modernizacji istniejącej infrastruktury i działań
minimalizujących zawłaszczanie przestrzeni pod infrastrukturę. Duży nacisk będzie
kładziony na wspieranie tworzenia innowacyjnych produktów zmniejszających negatywny
wpływ sezonowości ruchu turystycznego na środowisko poprzez przygotowanie produktów
konkurencyjnych w czasie i przestrzeni do szczególnie obciążonych ruchem turystycznym
obszarów cennych przyrodniczo. Cel operacyjny IV.1 – Kształtowanie rozwoju turystyki
w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni. Prowadzenie działań
inwestycyjnych i organizacyjnych mających na celu rozwój turystyki powinno być
dostosowane do warunków środowiska i służyć utrzymaniu w odpowiednim stanie
regionalnych i lokalnych walorów przyrodniczych. Przestrzeń turystyczna na poziomie
lokalnym musi być kształtowana w oparciu o szczegółowe analizy potencjału turystycznego
i w ścisłym

związku

z

pojemnością

ekologiczną miejsc

docelowych.

Wszelkie

podejmowane działania dotyczące kształtowania przestrzeni powinny być oceniane
z punktu widzenia zagrożeń dla środowiska i społeczności lokalnych żyjących w tej
przestrzeni na co dzień. Bardzo istotne są kryteria środowiskowe przy decydowaniu
o przeznaczaniu nowych terenów pod inwestycje turystyczne i o charakterze budownictwa
urządzeń i budynków, szczególnie towarzyszących szlakom turystycznym o i tak już dużym
nasileniu penetracji terenu przez ruch turystyczny, który wzrasta tam, gdzie rozwija się
infrastruktura turystyczna.
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3.1.5 Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce 2007-2013
Celem nadrzędnym jest poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju
społeczno – gospodarczego kraju. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przy
kompleksowej i zintegrowanej realizacji czterech celów strategicznych:
• Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa
• Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
• Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych
• Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans
istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej

3.1.6 Narowy Program Zdrowia na lata 2007-2015
Nadrzędnym, długofalowym celem strategicznym Narodowego Planu Zdrowia jest poprawa
zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności. Ma on zostać osiągnięty między innymi
dzięki kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia oraz tworzeniu środowiska życia, pracy
i nauki sprzyjającego zdrowiu. Realizacja Planu Rozwoju Uzdrowiska wpłynie na
wypełnienie celu nadrzędnego poprzez realizacje następujących celów operacyjnych:
a) Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na
rzecz zdrowia społeczeństwa - gmina jako wspólnota mieszkańców jest w stanie
lepiej identyfikować lokalne problemy mieszkańców z uwagi na ich małą liczbę,
posiada znajomość lokalnej specyfiki zarówno ekonomicznej, społecznej jak i
kulturowej.
b) Zwiększenie aktywności fizycznej ludności – aktywność i sprawność fizyczna łaczy
w sobie aspekty zdrowotne, zmiany stylu życia, prewencji patologii społecznych,
wartości

etycznych

takich

jak

„Fair

play”,

przestrzeganie

reguł

działania

zespołowego i pozytywnych wzorców osobowych. Jest też elementem wielu celów
zdrowotnych dotyczących stylu życia, takich jak eliminowanie narkomanii,
alkoholizmu,

przeciwdziałanie

otyłości

a

także

przygotowanie

szczególnie

w aspekcie zmian demograficznych do aktywnego i długiego życia zawodowego.
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3.2

DOKUMENTY REGIONALNE
3.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Wizją Strategii jest Małopolska – regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi
i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym
z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie.
Pole A Konkurencyjność gospodarcza
Obszar I Społeczeństwo wiedzy i aktywności – cel pośredni lepiej wykształceni, twórczy i
przedsiębiorczy mieszkańcy.
Obszar II Gospodarka regionalnej szansy – cel pośredni: konkurencyjna i twórcza,
wykorzystująca innowacje i nowoczesne technologie gospodarka. W kierunkach polityki
tego celu wyróżnia się :
- zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne,
- przyciąganie bezpośrednich inwestycji do regionu,
- rozwój przemysłów czasu wolnego,
Obszar III Infrastruktura dla rozwoju regionalnego – cel pośredni nowoczesna i sprawna,
sprzyjająca rozwojowi społeczno-gospodarczemu infrastruktura. W kierunkach polityki tego
celu wyróżnia się:
- rozwój międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych powiązań drogowych
Pole B Rozwój społeczny i jakość życia
Obszar V Spójność wewnątrzregionalna – cel pośredni: spójny wewnętrznie, zapewniający
równe szanse i możliwości rozwoju region. Cel ten będzie realizowany poprzez
następujące kierunki polityki:
- rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia,
- integrująca politykę społeczną,
- poprawę kondycji rodziny małopolskiej,
- wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości regionalnej,
- rozwój sieci ośrodków usług publicznych.
Obszar VI Ochrona środowiska – cel pośredni – wysoka jakość życia w czystym i
bezpiecznym środowisku przyrodniczym. W ramach tego celu będą realizowane
następujące kierunki polityki: gospodarka odpadami, ochrona zasobów wodnych oraz
ochrona powietrza.
Obszar VII Dziedzictwo i przestrzeń regionalna – cel pośredni – wysoka jakość środowiska
przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni regionalnej. Realizowane kierunki polityki to :
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- ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
- opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
Wysoka jakość środowiska kulturowego Małopolski winna stanowić – podobnie jak wysoka
jakość środowiska przyrodniczego – przewagę konkurencyjności regionu, zarówno w
sferze przemysłów czasu wolnego, jak i w sferze codziennych warunków życia
mieszkańców. łączenie aktywnej ochrony oraz wzbudzanie zainteresowania, nie tylko
ciekawymi obiektami, ale także historią i kulturą regionu oraz najbliższej okolicy, jest
konieczne dla osiągnięcia zmiany w stanie dbałości o zasoby regionalnego dziedzictwa.
Polce C – Potencjał instytucjonalny
W warunkach postępujących procesów globalizacyjnych, narastającej presji konkurencyjnej
i wzrostu oczekiwań obywateli wobec państwa coraz większego znaczenia nabiera
zagadnienie profesjonalizacji administracji publicznej. Od jakości jej działania, w coraz
większym stopniu, zależy dynamika rozwoju gospodarczego, jakość życia obywateli
określana umownie mianem dobrobytu oraz poziom ich zaufania do władzy publicznej.
Jakość instytucji i jakość zarządzania publicznego jest jednym z decydujących dzisiaj
wewnętrznych czynników rozwoju regionu. Sprawne, uczące się i chcąc współpracować
instytucje oraz mądre, kompetentne i otwarte władze publiczne są niezbędnym warunkiem
wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych. Równie ważnym zagadnieniem jest
współpraca terytorialna.
3.2.2 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane
w takich obszarach jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura,
infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, KOM, ochrona zdrowia, rozwój
miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna. Wszystkie te
obszary

pogrupowane

zostały

w

ośmiu

osiach

priorytetowych.

