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Ł agodny

m ikroklim at, przepiękne lasy sosnow o-jodłow e, czyste pow ietrze, w spaniałe
w alory krajobrazow e tw orzą doskonałe w arunki do tego, aby K rasnobród był nie tylko ośrodkiem
kultu religijnego, w ym arzonym m iejscem w ypoczynku, ale także ośrodkiem uzdrow iskow ym . Tym
bardziej, iż taki charakter m iał K rasnobród już w XIX w ., kiedy pojaw iły się tu pierw sze form y
zorganizow anego lecznictw a uzdrow iskow ego.

Na

przestrzeni kolejnych lat kilkakrotnie podejmow ano próby utw orzenia zakładów
lecznictw a uzdrow iskow ego. Przykładem jest funkcjonujące od 1950 roku do dziś Sanatorium
Rehabilitacyjne dla D zieci.

S pecyficzny

m ikroklim at oraz czyste środow isko naturalne doceniają rów nież dzisiaj nie
tylko turyści odw iedzający nasze m iasteczko. D ostrzegają to rów nież w ładze samorządow e,
które zw łaszcza w okresie ostatniego dziesięciolecia, skierow ały sw e działania na rozw ój
K rasnobrodu ze szczególnym uw zględnieniem charakteru uzdrow iskow ego.

W

2000 roku Rada M iasta i G m iny w K rasnobrodzie w e w spółpracy z Izbą G ospodarczą
"U zdrow iska Polskie” rozpoczęła zdecydow ane działania w spraw ie uzyskania statusu
uzdrow iska. Jednym z elem entów tych działań jest organizow ane w dniu 11 m arca 2001r.
Sym pozjum nt. „Pow stanie uzdrow iska K rasnobród”.

M amy nadzieję, że Sym pozjum i w ygłoszone tam referaty, które publikujem y w niniejszym
specjalnym w ydaniu „G azety K rasnobrodzkiej” przybliżą w szystkim w izerunek przyszłego
uzdrow iska oraz przyczynią się do prom ocji K rasnobrodu i Roztocza.
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Sympozjum
nt. „Powstanie uzdrowiska Krasnobród”
11 marca 2001r.
Program:
Otwarcie obrad - mgr Józef Wryszcz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Krasnobród
Słowo wstępne - Marek Pasieczny Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród
Powitanie uczestników przez przedstawicieli powiatu i
województwa
Tradycje uzdrowiskowe i tradycje historyczne Krasnobrodu
ks. prałat Roman Marszalec
Funkcja turystyczna i uzdrowiskowa Krasnobrodu
mgr Kazimierz Gęśla
Zasady funkcjonowania sanatorium w świetle reformy służby
zdrowia
mgr Wiesław Chmielowiec
Zagospodarowanie przestrzenne uzdrowiska wg ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród”
mgr inż. arch. Anna Muzyka, mgr Jacek Babuchowski
Koncepcja powstania uzdrowiska Krasnobród
prof. dr inż. Andrzej Madeyski, doc. dr inż. Józef Fiszer,
mgr Edyta Wolnicka
Ocena warunków bioklimatycznych w Krasnobrodzie
prof. dr hab. Teresa Kozłowska-Szczęsna, doc. dr hab. Krzysztof Błażejczyk,
doc. dr hab. Barbara Krawczyk
Lecznictwo uzdrowiskowe w Krasnobrodzie dziś i jutro
lek. med. Elżbieta Paszkowska
Korzyści dla Krasnobrodu z powstania uzdrowiska
doc. dr inż. Józef Fiszer
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K s. Prałat Rom an M arszalec
Proboszcz Parafii
N aw iedzenia N ajśw iętszej M arii Panny
w K rasnobrodzie

Tradycje historyczne
i tradycje uzdrowiskowe Krasnobrodu
Historia Krasnobrodu idzie w parze z historią parafii
rzymsko-katolickiej. Ta z kolei nierozłącznie związana
jest z objawieniem się Matki Bożej, uzdrowieniem Jakuba
Ruszczyka i znalezieniem cudownego obrazka. Tradycje
uzdrowiskowe są pochodną dokonywanych tu cudów, są
związane z czystym powietrzem, nieskażonymi wodami
mającymi właściwości lecznicze i pięknem Ziemi
Roztoczańskiej. W związku z tym w niniejszym referacie
postanowiłem uwzględnić w/w tematy.
Perła Roztocza, jaką jest Krasnobród i jego okolice
to dzieło Stwórcy i współpracujących z Nim ludzi.
Położony jest nad Wieprzem, 24 km na południe od
Zamościa, w centrum nowo powstałej Diecezji Zamojsko
– Lubaczowskiej. Zdrowe powietrze, swoisty klimat,
rzeźba terenu, piękne lasy, strumyki wód i kwieciste łąki
w dolinie Wieprza, skaliste wzgórza wapienne, z których
przemawia poprzez odciski flory i fauny, historia sprzed
dziesiątków milionów lat – to wielki dar Boży.
Prawdziwym darem niebios jest Matka Boża,
pocieszycielka ludu zamojszczyzny, przebywająca od 360
lat w swoim obrazie. To dzięki jej objawieniom i łaskom,
którymi szczodrze darzy, Krasnobród stał się duchową
stolicą południowo-wschodniej części kraju i dumą
Zamojszczyzny.
Krasnobród jako miasto jest notowane od 1576 roku.
Do roku 1631 był w posiadaniu rodu Leszczyńskich, po
nich stanowił własność Lipskich, od roku 1647
Zamoyskich, po roku 1671 Tarnowskich, Mycerskich i od
roku 1880 Fudakowskich. W związku z przejściem
Leszczyńskich na kalwinizm w roku 1585 w
Krasnobrodzie powstaje zbór kalwiński. Jest tu silny
ośrodek modnej wśród naszych wielmożów, bo idącej z
zachodu nowej religii. 25 września 1638 roku obradował
w Krasnobrodzie Synod Kalwinów Małopolskich. We
wrześniu 1642 roku obradował Synod Prowincjonalny.
Także we wrześniu roku 1647 odbył się Synod
Prowincjonalny Małopolski po przewodnictwem Tomasza
Węgierskiego - superintendenta zborów kalwińskich.
Kalwinizm przetrwał w Krasnobrodzie około stu lat. W
roku 1673 Jan Stanisław Tarnowski zbór kalwiński oddał
na kościół katolikom, a bp chełmski Jacek Święcicki w
1679 roku osadził w nim Dominikanów. Tak więc w roku
1673 w Krasnobrodzie nie było już kalwinów, a być może
odejście ich nastąpiło wcześniej. Największych dewastacji
w Krasnobrodzie dokonywali Kozacy i Tatarzy, których
Jan Sobieski pędził aż pod Narol. Wielki Hetman, a
późniejszy król Polski na pewno był w Krasnobrodzie
cztery razy, o czym świadczą pisane stąd jego listy.

