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Szanowni Goście!  
Drodzy  Mieszkańcy!

30 lipca 2002 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał miasto Kra-

snobród za uzdrowisko. Tym samym znaleźliśmy się w gronie 44 miejscowości  

w kraju, które mogą się poszczycić tym wyjątkowym mianem.

Kiedy przed trzema laty rozpoczynaliśmy nasze starania, zapewne wie-

lu z nas nie było do końca przekonanych, że nasze ambitne zamierzenia tak  

szybko zostaną zakończone powodzeniem. Jednak dzięki wielkiemu zaanga-

żowaniu i wielkiej  życzliwości  wielu osób, udało się  wyznaczony cel  osią-

gnąć.

Kilka razy w historii Krasnobrodu pojawiała się szansa i nadzieja na  

lepszą przyszłość. Przekonany jestem i głęboko w to wierzę, że nasze społe -

czeństwo wspólnie z lokalną władzą, tę wielką szansę jaką jest uznanie Kra-

snobrodu za uzdrowisko – w pełni wykorzysta. 

Jednocześnie mamy świadomość, że tworzenie uzdrowiska to wielki wie-

lopokoleniowy proces. Dlatego też z wielką  uwagą  będziemy wsłuchiwać się  

w słowa wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji. Jestem przekonany,  

że Państwa cenne wnioski i postulaty zostaną wykorzystane w naszych dal-

szych pracach.  

Gorąco zachęcam wszystkich do dyskusji.

              Burmistrz 
Miasta i Gminy Krasnobród
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prof. dr inż. Andrzej Medeyski

Nadanie statusu szansą dla rozwoju 
uzdrowiska Krasnobród

Wprowadzenie

      Uznanie Krasnobrodu za uzdrowisko 30 lipca 2002 roku (Dz.U.Nr 129 poz. 1103) stwarza zupełnie nowe szanse  
rozwojowe dla tej miejscowości. Wprawdzie dzięki istnieniu tradycji rekreacyjno – uzdrowiskowych oraz od 
kilkudziesięciu lat Sanatorium Rehabilitacyjnego są zaczątki uzdrowiska, to jednak obecnie powstał dla Gminy 
i Miasta Krasnobród obowiązek budowy nowoczesnego uzdrowiska dla dzieci i dorosłych na inną skalę, opar-
tego o użytkowanie walorów leczniczych, lokalnego klimatu i borowiny ze złoża w Majdanie Wielkim. Jest hi -
storycznym sukcesem Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie doprowadzenie do stworzenia podstaw praw-
nych uzdrowiskowych  dla tej urokliwej miejscowości. Stało się to też przy pomocy zespołu ekspertów Izby  
Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”, która wspólnie z Polską Akademią Nauk, Instytutem Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania oraz byłym przedsiębiorstwem „Balneoprojekt” opracował operat uzdrowisko-
wy wykazujący w oparciu o kryteria naukowe, że w Krasnobrodzie są dobre warunki do rozwijania działalno-
ści uzdrowiskowej. Ważną rolę odegrała również Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna „Widok” w Lu-
blinie. Znam liczne przykłady w Europie, że działalność uzdrowiskowa w gminach jest źródłem zamożności 
nie tylko gmin, ale też jej mieszkańców. Należy spełnić  jeden warunek.  Jest  nim budowa nowoczesnego  
uzdrowiska, sprawnego i gościnnego dla kuracjuszy i turystów. 

Parę słów o ekonomice uzdrowiskowej

Wspomniałem, że uzdrowiska mogą być źródłem zamożności gminy i mieszkańców. Dawny system z czasów istnie-
nia tylko uzdrowisk państwowych minął. Obecnie każda firma uzdrowiskowa musi działać samodzielnie w oparciu o 
rachunek gospodarczy. Przedmiotem działalności jest  produkt uzdrowiskowy to jest kuracja uzdrowiskowa.  Bilans 
kuracji uzdrowiskowej powinien być dodatni. Część dochodu przypada gminom ,zaś część podmiotom gospodarczym 
działającym w uzdrowisku. 
      Bezwarunkowym wymogiem jest jakość usług uzdrowiskowych odpowiadająca standardom europejskim i najle-
piej jeżeli jest oparta o system norm ISO. 
      Takie postępowanie wymaga wzorowej organizacji uzdrowiska, wysokiej wydajności personelu godziwie opłaco-
nego. 
     Te wymagania mają szczególne znaczenie w niewielkich uzdrowiskach, które - wyróżniając się jakością usług - 
będą mogły korzystnie funkcjonować w warunkach rynkowych.

Co oznacza budowa  nowoczesnego  uzdrowiska?