Oś Priorytetowa 3 Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury
turystycznej. Szeroka i stającą na wysokim poziomie oferta turystyczna to warunek
zwiększenia liczby osób odwiedzających Małopolskę oraz podniesienia wpływów
z działalności turystycznej. W tym celu konieczna jest budowa, rozbudowa i promocja
atrakcji i usług turystycznych. Dofinansowane z MRPO projekty będą nakierunkowane na
inwestycje,

stworzenie

zintegrowanego

systemu

informacji

turystycznej

oraz

zainteresowanie turystów wypoczynkiem w naszym regionie Schemat B - Inwestycje
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w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. W ramach schematu wspierane będą projekty
związane z budową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
zlokalizowanej

na

terenie

uzdrowisk.

Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego. Najważniejszym celem działania
3.2 jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz przystosowanie
ich do celów turystycznych. Małopolska jest regionem ceniącym dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze, dlatego też ważne jest, alby projekty realizowane w ramach MRPO
uwzględniały

zachowanie,

ochronę

i

wzbogacanie

środowiska

kulturowego

z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.
3.2.3 Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata 2008 –2013
Plan Rozwoju Uzdrowiska wpisuje się w cele nadrzędne Kierunków Rozwoju Turystyki dla
Województwa Małopolskiego:
Cel 1 - Rozwój strategicznych, markowych produktów turystycznych
_ Rozwój produktu markowego – turystyka miejska, kulturowa oraz pielgrzymkowa
_ Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna
_ Utworzenie produktu markowego – turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna
Cel 2 - Rozwój uzupełniających i lokalnych produktów turystycznych
_ Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich
_ Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa
_ Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna
Cel 3 - Zorganizowanie zintegrowanej, łatwodostępnej informacji
turystycznej oraz jednolita promocja turystyczna województwa
Cel 4 - Wzmocnienie podmiotów i struktur sektora regionalnej turystyki
Cel 5 – Wspomaganie rozwoju produktów markowych
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3.3

DOKUMENTY GMINNE

3.3.1 Strategia Rozwoju Gminy Uście Gorlickie

Gmina Uście Gorlickie w przyszłości to miejsce czyste ekologicznie, zachowujące walory
i wartości środowiska naturalnego. Dzięki pięknu otaczającej przyrody i leczniczym
wartościom przyciągnie rzesze turystów i kuracjuszy, którym poza zaletami środowiska
naturalnego może zaproponować wspaniałe zabytki oraz formy aktywnego spędzenia
wolnego czasu. Korzyści materialne płynące z rozwoju turystyki tradycyjnej i agroturystyki
wpłyną na poprawę standardu życia mieszkańców Gminy, jak również na jej rozwój
społeczno – kulturalny.
Misją Gminy Uście Gorlickie jest:
-

Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego agroturystyki, turystyki z zachowaniem wartości
środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – kulturalny.

-

Rozsławienie gminy, a przez to przyciągnięcie kuracjuszy, turystów i poprawienie
jakości życia mieszkańców.

Cele strategiczne gminy:
-

Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego, agroturystyki, turystyki

-

Poprawa infrastruktury technicznej w gminie

-

Wzrost standardu i jakości życia w gminie

-

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

-

Rozwój i dbałość o środowisko naturalne

-

Rozwój rolnictwa ekologicznego

-

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

3.3.2 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uście Gorlickie
Plan Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój wpisuje się w cele strategiczne Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Uście Gorlickie szczególnie w cel – rozwój lecznictwa uzdrowiskowego
oraz cel – poprawa infrastruktury technicznej w gminie.

62

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015
IV.

PLANOWANE ZADANIA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA

Gmina Uście Gorlickie jest gminą turystyczno- uzdrowiskową, której misją jest
rozwój lecznictwa uzdrowiskowego agroturystyki, turystyki

z zachowaniem wartości

środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – kulturalny oraz rozsławienie gminy,
a przez to przyciągnięcie kuracjuszy, turystów i poprawienie jakości życia mieszkańców.
Głównym celem Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój jest :

ZAPEWNIENIE PRZYBYWAJąCYM DO WYSOWEJ-ZDROJU
KURACJUSZOM, PACJENTOM, TURYSTOM I OSOBOM
POSZUKUJąCYM WYPOCZYNKU, DOBRYCH WARUNKÓW POBYTU.
DOTYCZY TO USłUG PODSTAWOWYCH [ ZAMIESZKANIE,
WYżYWIENIE] ORAZ SZEROKIEJ OFERTY UZDROWISKOWEJ
I TURYSTYCZNO-SPORTOWEJ.
Cele szczegółowe:
1. Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej
2. Poprawa infrastruktury drogowej
3. Ochrona środowiska
4. Zwiększenie oferty turystyczno-rekreacyjnej
5. Rozwój gospodarczy
6. Współpraca terytorialna
7. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego

Plan Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój zakłada realizację zarówno inwestycji
komunalnych jak i działań z dziedziny lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, rekreacji,
sportu i kultury. W celu zapewnienia realizacji planowanych zadań niezbędne są działania
zmierzające do urządzenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej oraz do
poprawy estetyki Wysowej-Zdroju. Dzięki takim działaniom nie tylko mieszkańcy wsi, ale
również licznie przyjeżdżający do Wysowej-Zdroju turyści i kuracjusze będą mieć
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możliwość wspólnego spotykania się w pięknym i zadbanym otoczeniu i korzystania
z szeregu możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma to również zapoczątkować
realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia
uzdrowiska.
Priorytetem Planu jest stworzenie dobrych warunków pobytu i wypoczynku dla
przyjezdnych oraz zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.
Promowanie zdrowego stylu życia zapewni warunki do harmonijnego rozwoju zarówno
fizycznego i psychicznego. Zgodnie z rozpowszechnionym w ostatnich latach hasłem
" w zdrowym ciele zdrowy duch" prowadzenie aktywnego trybu życia buduje podłoże do
rozwijania samodzielności, obowiązkowości oraz kształtuje umiejętność podejmowania
nowych wyzwań. W ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój na lata 2009-2015
planuje się następujące programy i projekty:

PROGRAM A
PROGRAM POPRAWY INFRSATRUKTURY UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ
Znajdują się w nim przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie mieszkańcom
Wysowej-Zdroju i przebywającym tu kuracjuszom i turystom wypoczynku i aktywnych form
spędzania czasu.
PROGRAM B
PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
W tym programie znajdują się przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu dróg
dojazdowych i wewnątrz Uzdrowiska.
PROGRAM C
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Znajdują się w nim przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie nieskażonych walorów
środowiska naturalnego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z naturą funkcjonowania
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
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PROGRAM D
PROGRAM PODNIESIENIA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH I UZDROWISKOWYCH
Program

zakłada

przedsięwzięcia

mające

na

celu

podniesienie

jakości

usług

uzdrowiskowych i publicznych.
PROGRAM E
PROGRAM ROZWOJU KULTURALNEGO I PROMOCJI UZDROWISKA
Program zawiera przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kulturalnego, promowania kultury,
wielowyznaniowości wielokulturowości, promocji uzdrowiska w regionie i poza granicami
kraju, współpracę przygraniczną
Poniżej przedstawiamy programy rozwojowe, w których występują konkretne
przedsięwzięcia realizujące Plan Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój na lata 2009-2015.
Przedsięwzięcia składające się na kolejne programy A, B, C, D, E, F są ponumerowane
w sposób odzwierciedlający hierarchię [ istotność] przedsięwzięć. Ustalono ją podczas sesji
warsztatów strategicznych, które przeprowadzono w Wysowej-Zdroju i Uściu Gorlickim
w dniach 10.12.2008 i 19.01.2009.
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PROGRAM A
PROGRAM POPRAWY INFRSATRUKTURY UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ
Znajdują się w nim przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie mieszkańcom
Wysowej-Zdroju i przebywającym tu kuracjuszom i turystom wypoczynku i aktywnych form
spędzania czasu.
W programie A przewiduje się wykonanie następujących projektów
Projekt 2 ODNOWA CENTRUM WYSOWEJ-ZDROJU – MODERNIZACJA PARKU
ZDROJOWEGO WRAZ Z DOJAZDOWĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ
Projekt 4 BUDOWA STACJI NARCIARSKIEJ „OSTRY WIERCH”
Projekt 5 PARK WODNY
Projekt 6 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO,
PEŁNOWYMIAROWEGO Z BIEŻNIĄ W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 7 BUDOWA DOMU ZDROJOWEGO W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 8 SZLAKI TURYSTYCZNE
Projekt 11 BUDOWA BASENU KRYTEGO PRZY OŚRODKU „WYSOWA”
Projekt 20 BUDOWA LODOWISKA W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 21 REMONT CMENTARZY WOJENNYCH Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Projekt 22 URZĄDZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO
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PROGRAM B
PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
W tym programie znajdują się przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu dróg
dojazdowych i wewnątrz Uzdrowiska.
W programie B przewiduje się wykonanie następujących projektów:
Projekt 3
BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO KRYNICA –WYSOWA - BLECHNARKAGRANICA PAŃSTWA
Projekt 19
REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ
Projekt 23
WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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PROGRAM C
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Znajdują się w nim przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie nieskażonych walorów
środowiska naturalnego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z natura funkcjonowania
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
W programie C przewiduje się wykonanie następujących projektów:
Projekt 1
OCHRONA ŚRODOWISKA NA POGRANICZU POLSKO – SŁOWACKIM
Projekt 9
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 10
SEGREGACJA ŚMIECI
Projekt 14
OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII UZDATNIANIA
WODY
Projekt 15
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UZDROWISKOWYCH UZDROWISKA WYSOWA
S.A
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PROGRAM D
PROGRAM PODNIESIENIA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH I UZDROWISKOWYCH
Program

zakłada

przedsięwzięcia

mające

na

celu

podniesienie

jakości

uzdrowiskowych i publicznych.
W programie D przewiduje się wykonanie następujących projektów:
Projekt 12 BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W WYSOWEJ-ZDROJU
Projekt 13
DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z INFRASTRUKTURĄ OCHRONY
ZDROWIA DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
Projekt 16
PRZEBUDOWA LINII ROZLEWNICZEJ UZDROWISKA WYSOWA S.A.
PROJEKT 18
PORADNICTWO I RAHABILITACJA W UZDROWISKU WYSOWA-ZDRÓJ
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PROGRAM E
PROGRAM ROZWOJU KULTURALNEGO I PROMOCJI UZDROWISKA
Program zawiera przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kulturalnego, promowania kultury,
wielowyznaniowości wielokulturowości, promocji uzdrowiska w regionie i poza granicami
kraju, współpracę przygraniczną
W programie E przewiduje się wykonanie następujących projektów:
Projekt 17
PROMOCJA UZDROWISKA i ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
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4.1.1 Projekt 1
OCHRONA ŚRODOWISKA NA POGRANICZU POLSKO – SŁOWACKIM
Projekt partnerski z Obec Zborov i Obec Chmelova złożony do Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej
Temat osi priorytetowej 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
OKRES REALIZACJI:
X 2009 – IX 2009
Łączna wartość projektu [ wraz z Obec Zborov i Chmelova] – 8.718.818,87 euro
WARTOŚĆ inwestycji w Uzdrowisku Wysowa-Zdrój – 5.524.332,06 euro
Obiekty istniejącej oczyszczalni w Wysowej-Zdroju eksploatowane od 30 lat znajdują się
w bardzo złym stanie technicznym. W następstwie tego istniejący układ technologiczny nie
zapewnia oczyszczania ścieków w stopniu spełniającym aktualnie obowiązujące normy.
W związku z powyższym niezbędny jest remont i przebudowa istniejącej oczyszczalni
i dostosowanie jej do obowiązujących standardów. Wymaga rozbudowy również sieć
kanalizacyjna. Istotnym powodem, dla którego podjęto decyzje o realizacji projektu, jak
również konieczność dostosowania się gminy do wymogów Unii Europejskiej – Dyrektywa
91/271/EWG – w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.
Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i remont
oczyszczalni ścieków. Budowa kanalizacji obejmuje 13 odcinków sieci kanalizacyjnej
o łącznej długości 18.125 mb, dwóch przepompowni ścieków oraz przebudowę i remont
istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1250m³/d,
polegającą na przebudowie układu technologicznego i remoncie obiektów oczyszczalni
ścieków.
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Celem projektu jest zabezpieczenie oczyszczania ścieków w Uzdrowisku Wysowa-Zdrój,
Obec Zborov i Obec Chmelova. Projekt jest skierowany do mieszkańców przygranicznych
miejscowości. W wyniku jego realizacji zostaną oczyszczone

ścieki z regionu

przygranicznego Polski i Słowacji. Projekt ma pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia
mieszkańców i ochronę środowiska, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej terenów przygranicznych. W trakcie realizacji projektu zostaną
umieszczone tablice informacyjne a po zakończeniu tablice pamiątkowe informujące o
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie materiały oraz dokumenty
związane z realizacją projektu będą zawierać logo Programu i Unii Europejskiej. Zostanie
umieszczona informacja na stronach internetowych Partnerów oraz lokalnej prasie polskiej
i słowackiej.
WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba zmodernizowanych/ wybudowanych oczyszczalni ścieków
2. Długość wybudowanej/ przebudowanej sieci kanalizacji
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków
2. Liczba osób obsługiwanych przez nową/zmodernizowaną infrastrukturę ochrony
środowiska
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Obec Zborov
Obec Chmelova
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4.1.2 Projekt 2
ODNOWA CENTRUM WYSOWEJ-ZDROJU – MODERNIZACJA PARKU
ZDROJOWEGO WRAZ Z DOJAZDOWĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ
Projekt otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2007-2013
Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich
Schemat A – Odnowa centrum wsi
W ramach realizacji projektu zostanie zmodernizowana dojazdowa infrastruktura drogowa
o dł. 3,857 km. Zostanie odnowiona powierzchnia centrum Wysowej-Zdroju o powierzchni
8,32 ha. W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące elementy
infrastruktury:
Nazwa

Jednostka miary

Wartość

rozbudowany park

szt.