        W przypadku Krasnobrodu jest to obszar mający klimat o właściwościach leczniczych, dysponujący złożem do-
brej borowiny oraz mający zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak również sprzyjające warunki środo-
wiskowe i sanitarne, w których prowadzone jest metodyczne leczenie określonych chorób oraz może być prowadzona 
działalność wypoczynkowo – turystyczna.
    Definicję uzdrowiska przytaczam z Polskiej Normy PN–Z–11000, Uzdrowiska. Terminologia. Klasyfikacja i wyma-

gania ogólne. Sięgając do zawartych w niej szczegółach można podać, czego nadal  brak w Krasnobrodzie, a więc:
- istnienie skanalizowanych szaletów,
- posiadanie posterunku obserwacji i pomiarów hydrologiczno-biometeorologicznych, prezentacja wyni-

ków kuracjuszom,
- zakładu zabiegów borowinowych oraz zorganizowany sposób gospodarki borowinowej,
- urządzenia i teren do leżakowania,
- sieć oznakowanych dróg spacerowych,
- zakładu lub urządzeń do leczenia ruchem,
- istnienie komunikacji kołowej dla kuracjuszy,
- posiadanie przynajmniej jednego zakładu przyrodoleczniczego,
- posiadanie jednego basenu kąpielowego krytego lub otwartego,
- posiadanie domu zdrojowego (klubu kuracjusza),
- posiadanie parku zdrojowego,

Ciąg dalszy na str. 5
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Ciąg dalszy ze str. 4

- posiadanie urządzeń rekreacyjnych na otwartej przestrzeni,
- istnienie przychodni uzdrowiskowej.
      W tym wykazie pominięto wymagania dotyczące istnienia w Krasnobrodzie sanatorium uzdrowiskowego, gdyż 

jak wiemy od kilku lat działa sanatorium rehabilitacyjne. Nie można jednak przemilczeć, że wymaga ono po-
ważnych nakładów na modernizację i  budowę zakładu przyrodoleczniczego.  

Program działania w zakresie budowy uzdrowiska  

To co przytoczono w poprzednim rozdziale jest jednocześnie ramowym programem budowy uzdrowiska o charakte-
rze wieloletnim. Wiele elementów tego programu może być przedmiotem inwestycji prywatnych.

Organizacja  Uzdrowiska Krasnobród

      Jak wiadomo rozróżniamy lecznictwo uzdrowiskowe zamknię  te i otwarte.  
      Leczenie zamknięte dominuje w naszych uzdrowiskach, polega ono na tym, że kuracjusze odbywają leczenie w  
sanatorium. W przypadku leczenia otwartego czyli  ambulato  ryjnego   kuracjusze wybierają sobie pensjonaty lub tak 
zwane kwatery prywatne, tam mieszkają i ewentualnie korzystają z posiłków. W tym przypadku opiekę leczniczą 
spełniają lekarze balneologowie w przychodni uzdrowiskowej. 
      Leczenie ambulatoryjne jest szczególnie korzystne dla mieszkańców, gdyż oni bezpośrednio mają dochody z po-
wodu pobytów kuracjuszy w ich obiektach. Zakładamy, że leczenie ambulatoryjne będzie stanowić około 80 % ogółu 
kuracjuszy leczących się w Krasnobrodzie. 
      Jeżeli chodzi o stosunki własnościowe w uzdrowiskach to rozróżniamy uzdrowiska prywatne i komunalne. 
      Zakładamy, że Krasnobród będzie uzdrowiskiem komunalnym ze względu też na ambulatoryjny  system leczenia. 
Na podkreślenie zasługuje konieczność ścisłej współpracy samorządu  krasnobrodzkiego i samorządu Powiatu Zamoj-
skiego w procesie tworzenia uzdrowiska.  W uzdrowiskach zagranicznych   m. in. niemieckich, dominują uzdrowiska 
komunalne. 
      Pilną sprawą jest już obecnie powołanie organu d/s uzdrowiskowych o wielkości proporcjonalnej do realizowa-
nych zadań.
     Ten organ oprócz nadzoru nad budową uzdrowiska powinien zająć się następującymi zadaniami:

- funkcją lekarza naczelnego uzdrowiska, 
- promocją uzdrowiska,
- reprezentacją uzdrowiska,
- koordynacją współpracy naukowej krajowej i zagranicznej,
- opracowaniem planów rozwojowych uzdrowiska,
- koordynacją współpracy lokalnej w zakresie funkcji uzdrowiskowych.
- kategoryzacją obiektów i zasadami cenowymi 

      Krasnobród jest ciekawą miejscowością z uwagi na zabytki, krajobrazy, lecz wymaga nieustannych prac nad  
uatrakcyjnieniem urbanistycznym. Duże wyrwy powstały wskutek zniszczeń wojennych. Ład urbanistyczny powinien 
dominować w miejscowości uzdrowiskowej, zachęcać do spacerów kuracjuszy i czynienia zakupów w atrakcyjnych  
sklepach, odwiedzania kawiarenek oraz wydawania pieniędzy. Pobudzić należy powstanie przemysłu pamiątkarskie-
go, opartego o własne formy. 
      Stopniowa realizacja tych i innych zadań zmierzających do racjonalnego wyposażenia i upiększania uzdrowiska 
wymagają skupienia wokół tych zadań społeczeństwa krasnobrodzkiego. Konieczne są różne  inicjatywy oraz powsta-
wanie i uaktywnienie wielu organizacji i instytucji.
       Jedno z ważnych zadań to promocja uzdrowiska, promocja profesjonalna i rzetelna, dalekowzroczna i ustawicz-
na. Z promocją uzdrowiska łączyć się powinna współpraca Krasnobrodu z Polskim Towarzystwem Balneologii, Bio-
klimatologii i Medycyny Fizykalnej, Główną sekcją Balneotechniki PZITS, współpraca w zakresie tak zwanej tury-
styki zdrowotnej z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami turystycznymi. Należy organizować w Krasnobro-
dzie konferencje i kongresy uzdrowiskowe, ale też zapraszać do Krasnobrodu lekarzy i profesorów akademii medycz-
nych.
      Z budową uzdrowiska łączy się specjalistyczne szkolenie personelu na miejscu, ale też w innych uzdrowiskach, w  
miarę możliwości też zagranicznych. To szkolenie profesjonalne powinno m.in. obejmować wymagania higieniczne  
w uzdrowiskach.
      Równolegle z innymi pracami należy intensyfikować działalność kulturalną w Krasnobrodzie, pielęgnować piękne 
tradycje Ziemi Krasnobrodzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji religijnych. 
Transformacja Krasnobrodu w uzdrowisko jest ciekawym polem pracy dla osób energicznych. Upiększenie miasta 
powinno stać się ambicją mieszkańców. 
      Uzdrowisko sprzyja rozwojowi miasta i gminy. Warto współdziałać w budowie uzdrowiska.
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lek. med. Elżbieta Paszkowska                                

Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci 
w pierwszym etapie funkcjonowania 

uzdrowiska

      Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci w Krasnobrodzie istniejące od 1957r. odegrało istotną rolę w uznaniu Kra -
snobrodu za uzdrowisko. Dzięki posiadanym już tradycjom leczniczym jak również funkcjonowaniu działu rehabilita-
cyjnego, obiekt jest zakładem leczniczym spełniającym funkcje uzdrowiskowe.
       Koncepcja powstania i funkcjonowania uzdrowiska Krasnobród zakłada prowadzenie działalności uzdrowiskowej 
opartej na ambulatoryjnym leczeniu uzdrowiskowym.
Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe polega na tym, że kuracjusze mieszkają w ośrodkach wypoczynkowych, pen-
sjonatach, kwaterach prywatnych i korzystają z opieki lekarzy w Przychodni Uzdrowiskowej oraz korzystają z  zabie-
gów w Zakładzie Przyrodoleczniczym. Miejscem centralnym Uzdrowiska Krasnobród będzie Sanatorium Rehabilita-
cyjne dla Dzieci usytuowane w zespole pałacowo-parkowym przy ulicy Sanatoryjnej.
       Na jego bazie powstanie Przychodnia Uzdrowiskowa, Zakład Przyrodoleczniczy, Dom Zdrojowy. Realizacja tych 
zadań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego będzie rozłożona w czasie i realizowana w miarę pozyski-
wania nowych środków.
      Aby mogły powstać nowe zakłady, konieczna była rozbudowa istniejących obiektów sanatoryjnych. Aktualnie za -
danie to jest częściowo realizowane. Dobudowany i nadbudowany został pawilon sanatoryjny dostosowany formą ar-
chitektoniczną do wymogów konserwatorskich. Częściowo (już od czerwca) oddany do użytkowania,  pozwolił na 
zwiększeni bazy łóżkowej o około 40 miejsc. Nowo oddane pokoje, z czasem w pełni wyposażone, z oddzielnymi wę-
złami sanitarnymi, będą miały zdecydowanie wyższy standard, dostosowany do potrzeb coraz bardziej wymagającego 
kuracjusza. Trwa rozbudowa działu rehabilitacji, na bazie którego będzie tworzony Zakład Przyrodoleczniczy obsłu-
gujący kuracjuszy stacjonarnych (mieszkających w sanatorium) oraz ambulatoryjnych, mieszkających w okolicznych 
pensjonatach, domach prywatnych, itp.
       Trwa jednocześnie stałe doposażanie zakładu w sprzęt niezbędny do rehabilitacji na odpowiednim poziomie. Ak-
tualnie w dziale rehabilitacji wykonywane są następujące zabiegi: inhalacje ustnikowe i soluxy, podwodne masaże,  
zabiegi elektrolecznicze, gimnastyka zbiorowa, kinezyterapia indywidualna, termoterapia, leczenie polem magnetycz-
nym, laseroterapia, hipoterapia
      W najbliższym czasie w miarę pozyskiwania i przystosowywania nowych pomieszczeń, planowane jest wykony -
wanie masaży suchych, oraz częściowych okładów borowinowych. Do czasu uruchomienia złoży borowiny zlokalizo-
wanych w Majdanie Wielkim oraz wybudowania kuchni borowinowej, planowane jest sprowadzanie przetworzonej 
borowiny z Uzdrowiska Horyniec.
      Zakład Przyrodoleczniczy przystosowany będzie do potrzeb dorosłych i dzieci oraz dostępny dla osób niepełno-
sprawnych. Modernizacja i oddanie do użytkowania kolejnych pomieszczeń pozwoli również na uruchomienie Przy-
chodni Uzdrowiskowej. Jesteśmy na etapie pozyskiwania do współpracy lekarza specjalisty w zakresie balneologii i 
fizjoterapii. 
       Do czasu pełnego rozruchu Przychodni Uzdrowiskowej planowane jest utworzenie Poradni Rehabilitacji, zlokali -
zowanej przy Zakładzie Przyrodoleczniczym, która będzie obsługiwać bezpłatnie kuracjuszy należących do Lubel-
skiej Regionalnej Kasy Chorych, a w miarę zawierania kontraktów z innymi kasami chorych, także spoza wojewódz -
twa lubelskiego. Mamy nadzieję, że powstający od nowego roku Fundusz Ochrony Zdrowia ułatwi nam zawieranie 
umów na świadczenia uzdrowiskowe w skali całego kraju. 
      Równocześnie z rozbudową obiektów sanatoryjnych rozpoczynamy modernizację i budowę nowych tras rehabili-
tacyjnych w rozległym parku sanatoryjnym.
      W moim referacie wiele jest wypowiedzi typu: będzie, planujemy – bez podawania konkretnych dat. Trudno jest 
bowiem dzisiaj mówić o konkretach, gdy są tak wielkie trudności z pozyskiwaniem środków. Nie stoimy jednak w 
miejscu, powoli realizujemy spoczywające na nas zadania.
       Mamy także nadzieję, że nasza determinacja oraz dalsza współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Krasnobród, Sta-
rostwem Powiatowym w Zamościu oraz innymi urzędami pozwoli na zrealizowanie wszystkich przyjętych celów, na 
budowę nowoczesnego uzdrowiska, przyjaznego dla kuracjuszy.
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Mariusz Buzun

Rozwój turystyki w Krasnobrodzie 
w kontekście uzyskania 

statusu uzdrowiska

       Turystyka i leczenie uzdrowiskowe w Krasnobrodzie ma długie tradycje. Już w XIX wieku powstawały pierw-
sze podwaliny lecznictwa uzdrowiskowego - Instytut Kumysologiczny, następnie w okresie międzywojennym pla-
nowano budowę kompleksu sanatoryjnego, wreszcie powstało w latach 50- tych XX w. Sanatorium Rehabilitacyjne 
dla Dzieci im J. Korczaka.      
      Chciałbym jednak skupić się na chwili obecnej, ponieważ uzyskanie przez Krasnobród statusu uzdrowiska jest 
świetnym początkiem połączenia walorów uzdrowiskowych i turystycznych naszego miasta i regionu. 
      Nasza organizacja, a mówię tu w imieniu Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego, pokłada wielką na-
dzieję w tymże wydarzeniu.  Baza turystyczna Krasnobrodu to aż ok. 1500 miejsc noclegowych, świetnie przygoto -
wane ośrodki wczasowe, szeroki wybór pomiędzy kwaterami prywatnymi i agroturystycznymi.
       Przepiękne krajobrazy Roztocza, pomniki przyrody oraz bogata historia sprawiają, że nasz region jest bardzo 
atrakcyjny pod względem turystycznym. Wciąż jednak przegrywa z ofertami innych atrakcyjnych miejsc, zwłasz-
cza mającymi dłuższe tradycje turystyczne, korzystniejsze warunki przyrodnicze i klimatyczne. Stąd też zachodzi 
konieczność stałego poszerzania zakresu usług, podnoszenia ich standardów, które wpłyną na większą frekwencję 
turystów w naszym mieście. 
      Status uzdrowiska dla Krasnobrodu to dodatkowy aspekt podnoszący atrakcyjność miejscowości dla potencjalnych gości. 
Jest to także podkreślenie i wyeksponowanie takich walorów jak: klimat, zasoby  wód mineralnych i bazy rehabilitacyjno – wy-
poczynkowej. 
     Dzięki uzyskaniu przez Krasnobród statusu uzdrowiska mamy nadzieję, że stanie się on również atrakcyjny pod 
względem uzdrowiskowym.
     Jednak status uzdrowiska jest tylko początkiem nadania pewnej rangi miejscowości. Na to, czy Krasnobród sta -
nie się atrakcyjny pod względem uzdrowiskowym i turystycznym,  wpłynie z pewnością rozwój bazy leczniczej, 
przystosowanie ośrodków i kwater turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (z różnymi schorzeniami),  
zapewnienie pensjonariuszom wszelkich atrakcji podczas pobytów rehabilitacyjnych oraz przełamywanie barier ar-
chitektonicznych w mieście i gminie Krasnobród.
      Dostrzegamy już pewien trend w tego typu działaniach. Na terenie Krasnobrodu działają już ośrodki przystoso -
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a liczba tych miejsc stale rośnie. Ośrodki te posiadają wpisy Ministra  
Zdrowia i Opieki Społecznej na organizowanie i przyjmowanie grup turnusowych osób niepełnosprawnych. Dzięki 
działalności na naszym terenie sanatorium dla dzieci posiadamy również kadrę rehabilitacyjną  w pełni przygoto-
wana do działań w strukturach uzdrowiska.
Konsolidacja środowiska turystycznego pod szyldem KST powoduje zwiększenie i poszerzenie zakresu działań tj.: 
 stworzenie atrakcyjnego i kompleksowego produktu turystycznego, 
 promowanie walorów turystycznych i uzdrowiskowych miejscowości, 
 mobilizowanie członków do ciągłego podnoszenie standardów świadczonych usług.                   
      W promocji i marketingu w/w aspekty mają duże znaczenie z tego względu, iż zwiększają spektrum osób po-
tencjalnie zainteresowanych pobytem w miejscowości i regionie.
     Zaoferowanie klientom dobrze przygotowanych miejsc noclegowych, bazy żywieniowej, wszelkich atrakcji, ja-
kie znajdują się w miejscowości i regionie, oraz fachowej i dobrze wyposażonej bazy rehabilitacyjnej w kontekście  
powstania zakładu przyrodo-leczniczego przy Sanatorium dla Dzieci im. Jana Korczaka, spowoduje ścisłe połącze-
nie tych dwóch równolegle istniejących dla siebie sfer: turystyki i rehabilitacji.
      W naszym założeniu współpraca ta byłaby owocna dla obydwu stron. Powodowałaby wykorzystanie potencjału 
bazy turystycznej oraz możliwości rehabilitacyjnych Sanatorium. Nieodzownym w tym przedsięwzięciu jest jednak 
fakt podpisania umów z Kasami Chorych o refundację kosztów rehabilitacji osób przebywających w Krasnobrodzie 
i korzystających z usług rehabilitacyjnych.
   Ze swej strony,  jako Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne, przychylnie nastawiamy się do wszelkich 
działań zmierzających do przystosowania Krasnobrodu do funkcji uzdrowiska w pełni tego słowa znaczeniu. Za-
pewniamy przede wszystkim promocję Krasnobrodu, jako miejscowości posiadającej walory turystyczne jak rów-
nież uzdrowiskowe, a także dostosowywanie usług kwaterodawców do potrzeb szerszego grona osób przebywają-
cych czy też zainteresowanych pobytem w naszej miejscowości.
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Marek Pasieczny