1

powierzchnia odnowionych centrów wsi

ha

8,32

rozbudowany parking dla samochodów

szt.

1

parking dla rowerów

szt

1

mostek łukowy

szt

2

budynek WC

szt

1

plac zabaw dla dzieci

szt

6

miejsce do grilowania

szt

5

altana

szt

5

fontanna

szt

1

modernizacja amfiteatru

szt

1

ławki parkowe

szt

100

latarnie

szt

114

zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu

szt

630

nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych

szt

700

rabaty kwiatowe

szt

12

tablice duże

szt

4

tablice małe

szt

2
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OKRES REALIZACJI
01.06.2009 -30.05.2011
WSKAŹNIKI PRODUKTU
1. Długość zmodernizowanej infrastruktury drogowej – 3,857 km
2. Powierzchnia odnowionego centrum wsi – 8,32 ha
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Liczba osób korzystających z zagospodarowanych terenów na obszarach wiejskich
2011

2012

2013

2014

2015

27000

27000

28000

30000

30000

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Uzdrowisko Wysowa S.A.
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4.1.3 Projekt 3
BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO KRYNICA –WYSOWA - BLECHNARKAGRANICA PAŃSTWA

Etap I
HAŃCZOWA-GRANICA PAŃSTWA
Projekt będzie składany do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita PolskaRepublika Słowacka 2007-2013
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej
Temat osi priorytetowej 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
KOSZT
30.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2011
W ramach projektu zostanie przebudowana droga na długości ok. 10 km umożliwiająca
połączenie

Wysowej-Zdroju z Hutą Stebnicką i Bardejovem na Słowacji. Droga

o szerokości 7-8 m z chodnikiem.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie zarówno Krynicą, jak i Wysową oraz Bardejovem
przez mieszkańców powiatów nowosądeckiego i gorlickiego a także przyjezdnych turystów,
połączenie tych uzdrowisk przyczyni się do rozwoju turystycznego regionu. Poprawi sieć
komunikacyjną.
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR4:
- 5 cm warstwa ścieralna SMA,
- 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
- 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 32 cm warstwa mrozoochronna.
Chodniki:
- 8 cm betonowa kostka brukowa,
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- 5 cm podsypka piaskowa.
Zostały zaprojektowane bariery drogowe w rejonach obiektów mostowych, przepustów
oraz wysokich nasypów.
WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Długość wybudowanej/ zmodernizowanej drogi
2. Zwiększenie nośności drogi
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Skrócenie czasu przejazdu drogą
2. Nośność wybudowanej/ zmodernizowanej drogi
3. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Urząd Marszałkowski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Starostwo Nowy Sącz
Starostwo Gorlice
Gmina Uście Gorlickie
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4.1.4 Projekt 4
BUDOWA STACJI NARCIARSKIEJ „OSTRY WIERCH”
KOSZT
Ok. 25.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2009-2015
W ramach projektu zostanie wybudowana stacja narciarska „Ostry Wierch” wraz
z infrastrukturą turystyczną. Zostaną wybudowane trasy narciarskie, wyciągi oraz baza
noclegowa, zaplecze gastronomiczne i parkingi.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/ sportowej/ aktywnego wypoczynku,
2. Liczba nowych miejsc noclegowych,

WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba nowych miejsc pracy, która powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych,
2. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej/ rekreacyjnej/ aktywnego
wypoczynku,
3. Liczba nowych ofert turystycznych,
4. Liczba turystów korzystających z nowej infrastruktury noclegowej
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Inwestor prywatny
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4.1.5 Projekt 5
PARK WODNY

KOSZT
7.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2013
W ramach projektu zostanie rozbudowany usytuowany w parku zdrojowym ogólnodostępny
basen.

Istniejący

wybudowane

basen

zaplecze

wymaga

szatniowe,

gruntownego
stacja

remontu

uzdatniania

i

wody.

rozbudowy.
Dodatkowo

Zostanie
zostaną

zamontowane solary, podgrzewające wodę w basenie.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba nowych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/ sportowej/
aktywnego wypoczynku,
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba nowych miejsc pracy, która powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych,
2. Liczba osób korzystających z nowej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej/
rekreacyjnej/ aktywnego wypoczynku,
3. Liczba nowych ofert turystycznych,

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim
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4.1.6 Projekt 6
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO,
PEŁNOWYMIAROWEGO Z BIEŻNIĄ W WYSOWEJ-ZDROJU

KOSZT
1.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2009-2010
W ramach projektu zostanie wybudowane boisko sportowe wraz z bieżnią w WysowejZdroju.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba wybudowanych obiektów sportowych

WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych,
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim
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4.1.7 Projekt 7
BUDOWA DOMU ZDROJOWEGO W WYSOWEJ-ZDROJU

KOSZT
7.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2013
W ramach projektu zostanie wybudowany dom zdrojowy w stylu wybudowanej w 2006 roku
pijalni wód mineralnych. W budynku będzie się mieścić sala konferencyjna oraz sale
muzealne przybliżające turystom kulturę i historię naszego regionu. Jego usytuowanie
w centrum uzdrowiska będzie uzupełnieniem brakującej infrastruktury uzdrowiskowej,
podniesie rangę i konkurencyjność uzdrowiska Wysowa-Zdrój na tle innych uzdrowisk.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba obiektów nowej lub zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę uzdrowiskową
2. Stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rekreacyjno-turystycznym
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Urząd Marszałkowski
Starostwo Gorlice
Gmina Uście Gorlickie
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4.1.8 Projekt 8
SZLAKI TURYSTYCZNE

KOSZT
5.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2015
W ramach projektu zostaną zmodernizowane istniejące

i wykonane nowe szlaki

turystyczne: piesze, rowerowe, konne, narciarstwa biegowego a także ścieżki edukacyjne
i inne elementy małej architektury wraz z punktami widokowymi na szlakach na terenie
uzdrowiska.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Długość wybudowanych/ zmodernizowanych ścieżek rowerowych
2. Długość wybudowanych/ zmodernizowanych szlaków pieszych
3. Długość nowych szlaków turystycznych
4. Liczba nowych obiektów małej infrastruktury turystycznej
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury turystycznej
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Urząd Marszałkowski
Gmina Uście Gorlickie
Stowarzyszenia
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4.1.9 Projekt 9
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W WYSOWEJ-ZDROJU
KOSZT
8.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2011-2013
W ramach projektu zostanie rozbudowana sieć wodociągowa na terenie Uzdrowiska
Wysowa-Zdrój. Rozbudowana zostanie sieć wraz z przyłączami. Długość sieci 10.000 mb,
długość przyłączy 3.000 mb.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej

WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba gospodarstw domowych/ budynków przyłączonych do sieci wodociągowej
2. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju
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4.1.10 Projekt 10
SEGREGACJA ŚMIECI

KOSZT
1.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2009-2015
W ramach projektu zostaną zakupione kontenery na śmieci, samochód do segregacji
śmieci oraz zostanie przeprowadzona akcja promująca segregację śmieci wśród
mieszkańców gminy.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba zakupionych kontenerów na śmieci,
2. Liczba akcji promujących segregację śmieci

WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba gospodarstw domowych segregujących odpady
2. Liczba osób biorących udział w akcji promujących segregację śmieci
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju
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4.1.11 Projekt 11
BUDOWA BASENU KRYTEGO PRZY OŚRODKU „WYSOWA”

KOSZT
4.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2013
W ramach projektu zostanie wybudowany ogólnodostępny kryty basen rekreacyjny wraz z
zapleczem sanitarnym przy Ośrodku „Wysowa”. Budowa basenu przyczyni się do
zwiększenia atrakcyjności turystycznej Uzdrowiska.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba nowych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/ sportowej/
aktywnego wypoczynku,
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba nowych miejsc pracy, która powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych,
2. Liczba osób korzystających z nowej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej/
rekreacyjnej/ aktywnego wypoczynku,
3. Liczba nowych ofert turystycznych,
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Instytut Zdrowia Człowieka- Ośrodek „Wysowa”
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4.1.12 Projekt 12
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W WYSOWEJ-ZDROJU
KOSZT
160.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2012
W ramach projektu zostanie wybudowana tężnia solankowa w obiekcie zamkniętym
Sanatorium Uzdrowiskowego „Glinik” w Wysowej - Zdroju.
Działanie tężni.
Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki brzozowe podawana jest za pomocą pomp
solanka z górną strefą konstrukcji. Rozprowadzana jest za pomocą pomp solanka w górną
strefę konstrukcji. Rozprowadzona rurkami solanka spływa swobodnie po gałązkach a jej
nadmiar gromadzi się w korycie umieszczonym na posadzce. Tak rozprowadzona solanka
podlega intensywnemu parowaniu wytwarzając w pomieszczeniu intensywny aerozol.
Tężnia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem i całą gamą innych mikroelementów
jak magnez, sód, potas, żelazo i innych. Powstały aerozol odznacza się szczególnymi
walorami zdrowotnymi, ponieważ jego cząsteczki mają znaczną zdolność penetracji
poprzez błony śluzowe układu oddechowego oraz skórę. Wokół tężni wytwarza się
specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Mikroklimat tężni
wytwarzany jest wskutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza, co powoduje
intensywne parowanie, a rozbijanie cząsteczki solanki sprzyja także hydrojonizacji.
Wykorzystywanie tężni.
Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg
oddechowych,

zapalenia

zatok,

rozedmie

płuc,

nadciśnienia

tętniczego,

nerwicy

wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce
u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Najkorzystniejsza w leczeniu jest
solanka o stężeniu 3- 5 %.
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Planowane zabudowanie i uruchomienie tężni, wpłynie znacząco na atrakcyjność
Wysowej-Zdroju jako miejscowości uzdrowiskowej oraz wzbogaci jej ofertę leczniczorehabilitacyjną.
WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba obiektów nowej lub zmodernizowanej infrastruktury uzdrowiskowej

WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury uzdrowiskowej
2. Liczba nowych miejsc pracy
3. Liczba nowych ofert uzdrowiskowych
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Glinik” w Wysowej - Zdroju.
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4.1.13 Projekt 13
DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z INFRASTRUKTURĄ OCHRONY
ZDROWIA DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA

OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 2.000.000,00 zł
W ramach projektu zostaną wykonane remonty w obiektach infrastruktury uzdrowiskowej
Uzdrowiska Wysowa S.A. dostosowujące je do obowiązujących przepisów prawa i. in.
winda w Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid”, winda w Sanatorium „Biawena”, wyposażenie
stacji dializ, przebudowa ciągów komunikacyjnych w obiektach uzdrowiskowych.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury uzdrowiskowej
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba obiektów dostosowanych do wymogów obowiązujących przepisów prawa
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Uzdrowisko Wysowa S.A
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4.1.14 Projekt 14
OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII UZDATNIANIA
WODY

OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 5.000.000,00 zł
W ramach projektu zostaną opracowane nowoczesne technologie uzdatniania wody wraz
z wdrożeniem wyników tego pracowania. Inwestycja ma na celu opracowanie nowoczesnej
technologii racjonalnego pozyskiwania uzdatniania i rozlewania surowca naturalnego jakim
jest woda mineralna.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba opracowanych technologii
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba wdrożonych technologii
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Uzdrowisko Wysowa S.A
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4.1.15 Projekt 15
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UZDROWISKOWYCH UZDROWISKA
WYSOWA S.A

OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 6.000.000,00 zł
W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja wraz z wymianą stolarki
obiektów uzdrowiskowych Uzdrowiska Wysowa S.A. tj. Szpitala Uzdrowiskowego „Beskid”,
Sanatorium „Biawena”, oraz zakładu przyrodoleczniczego. Zostaną także zastosowane
urządzenia pozyskiwania energii odnawialnej np. solary, pompy ciepła.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba obiektów infrastruktury uzdrowiskowej objętych termomodernizacją
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Powierzchnia obiektów infrastruktury uzdrowiskowej objętych termomodernizacją
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Uzdrowisko Wysowa S.A
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4.1.16 Projekt 16
PRZEBUDOWA LINII ROZLEWNICZEJ UZDROWISKA WYSOWA S.A.
OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 1.500.000,00 zł
W ramach projektu zostaną opracowane technologie uzdatniania wody zmierzające do
ograniczenia strat na każdym etapie jej pozyskiwania i rozlewu. Technologia oparta na
zautomatyzowaniu wydobycia, uzdatniania i produkcji ze szczególnym uwzględnieniem
racjonalnego gospodarowania wodą.
W następnym etapie wdrożenie tych prac przejawiające się wymianą urządzeń w stacji
uzdatniania wody, wykonanie nowego automatycznego sterowania oraz wymianie
niektórych urządzeń rozlewniczych.
Działania te w efekcie końcowym mają doprowadzić do poprawy jakości produkowanych
wód. Przebudowa ciągu technologicznego (linii rozlewniczej) umożliwi ograniczenie ilości
odprowadzanych do oczyszczalni ścieków.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba przebudowanych linii rozlewniczych
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Długość przebudowanej linii rozlewniczej
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Uzdrowisko Wysowa S.A
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4.1.17 Projekt 17
PROMOCJA UZDROWISKA I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
OKRES REALIZACJI:
2009 – 2015
KOSZT:
ok. 300.000,00 zł
W ramach projektu zostanie utworzony punkt informacji turystycznej w Wysowej-Zdroju.
Zostaną przygotowane imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne
i kulturowe oraz wydane publikacje promujące Uzdrowisko.
WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba imprez kulturalnych
2. Liczba imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne i kulturowe
3. Liczba nowych punktów informacji turystycznej
4. Liczba wydawnictw promocyjnych
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba uczestników imprez kulturalnych
2. Liczba uczestników imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne i
kulturowe
3. Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
4. Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowych
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim
Uzdrowisko Wysowa S.A
Sanatorium Uzdrowiskowe „Glinik” w Wysowej-Zdroju
Instytut Zdrowia Człowieka- Ośrodek „Wysowa”
Pensjonaty
Stowarzyszenia
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4.1.18 PROJEKT 18
PORADNICTWO I RAHABILITACJA W UZDROWISKU WYSOWA-ZDRÓJ
OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 400.000,00 zł
W ramach projektu zostanie utworzony punkt poradnictwa zdrowotnego dla mieszkańców.
Zostaną przygotowane imprezy promujących zdrowie i zdrowe formy spędzania czasu
wolnego oraz wydane publikacje.
WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba imprez promujących zdrowy tryb życia
2. Liczba nowych punków poradnictwa zdrowotnego
3. Liczba wydanych publikacji
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba uczestników promujących zdrowy tryb życia
2. Liczba udzielonych porad zdrowotnych