Uzdrowisko Krasnobród
– szansa i wyzwanie

     Trudno jest określić dokładnie jak dawne są tradycje uzdrowiskowe Krasnobrodu. Wiele słownych i zapisanych  
luźnych informacji o uzdrowieniach pochodzi już z XVII w. Wśród cudownie uzdrowionych była między innymi  
Maria Kazimiera d’Arquien, wówczas Zamoyska, później żona króla Jana III Sobieskiego, która w podzięce za 
uzyskane zdrowie ufundowała kościół wybudowany w latach 1690-1699.
      Jednak dopiero od 1884 r. Krasnobród staje się oficjalnie ośrodkiem kuracyjnym. Przyczynił się do tego dr 
Alfred  Rosse,  który  właśnie  tu  założył  pierwsze  w Polsce  sanatorium  przeciwgruźlicze.  Chorych  na  gruźlicę  
skutecznie leczono kobylim mlekiem tzw. kumysem, które dostarczał Tatar od specjalnie do tego celu hodowanych 
mlecznych klaczy. Słynny ośrodek przyjmował pacjentów zarówno z Polski jak i z zagranicy. 
      Próby wskrzeszenia ośrodka sanatoryjnego odnotowano również  przed II wojną światową. W dniu 7 lipca 1934 
roku przy udziale Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego proboszcz parafii Krasnobród ks. prałat An-
toni Wójcikowski poświęcił sanatorium na tzw. Belfoncie (las Polikupka). 

Sanatorium na „Belfoncie”  - zdjęcie z 1939 roku

     Potwierdzeniem tego faktu są również zapiski ostatniego właściciela Krasnobrodu Kazimierza Fudakowskiego,  
opublikowane w maszynopisie przez jego syna Jerzego. Oto fragment mówiący o tym sanatorium i o jego zniszcze-
niu: 
„Szopy na folwarku zamieniono na składy amunicji, jak również i sanatorium dla dzieci ufundowane przez Bank  

Polski i przeze mnie w moim lesie odległym od Podzamku o 1,5 km. Po kilku tygodniach sanatorium to wypełnione  

po brzegi wszelkiego rodzaju materiałem wybuchowym, przez nieostrożność żołnierzy niemieckich, wyleciało w po-

wietrze. Od wybuchu zginęło kilku Niemców i robotników polskich”. 

      Z analizy treści tej informacji wynika, że zniszczenie budynku nastąpiło na przełomie października i listopada  
1939 r. 
      Dzięki staraniom Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa  Przeciwgruźliczego w Lublinie budowę drugiego  
sanatorium rozpoczęto w 1939 roku w lesie przy drodze prowadzącej do miejscowości Szur. Do wybuchu wojny 

Ciąg dalszy na str. 11
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udało się wybudować ściany  oraz skrokwić budynek do przykrycia. Niestety działania wojenne przerwały realiza-
cję tej inwestycji i nigdy już nie powrócono do jej kontynuacji.

Kolejna placówka uzdrowiskowa powstała dopiero na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia. Początkowo 
miała ona charakter prewentorium, a od 1957 roku przekształcono ją na  Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im.  
Janusza Korczaka, w którym przebywają dzieci w systemie całorocznym. Leczone są tu schorzenia dróg oddecho-
wych oraz schorzenia narządów ruchu, a także układu nerwowego.

Tradycje i walory uzdrowiskowe naszej miejscowości stały się bodźcem dla  władz samorządowych do 
ubiegania się o uzyskanie dla Krasnobrodu statusu miejscowości uzdrowiskowej. Prace prowadzone w tym kierun-
ku rozpoczęto w roku 1999. Opracowania operatu uzdrowiskowego podjął się zespół ekspertów Izby Gospodarczej 
„Uzdrowiska Polskie” pod kierunkiem prof. Andrzeja Madeyskiego. Równolegle prowadzono prace planistyczne.  
Studium Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  uwzględniające  koncepcję  uzdrowiska 
opracowała Pracownia Urbanistyczno-Archtektoniczna „Widok” z Lublina pod kierownictwem architekt Anny Mu-
zyka. Powyższe opracowania znalazły wysokie uznanie w Ministerstwie Zdrowia. 30 lipca 2002 roku Rada Mini-
strów wydała rozporządzenie w sprawie uznania miasta Krasnobród za uzdrowisko. Rozporządzenie weszło w ży-
cie 29 sierpnia 2002 r. Od tego dnia możemy używać kolejnego określenia naszej miejscowości – Uzdrowisko Kra-
snobród.

Ten fakt, to ogromne wyróżnienie, szansa, ale jednocześnie wyzwanie dla mieszkańców i władz samorzą-
dowych. Wspólnymi siłami musimy sprostać zaufaniu jakim nas obdarzono, nadając naszej miejscowości status 
uzdrowiska. 

Powstanie uzdrowiska to perspektywa rozwoju dla Krasnobrodu i okolic, to  nowe inwestycje i miejsca 
pracy dla bezrobotnych, ale zarazem obowiązek dbania o środowisko naturalne, które jest naszym największym 
atutem.

W 1988 roku 60 % powierzchni gminy Krasnobród objęto ochroną w postaci Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego. Park utworzono w celu zachowania stanowisk rzadko występujących gatunków fauny i flory.  Na 
terenie Parku utworzono rezerwat leśny o nazwie „Św. Roch”. Ochroną objęto tu stary drzewostan sosnowo-buko-
wy z domieszką jodły.

Największą rzeką tego terenu jest Wieprz. Atrakcją są występujące tu piękne podzboczowe źródła. Najwy-
dajniejsze i najbardziej malownicze źródła w Hutkach i Husinach objęto ochroną pomnikową. 

Rozwój tak wspaniałego świata roślin i zwierząt był możliwy tylko dzięki specyficznemu mikroklimatowi 
jaki posiada Krasnobród i okolice. 

Walory klimatyczne były jednym z głównych czynników uznania naszego miasta za miejscowość uzdro-
wiskową. W celu poznania zróżnicowania przestrzennego bioklimatu uzdrowiska przeprowadzono w lipcu 2000 r.  
szczegółowe badania terenowe.  Zostały one zorganizowane przez pracowników Zakładu Klimatologii  Instytutu 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie pod kierownictwem prof. Teresy Kozłowskie-
j-Szczęsnej.

Wykonano szereg badań wszystkich istotnych elementów klimatycznych mających wpływ na efekty lecze-
nia, które potwierdziły istnienie dogodnych warunków meteorologicznych. Ponieważ do tej pory Krasnobród nie 
miał tak szczegółowo zbadanego bioklimatu, pozwolę sobie przytoczyć najistotniejsze wnioski z tych badań. Oto 
one:

1) Analiza obserwacji  meteorologicznych wskazuje,  że Krasnobród spełnia warunki  stawiane miejscowo-
ściom uzdrowiskowym.

2) Szczegółowe badania bioklimatyczne wykazały, że większość obszaru Krasnobrodu to tereny o bardzo du-
żej i dużej przydatności dla pełnienia funkcji uzdrowiskowych.

3) Walory i zasoby przyrodnicze pozwalają na pełnienie przez Krasnobród funkcji uzdrowiska klimatyczne-
go, borowinowego.

             Przy opisie „naturalnych bogactw Krasnobrodu” nie można pominąć pokładów torfu typu niskiego „Maj -
dan Wielki”, zaliczonych przez Ministra Środowiska do kopalin leczniczych. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań laboratoryjnych udokumentowany torf scharakteryzowany został jako przydatny w leczeniu balneologicznym 
do zawijań, okładów i kąpieli. Parametry fizyko-chemiczne i wielkości wskaźników mikrobiologicznych wskazują 
na dobrą jakość surowca i prawidłowy stan higieniczno-sanitarny. Ponadto istnieje możliwość pozyskania innego 
surowca leczniczego, a mianowicie wody mineralnej chlorkowo-sodowej (solanki). Znaczne ilości tego surowca 
można uzyskać w utworach górnej jury na głębokości poniżej 1000m. W początkowym etapie rozwoju uzdrowiska 
podstawowym surowcem leczniczym będzie borowina.

Od wielu lat władze samorządowe podejmują szereg działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
Przeprowadzona gazyfikacja  miasta  i  gminy umożliwiła  zmodernizowanie  większych  kotłowni  węglowych,  co 
wpłynęło w sposób znaczący na poprawę jakości powietrza, ograniczając tzw. niską emisję. Miasto posiada rów-
nież mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej.

Ciąg dalszy na str. 12
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Uzdrowisko Krasnobród
– szansa i wyzwanie
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Priorytetem w zakresie szeroko pojętej ekologii na najbliższe lata będzie kontynuacja budowy 
sieci kanalizacyjnej  oraz wprowadzenie systemu segregacji odpadów komunalnych. 

Uzupełnieniem walorów krajobrazowych i klimatycznych  będzie w najbliższych latach rozwój 
bazy lecznictwa uzdrowiskowego oraz pozyskanie do współpracy specjalistycznej kadry w dziedzinie 
medycyny uzdrowiskowej. Z uwagi na fakt, że sercem uzdrowiska w pierwszym etapie jego funkcjono-
wania będzie Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci w Krasnobrodzie – istnieje wręcz konieczność ści-
słej i bieżącej współpracy  pomiędzy Miastem i Gminą Krasnobród a Powiatem Zamojskim jako orga-
nem prowadzącym Sanatorium.

Wyzwaniem na najbliższe lata dla władz lokalnych będzie pozyskanie inwestorów w zakresie 
lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. Harmonijny rozwój tury-
styki i funkcji uzdrowiskowej naszego miasta winien być zachętą dla inwestorów krajowych i zagranicz-
nych. 
W najbliższym czasie planuje się utworzenie nowych terenów zielonych, które znacznie podniosą walory 
estetyczne naszej miejscowości. 
Troska o zdrowie jako motyw uprawniania turystyki zaczyna odgrywać coraz większą rolę we współcze-
snym świecie. Perspektywą dla rozwoju  Uzdrowiska Krasnobród jest wprowadzenie różnorodnych nie-
konwencjonalnych  i  innowacyjnych  rozwiązań łączących  nowoczesne  sposoby kuracji  i  profilaktyki 
zdrowotnej z wypoczynkiem turystycznym, zwłaszcza aktywnym i specjalistycznym do czego Krasno-
bród posiada sprzyjające walory.