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Ośrodki Zdrowia
Uzdrowisko Wysowa S.A
Sanatorium Uzdrowiskowe „Glinik” w Wysowej-Zdroju
Instytut Zdrowia Człowieka- Ośrodek „Wysowa”
Pensjonaty
Stowarzyszenia
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4.1.19 Projekt 19
REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ
KOSZT
6.000.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2015
W ramach projektu zostaną wykonane drogi o nawierzchni żwirowej poprzez wykonanie
nawierzchni utwardzonej- asfaltowej oraz przebudowa istniejących dróg o nawierzchni
asfaltowej wraz z wykonaniem chodników o dł. ok. 10 km.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Długość wybudowanej/ zmodernizowanej drogi
2. Zwiększenie nośności drogi
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Skrócenie czasu przejazdu drogą
2. Nośność wybudowanej/ zmodernizowanej drogi
3. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
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4.1.20 Projekt 20
BUDOWA LODOWISKA W WYSOWEJ-ZDROJU
KOSZT
3.500.000,00 zł
TERMIN REALIZACJI:
2010-2015
W ramach projektu zostanie wykonane całoroczne

lodowisko w Wysowej-Zdroju wraz

z zapleczem technicznym.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba obiektów nowej lub zmodernizowanej infrastruktury sportowej
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej
2. Liczba nowych miejsc pracy
3. Liczna nowych ofert sportowych
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim
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4.1.21 Projekt 21
REMONT CMENTARZY WOJENNYCH Z I WOJNY ŚWIATOWEJ

OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 160.000,00 zł
W ramach projektu zostaną wykonane remonty cmentarzy wojennych z I wojny światowej
Nr 50 w Wysowej i Nr 49 w Blechnarce.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba wyremontowanych cmentarzy
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Liczba nowych ofert turystycznych
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego
Gmina Uście Gorlickie
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4.1.22 Projekt 22
URZĄDZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO

OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 120.000,00 zł
W ramach projektu zostaną wykonane prace urządzeniowe na cmentarzu komunalnym
w Wysowej-Zdroju – wycinka drzew, wykonanie alejek, remont kaplicy cmentarnej, remont
ogrodzenia.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba wyremontowanych cmentarzy
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Długość wykonanego ogrodzenia
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
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4.1.23 Projekt 23
WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
OKRES REALIZACJI:
2010 – 2015
KOSZT:
ok. 700.000,00 zł
W ramach projektu zostanie wykonane oświetlenie uliczne przy ciągach drogowych w
Wysowej-Zdroju.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba ustawionych lamp ulicznych
WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Długość oświetlonych dróg
INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE:
Gmina Uście Gorlickie
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V.

WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU ROZWOJU UZDROWISKA

WSKAŹNIKI
NR

1

PROJEKT

OCHRONA ŚRODOWISKA NA - liczba zmodernizowanych/
POGRANICZU POLSKOSŁOWACKIM

2

WSKAŹNIKI PRODUKTU

ODNOWA CENTRUM
WYSOWEJ-ZDROJU –
MODERNIZACJA PARKU
ZDROJOWEGO WRAZ
Z DOJAZDOWĄ
INFRASTRUKTURĄ
DROGOWĄ

WSKAŹNIKI REZULTATU

ODDZIAŁYWANIA

- zwiększenie ilości oczyszczonych

- poprawa stanu środowiska

wybudowanych oczyszczalni

ścieków

naturalnego

ścieków

- liczba osób obsługiwanych przez

- długość wybudowanej/

nową/zmodernizowaną infrastrukturę

przebudowanej sieci kanalizacji

ochrony środowiska

- długość zmodernizowanej

- liczba osób korzystających z

infrastruktury drogowej

zagospodarowanych terenów na

- powierzchnia odnowionego

obszarach wiejskich

centrum wsi

- rozwój turystyczny regionu,
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3

BUDOWA POŁĄCZENIA
DROGOWEGO KRYNICAWYSOWA - BLECHNARKAGRANICA PAŃSTWA

- skrócenie czasu przejazdu drogą

- rozwój turystyczny regionu,

- długość wybudowanej/

- nośność wybudowanej/

- rozwój współpracy polsko-

zmodernizowanej drogi

zmodernizowanej drogi

słowackiej

- zwiększenie nośności drogi

- liczba osób korzystających z obiektów
infrastruktury drogowej

4

BUDOWA STACJI
NARCIARSKIEJ „OSTRY
WIERCH”

- liczba nowych obiektów

- liczba nowych miejsc pracy, która

infrastruktury rekreacyjnej/

powstała w wyniku realizacji projektów

sportowej/ aktywnego

turystycznych,

wypoczynku,

- liczba osób korzystających z nowej

- liczba nowych miejsc

infrastruktury sportowej/ rekreacyjnej/

noclegowych,

aktywnego wypoczynku,

- rozwój turystyczny regionu

- liczba nowych ofert turystycznych,
- liczba turystów korzystających z
nowej infrastruktury noclegowej
5

PARK WODNY

- liczba nowych/

- liczba nowych miejsc pracy, która

zmodernizowanych obiektów

powstała w wyniku realizacji projektów

infrastruktury rekreacyjnej/

turystycznych,

sportowej/ aktywnego

- liczba osób korzystających z

wypoczynku,

nowej/zmodernizowanej infrastruktury
sportowej/ rekreacyjnej/ aktywnego
wypoczynku,
- liczba nowych ofert turystycznych,
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- liczba wybudowanych obiektów - liczba osób korzystających z obiektów - rozwój fizyczny
6

BUDOWA BOISKA

sportowych

sportowych,

społeczeństwa

- liczba obiektów nowej lub

- wzrost liczby turystów

- rozwój turystyczny regionu

zmodernizowanej infrastruktury

odwiedzających gminę uzdrowiskową

turystycznej i rekreacyjnej

- stworzenie nowych miejsc pracy w

SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO,
PEŁNOWYMIAROWEGO Z
BIEŻNIĄ W WYSOWEJZDROJU

7

BUDOWA DOMU
ZDROJOWEGO
W WYSOWEJ-ZDROJU

8

SZLAKI TURYSTYCZNE

sektorze rekreacyjno-turystycznym
- długość wybudowanych/

- liczba osób korzystających z nowej

zmodernizowanych ścieżek

infrastruktury turystycznej

rowerowych
- długość wybudowanych/
zmodernizowanych szlaków
pieszych
- długość nowych szlaków
turystycznych
- liczba nowych obiektów małej
infrastruktury turystycznej
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9

ROZBUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ
W WYSOWEJ-ZDROJU

10

11

SEGREGACJA ŚMIECI

BUDOWA BASENU
KRYTEGO PRZY OŚRODKU
„WYSOWA”

- długość wybudowanej/

- liczba gospodarstw domowych/

- ilość pozyskanej wysokiej

przebudowanej sieci

budynków przyłączonych do sieci

jakości wody pitnej

wodociągowej

wodociągowej

- średnia liczba kuracjuszy na

- liczba osób korzystających z sieci

terenie oddziaływania

wodociągowej

inwestycji

- liczba zakupionych kontenerów - liczba gospodarstw domowych

- poprawa stanu środowiska

na śmieci,

segregujących odpady

naturalnego

- liczba akcji promujących

- liczba osób biorących udział w akcji

segregację śmieci

promujących segregację śmieci

- liczba nowych/

- liczba nowych miejsc pracy, która

zmodernizowanych obiektów

powstała w wyniku realizacji projektów

infrastruktury rekreacyjnej/

turystycznych,

sportowej/ aktywnego

- liczba osób korzystających z

wypoczynku,

nowej/zmodernizowanej infrastruktury
sportowej/ rekreacyjnej/ aktywnego
wypoczynku,
- liczba nowych ofert turystycznych,
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12

BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ W
WYSOWEJ-ZDROJU
DOSTOSOWANIE

13

OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH
Z INFRASTRUKTURĄ
OCHRONY ZDROWIA DO

- liczba obiektów nowej lub

- liczba osób korzystających z nowej

zmodernizowanej infrastruktury

infrastruktury uzdrowiskowej

uzdrowiskowej

- liczba nowych miejsc pracy

- rozwój turystyczny regionu

- liczna nowych ofert uzdrowiskowych
- liczba zmodernizowanych

- liczba obiektów dostosowanych do

- poprawa jakości usług

obiektów infrastruktury

wymogów obowiązujących przepisów

uzdrowiskowych

uzdrowiskowej

prawa

- liczba opracowanych

- liczba wdrożonych technologii

WYMOGÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA
OPRACOWANIE I

14

WDROŻENIE

technologii

- poprawa stanu środowiska
naturalnego

NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
UZDATNIANIA WODY
TERMOMODERNIZACJA

15

OBIEKTÓW
UZDROWISKOWYCH
UZDROWISKA

- liczba obiektów infrastruktury

- powierzchnia obiektów infrastruktury

- poprawa stanu środowiska

uzdrowiskowej objętych

uzdrowiskowej objętych

naturalnego

termomodernizacją

termomodernizacją

WYSOWA S.A
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PRZEBUDOWA LINII

16

ROZLEWNICZEJ

- liczba przebudowanych linii

- długość przebudowanych linii

- poprawa stanu środowiska

rozlewniczych

rozlewniczych

naturalnego,

UZDROWISKA WYSOWA

- poprawa jakości wody

S.A.

mineralnej

PROMOCJA UZDROWISKA - liczba imprez kulturalnych

17

I ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

- liczba uczestników imprez

- promocja Uzdrowiska

- liczba imprez promujących

kulturalnych

- wzrost liczby turystów

lokalne i regionalne produkty

- liczba uczestników imprez

odwiedzających Uzdrowisko

turystyczne i kulturowe

promujących lokalne i regionalne

- liczba nowych punktów

produkty turystyczne i kulturowe

informacji turystycznej

- liczba nowych ofert programowych w

- liczba wydawnictw

zakresie kultury i turystyki

promocyjnych

- liczba wypromowanych markowych
produktów turystycznych i kulturowych

PORADNICTWO I

18

RAHABILITACJA W
UZDROWISKU WYSOWAZDRÓJ

-liczba imprez promujących

- liczba uczestników promujących

- poprawa stanu zdrowia

zdrowy tryb życia

zdrowy tryb życia

mieszkańców

- liczba nowych punktów

- liczba udzielonych porad zdrowotnych

poradnictwa zdrowotnego
- liczba wydanych publikacji
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19

REMONT DRÓG

- długość wybudowanej/

- skrócenie czasu przejazdu drogą

GMINNYCH NA TERENIE

zmodernizowanej drogi

- nośność wybudowanej/

- zwiększenie nośności drogi

zmodernizowanej drogi

UZDROWISKA WYSOWAZDRÓJ

- rozwój turystyczny regionu,

- liczba osób korzystających z obiektów
infrastruktury drogowej

BUDOWA LODOWISKA W

20

WYSOWEJ-ZDROJU

REMONT CMENTARZY

21

WOJENNYCH Z I WOJNY

- liczba obiektów nowej lub

- liczba osób korzystających z nowej

- poprawa stanu zdrowia

zmodernizowanej infrastruktury

infrastruktury sportowej

społeczeństwa

uzdrowiskowej

- liczba nowych miejsc pracy

- wzbogacenie oferty

- liczna nowych ofert sportowych

turystycznej Uzdrowiska

- liczba nowych ofert turystycznych

- wzrost liczby turystów

- liczba wyremontowanych
cmentarzy

odwiedzających Uzdrowisko

ŚWIATOWEJ
URZĄDZENIE CMENTARZA - liczba wyremontowanych

22

KOMUNALNEGO

WYKONANIE

23

OŚWIETLENIA ULICZNEGO

- długość wykonanego ogrodzenia

cmentarzy
- liczba ustawionych lamp

- poprawa estetyki
Uzdrowiska

- długość oświetlonych dróg

ulicznych

- wzrost bezpieczeństwa
publicznego
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VI.

PLAN FINANSOWY ROZWOJU UZDROWISKA
W TYM:

LP

NAZWA ZADANIA

OKRES

OCZEKIWANE

KOSZT

REALIZACJI

REZULTATY

CAŁKOWITY

ŚRODKI

ŚRODKI

PUBLICZNE

PRYWATNE

1. Zmodernizowana
1

OCHRONA ŚRODOWISKA
NA POGRANICZU POLSKO SŁOWACKIM

X 2009

oczyszczalnia ścieków

– IX 2012

2. Przebudowana sieć

5.524.332 Euro

5.524.332 Euro

2

BUDOWA POŁACZENIA
DROGOWEGO KRYNICAWYSOWA- BLECHNARKA –
GRANICA PAŃSTWA

Obec Zborov

kanalizacji

01.06.2009 30.05.2011

infrastruktura drogowa

6.822.826 zł

-

Gmina Uście Gorlickie
Uzdrowisko Wysowa S.A.