Bardzo  ważne jest zapewnienie, zwłaszcza indywidualnym turystom i kuracjuszom, możliwości  
swobodnego wyboru czasu, miejsca i standardu pobytu uzdrowiskowego, a także dostępu do różnych za-
biegów profilaktyki o charakterze ambulatoryjnym i zajęć treningowych.
            Uzdrowisko Krasnobród położone jest w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego i w środku 
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Położenie to zapewnia utrzymanie wysokich parametrów eko-
logicznych  i  pozwala  rozszerzyć  ofertę  turystyczną  o  interesujące programy turystyki  alternatywnej,  
zwłaszcza o charakterze przyrodniczym i krajobrazowym.  Krasnobród ze swoimi walorami bioklima-
tycznymi, atrakcyjnym położeniem, walorami leczniczymi może doskonale uzupełnić polską mapę miej-
scowości uzdrowiskowych.

Rozwój Uzdrowiska Krasnobród uzależniony jest też od wpisania się w strategię rozwoju regio-
nalnego i od właściwej współpracy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Należy wytyczyć  
kierunki rozwoju, ustalić harmonogram działań i realizować go z żelazną konsekwencją.

Dla właściwego funkcjonowania uzdrowiska konieczne jest ustalenie jasnych zasad organizacyj-
nych.  Zamierzeniem władz samorządowych jest  stworzenie nowoczesnego w swoim funkcjonowaniu 
modelu uzdrowiska. Zależy nam na zaangażowaniu jak największej liczby mieszkańców w organizację 
„życia” uzdrowiska. 

Krasnobród nie będzie dużym uzdrowiskiem, ale powinien być nowoczesny, rzetelny, wzorcowy 
pod względem higienicznym i wyróżniający się gościnnością. Mianem kurortu będzie można się szczy-
cić jeśli zbudujemy nowoczesne centrum zdrowotne i rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Będzie to zależało 
przede wszystkim od mądrości i współpracy lokalnych władz i mieszkańców. Mam nadzieję, że wyko-
rzystamy szansę, jaką niesie ze sobą powstanie uzdrowiska. Należałoby dołożyć wszelkich starań, aby 
stało się ono źródłem zamożności mieszkańców naszego miasta i gminy.    



Gazeta Krasnobrodzka                                12.10.2002r                                       13 

Październik 12, 
2002r.

Szanowni Ojcowie Miasta
Wysoka Rado Gminy
Drodzy Goście, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy
w Krasnobrodzie

Jesteśmy zaszczyceni możliwością ponownego spotkania z Wami i to na tak podniosłej uroczystości.
W ciągu minionych 6-ciu miesięcy spotykaliśmy się wielokrotnie omawiając „na roboczo” naszą inwestycję i  
dzieląc się z Wami informacjami o rozwoju naszej działalności w Polsce. Należy tu nadmienić, że projekt tej in-
westycji zrodził się z inicjatywy naszych przyjaciół mających szerokie doświadczenie w branży rolno spożyw-
czej. Dzięki ich wieloletnim kontaktom z Waszym środowiskiem, wybraliśmy ten rejon województwa lubelskie-
go pod przyszłą inwestycję.
Naturalnie czyste środowisko Roztocza, legendarne znane źródła, sprzyjająca infrastruktura, duże możliwości 
produkcji surowców, przychylność, kooperacja lokalnych władz były głównym czynnikiem tej decyzji.
Jack Janiec i ja, Norbert Trokki, mieliśmy sposobność ewaluacji przedstawionego nam projektu.
Mając na uwadze powyższe kryteria jak również sprzyjającą ekonomicznie koniunkturę w Polsce, ekspertyza i  
doświadczenie Quincepol Ltd. w tej dziedzinie, stały globalny wzrost konsumpcji żywności i napojów, upewniły 
nas w sukcesywności tego przedsięwzięcia.
Nasz krasnobrodzki projekt ma być uwieńczeniem tego, czego doświadczyliśmy w świecie i ma służyć Wam 
jako miejsca pracy i nauki dla wielu, a nam jako dochodowy biznes w kraju rodzinnym, który potrzebuje no-
wych inwestycji i nowych doświadczeń, które są jednym z głównych czynników rozwoju ekonomicznego.
Od marca tego roku zrobiliśmy sporo, więcej nawet niż zakładaliśmy, ale do otwarcia Ekologicznego Centrum 
Przetwórstwa Leśno-Rolno-Spożywczego musimy pokonać wiele barier, których nie szczędzi nam rodzima biu-
rokracja.
I tu trzeba wspomnieć o bardzo rozsądnym podejściu Waszej Rady i Burmistrzów, którzy nie stosując żadnej  
„taryfy ulgowej” rozpatrywali Quincepolowe petycje profesjonalnie i szybko, wiedząc z własnego podwórka, że 
czas to pieniądz. (Gdyby wszystkie instytucje bankowe, urzędowe i nadzorcze, z którymi przyszło nam współ-
pracować, działały tak efektywnie, świętowalibyśmy otwarcie naszego zakładu dużo wcześniej).
Dziękujemy Wam Panowie Burmistrzowie i Rado Miasta i Gminy za Waszą gospodarską postawę.
Quincepol Ltd. chce wybudować w Grabniku ekologicznie czystą, nowoczesną przetwórnię miejscowych owo-
ców, pigwy (której jeszcze nie znacie) oraz rozlewnię soków i wody.
Plany tego zakładu i wielkość produkcji są między innymi uwarunkowane rozbudową istniejącej częściowo in-
frastruktury (kanalizacja, drogi dojazdowe, energia elektryczna, gaz, media telekomunikacyjne), miejscowymi 
zasobami ludzkimi, jakością i ilością wody oraz owoców i warzyw do produkcji. Zagęszczony syrop do rozlewni  
soków będzie również sprowadzony z zewnątrz.
Wiemy, że w Waszym Mieście i Gminie nic nie ujdzie Waszej uwadze. W związku z tym zapewne są pytania, na  
które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi bezpośrednio od nas. Zatem jest sposobność na zadanie pytań doty-
czących przyszłej inwestycji. Mamy tu grupę doświadczonych i oddanych współpracowników QUINCEPOLU, 
którzy pomogą nam w tym forum. Nasze odpowiedzi będą szczere i wyczerpujące. Wybaczcie też, kiedy na 
niektóre pytania nie będziemy w stanie zaspokoić Waszej ciekawości, gdyż uważamy, że na tym etapie proce-
su inwestycyjnego może to być jeszcze za wcześnie.
Dziękuję Państwu serdecznie i proszę o pytania.

Norbert I. Trokki
President and COO
Quincepol Products, LLC

 

QUINCEPOL PRODUCTS, LLC
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P o d z i ę k o w a n i e

Ekscelencjo, Księże Biskupie.  
Szanowni Goście.  Drodzy Mieszkańcy!

          Pozwólcie, że w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Krasnobród oraz naszej  
krasnobrodzkiej społeczności, złożę wyrazy podziękowania wszystkim naszym przyjaciołom, 
którzy wspierali nas w naszych staraniach o uznanie Krasnobrodu za uzdrowisko.
         Na wstępie pragnę serdecznie podziękować Pasterzowi naszej diecezji  Księdzu Profeso -
rowi Janowi Śrutwie za celebrowanie tej uroczystej Mszy Świętej w intencji naszego Uzdrowi-
ska.  W tym miejscu chciałbym podkreślić  zasługi naszego Księdza Prałata Romana Marszal-
ca, który od początku wspierał nas nie tylko duchowo w naszych pracach.
       Niech mi wolno będzie zwrócić się do twórcy koncepcji naszego uzdrowiska, wielkiego 
autorytetu w sferach uzdrowisk polskich i jednocześnie przyjaciela Krasnobrodu – Profesora  
Andrzeja Madeyskiego. To dzięki Pańskiej wiedzy, optymizmowi i pogodzie ducha udało się w 
tak  szybkim  czasie  osiągnąć  zamierzony  cel.  Pańska  nowoczesna  koncepcja  Uzdrowiska 
Krasnobród  wpisuje  się  w  doskonały  sposób  w  realia  naszego  miasteczka  i  oczekiwania 
mieszkańców.   Dziękuję  całemu  Zespołowi  Ekspertów  Izby  Gospodarczej  „Uzdrowiska 
Polskie”. Dziękuję  za  osobisty  wkład  pracy  Docentowi  Józefowi  Fiszerowi  z  Politechniki 
Krakowskiej.
      Dziękuję  gorąco  Ministrowi  Zdrowia  Mariuszowi  Łapińskiemu,  Dyrektorowi 
Departamentu  Organizacji  Ochrony  Zdrowia  Małgorzacie  Poręba  oraz  pracownikom 
Ministerstwa Grażynie Rosińskiej i Kazimierzowi Donimirskiemu, którzy przez ostatnie trzy 
lata służyli nam życzliwą radą i pomocą.
      Składam wyrazy uznania na ręce Profesor Teresy Kozłowskiej-Szczęsnej oraz wszystkich  
pracowników  Polskiej  Akademii  Nauk,  którzy  wnieśli  swój  wkład  pracy  w  naukowe 
opracowanie dotyczące walorów bioklimatycznych Krasnobrodu.
      Serdeczne podziękowania składam Doktorowi Mieczysławowi Kucharskiemu oraz pracow-
nikom Firmy „Balneoprojekt” w Warszawie za opracowanie dokumentacji  złoża borowiny w 
Majdanie Wielkim.
      Bardzo istotny wkład pracy włożyła również Pracownia Urbanistyczno–Architektoniczna 
„Widok” z Lublina pod kierownictwem Architekt Anny Muzyka. Praca Pani zespołu znalazła 
wysokie uznanie w Ministerstwie Zdrowia.
      Pragnę  również  podziękować  Dyrekcji  Sanatorium  Rehabilitacyjnego  dla  Dzieci  w 
Krasnobrodzie  –  Wiesławowi  Chmielowcowi  i  Elżbiecie  Paszkowskiej  za  osobiste 
zaangażowanie  w rozwój Sanatorium, które będzie sercem uzdrowiska w pierwszym etapie 
jego funkcjonowania.
      Dziękuję także pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie za wkład pracy 
nad przygotowaniem operatu uzdrowiskowego.
Dziękuję wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy wspierali nasze działania. Dziękuję za 
życzliwość i wszelką okazaną pomoc.
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