-

Urząd Marszałkowski

6.822.826 zł

2. Odnowione
centrum wsi.

1. Budowa połączenia
3

Gmina Uście Gorlickie
Obec Chmelova

3. Zwiększenie ilości
oczyszczonych
ścieków
1. Zmodernizowana
ODNOWA CENTRUM
WYSOWEJ-ZDROJUMODERNIZACJA PARKU
ZDROJWOEGO WRAZ
Z DOJAZDOWĄ
INFRASTRUKTURĄ
DROGOWĄ

INSTYTUCJE
I PODMIOTY
UCZESTNICZĄCE WE
WDRAŻANIU

2010-2011

drogowego do granicy

30.000.000 zł

30.000.000 zł

Zarząd Dróg

państwa o dł ok. 10

Wojewódzkich

km

Starostwo Nowy Sącz
Starostwo Gorlice
Gmina Uście Gorlickie
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1. Wybudowanie stacji
4

BUDOWA STACJI
NARCIARSKIEJ „OSTRY
WIERCH”

2009-2015

narciarskiej wraz z

Inwestor prywatny
25.000.000 zł

-

25.000.000 zł

infrastrukturą
turystyczną
1. Rozbudowa basenu

5

PARK WODNY

2010-2013

w parku zdrojowym

Gmina Uście Gorlickie
7.000.000 zł

7.000.000 zł

-

Gminny Ośrodek Kultury w
Uściu Gorlickim

6

BUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO,
PEŁNOWYMIAROWEGO Z
BIEŻNIĄ W WYSOWEJZDROJU

1. Budowa boiska
sportowego wraz z
2009-2010

Gmina Uście Gorlickie
1.000.000 zł

1.000.000 zł

-

bieżnią
1. Wybudowanie

7

8

BUDOWA DOMU
ZDROJOWEGO
W WYSOWEJ-ZDROJU

SZLAKI TURYSTYCZNE

2010-2013

2010-2015

domu zdrojowego

Urząd Marszałkowski
7.000.000,00 zł

7.000.000,00 zł

-

Starostwo Gorlickie

w Wysowej-Zdroju

Gmina Uście Gorlickie

1. Budowa i

Urząd Marszałkowski

modernizacja szlaków

Gmina Uście Gorlickie

turystycznych

5.000.000 zł

5.000.000 zł

-

Stowarzyszenia

2. Mała infrastruktura
na szlakach
1. Rozbudowa sieci
9

ROZBUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ
W WYSOWEJ-ZDROJU

2011-2013

wodociągowej – 10.00

Gmina Uście Gorlickie
8.000.000 zł

8.000.000 zł

-

Zakład Gospodarki

mb i przyłączy 3.000

komunalnej i

mb

Mieszkaniowej w
Wysowej-Zdroju
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Gmina Uście Gorlickie
10

SEGREGACJA ŚMIECI

2009-2015

1. Segregacja śmieci

1.000.000 zł

1.000.000 zł

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Wysowej-Zdroju

1. Budowa basenu
11

BUDOWA BASENU
KRYTEGO PRZY OŚRODKU
„WYSOWA”

2010-2013

krytego

Instytut Zdrowia
4.000.000 zł

-

4.000.000 zł

„Wysowa”
1. Budowa tężni

12

BUDOWA TĘŻNI

Człowieka- Ośrodek

2010-2012

Sanatorium Uzdrowiskowe
160.000 zł

solankowej

-

160.000 zł

„Glinik” w Wysowej-Zdroju

-

2.000.000 zł

Uzdrowisko Wysowa S.A

-

5.000.000 zł

Uzdrowisko Wysowa S.A

SOLANKOWEJ
W WYSOWEJ-ZDROJU
1. Remonty obiektów

DOSTOSOWANIE
13

uzdrowiskowych

OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH
Z INFRASTRUKTURĄ

2.000.000 zł

2010-2015

OCHRONY ZDROWIA DO
WYMOGÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA
1. Opracowanie i

OPRACOWANIE I
14

wdrożenie nowych

WDROŻENIE
NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
UZDATNIANIA WODY

2010-2015

5.000.000 zł

technologii
uzdatniania i
rozlewania wody
mineralnej
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1. Termomodernizacja
15

obiektów

TERMOMODERNIZACJA
OBIEKTÓW

2010-2015

6.000.000 zł

-

6.000.000 zł

Uzdrowisko Wysowa S.A

-

1.500.000 zł

Uzdrowisko Wysowa S.A

uzdrowiskowych

UZDROWISKOWYCH
UZDROWISKA
WYSOWA S.A
1. Przebudowa linii
16

PRZEBUDOWA LINII

2010-0-2015

rozlewniczej

1.500.000 zł

ROZLEWNICZEJ
UZDROWISKA WYSOWA
S.A.

1. promocja
17

PROMOCJA

2009-2015

Gmina Uście Gorlickie

uzdrowiska i

300.000 zł

300.000 zł

-

Gminny Ośrodek Kultury w

UZDROWISKA I

zachowanie

Uściu Gorlickim

ZACHOWANIE

dziedzictwa- imprezy,

Uzdrowisko Wysowa S.A

DZIEDZICTWA

publikacje, punkt

Sanatorium Uzdrowiskowe

informacji turystycznej

„Glinik” w Wysowej-Zdroju

KULTUROWEGO

Instytut Zdrowia
Człowieka- Ośrodek
„Wysowa”
Pensjonaty
Stowarzyszenia
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1. Punkt poradnictwa
2010-2015

18
PORADNICTWO
I RAHABILITACJA

Gmina Uście Gorlickie

zdrowotnego

400.000 zł

400.000 zł

-

Ośrodki Zdrowia

2. Imprezy promujące

Uzdrowisko Wysowa S.A

zdrowy tryb życia

Sanatorium Uzdrowiskowe

W UZDROWISKU

„Glinik” w Wysowej-Zdroju

WYSOWA-ZDRÓJ

Instytut Zdrowia
Człowieka- Ośrodek
„Wysowa”
Pensjonaty
Stowarzyszenia
1. Remont i budowa

19

REMONT DRÓG

2010-2015

dróg gminnych na

Gmina Uście Gorlickie
6.000.000 zł

6.000.000 zł

-

terenie Uzdrowiska

GMINNYCH NA TERENIE
UZDROWISKA WYSOWAZDRÓJ

1. Budowa
20

BUDOWA LODOWISKA

2010-2015

całorocznego

Gmina Uście Gorlickie
3.500.000 zł

3.500.000 zł

-

lodowiska

W WYSOWEJ-ZDROJU

Uściu Gorlickim

1. Remont cmentarzy
21

REMONT CMENTARZY

2010-2015

Gminny Ośrodek Kultury w

Urząd Wojewódzki
160.000 zł

z I wojny światowej

160.000 zł

-

Województwa
Małopolskiego

WOJENNYCH Z I WOJNY
ŚWIATOWEJ
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1. Remont cmentarza
22

URZĄDZENIE

2010-2015

Gmina Uście Gorlickie
120.000 zł

komunalnego

120.000 zł

-

CMENTARZA
KOMUNALNEGO
1. Oświetlenie uliczne
23

WYKONANIE

Gmina Uście Gorlickie
700.000 zł

2010-2015

OŚWIETLENIA
ULICZNEGO

110

700.000 zł

-

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015

OPRACOWANIE I ZDJĘCIA
Elżbieta Wansacz

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA WYSOWA-ZDRÓJ NA LATA 2009-2015