Do Żółkwi, gdzie miał swój majątek i Lwowa jeździł
przez Krasnobród. Podobno Marysieńka Sobieska jadąc
z Żółkwi do Warszawy, podczas niespodziewanego
porodu, powiła w karczmie przy klasztorze syna,
królewicza Władysława Konstantego.
W czasie wojny szwedzkiej w 1703 roku
nieszczęścia omijały nasze miasto. Podczas wojen
napoleońskich tutejszy klasztor obciążony był
podatkami na rzecz wojska. W 1819 roku ciążyły na
nim ogromne długi. Mieszkańcy Krasnobrodu w obu
powstaniach: listopadowym i styczniowym brali
czynny udział, za co w 1864 roku władze carskie,
pozbawiły Krasnobród praw miejskich i herbu. Na
mocy rozporządzenia z dnia 27 października 1864 r.
ulega kasacie większość klasztorów, w tym klasztor
krasnobrodzki. Od tego czasu parafię przejmują księża
diecezjalni.
Jeśli chodzi o stan liczebny ludności, to w roku
1860 w Krasnobrodzie zamieszkiwało 1268 osób, w
tym 782 chrześcijan,486 Żydów. Ludność zajmowała
się głównie rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Z
inicjatywy zaborców następuje okres wzmożonej
rusyfikacji, w związku z czym w Krasnobrodzie w roku
1870 powstaje cerkiew prawosławna.
W czasie rewolucji 1905 roku Krasnobrodzianie
strajkami zaznaczali swoje dążenia wolnościowe.
Ziemię Krasnobrodzką nie ominęła I wojna
światowa 1914-1918, świadczą o tym austriackie
metalowe krzyże na grobach miejscowego cmentarza z
datą 1915 roku.
W czasie II wojny światowej bardzo ucierpiała
miejscowa ludność: obozy, więzienia, wywózki do
Rzeszy i rozstrzeliwania. W tym czasie swoje oblicze
architektoniczne stracił rynek miasta. Zniszczono
dawny dwór na Podzamku i zespół klasztorny. Po
wojnie większość zniszczeń usunięto.
Dziś Krasnobród rozwija się, powstają nowe domy,
pensjonaty, ośrodki wczasowe i sieć kościołów w
okolicznych wioskach.
Największym i najpiękniejszym, ciągle wzbogacanym zabytkiem jest Zespół Klasztorny. Stanowi go:
barokowy
kościół,
klasztor
podominikański,
modrzewiowy spichlerz z 1795 roku, aleja kasztanowo
– brzozowa pod nazwą Najświętszej Maryi Panny wraz
z zabytkowymi trzema kaplicami, Kaplica Objawień na
Wodzie, wokół której znajdują się dróżki różańcowe i
Kalwaria Krasnobrodzka. W zabytkowym dziedzińcu
znajduje się zespół muzealny pod nazwą Parafialne
Muzeum Regionalne.
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Historia parafii
Początki parafii Krasnobród nie są dokładanie znane.
W związku z nadaniem praw miejskich dotychczasowej
osadzie pod koniec XVI w. erygowano parafię łacińską.
Pierwszy kościół wybudowano z drewna. W 1595 roku
właściciele Krasnobrodu Leszczyńscy przechodzą na
kalwinizm w związku z czym upada parafia rzymsko –
katolicka. W tym czasie kiedy umacnia się kalwinizm,
dnia 5 sierpnia 1640 roku w borze pod Krasnobrodem
mieszkańcowi wsi Szarowola Jakubowi objawia się Matka
Boska w trosce o prawdziwy, nieskażony błędami kult Jej
Syna. W miejscu objawienia Jakub obdarzony łaską
zdrowia (uwolniony od czarta), z wdzięczności stawia
figurę i to są narodziny Sanktuarium Matki Bożej w
Krasnobrodzie. Wprawdzie w roku 1648 figura, okoliczne
drzewa i wiszące na nich wota zostały zniszczone przez
Kozaków Chmielnickiego, ale znaleziony wiosną 1649
roku obrazek przyczynił się do wzrostu kultu Matki
Boskiej zwanej Krasnobrodzką.
Po roku 1647 Krasnobród nabywa katolicka rodzina
Zamoyskich w związku z czym upada zbór kalwiński a
mieszkańcy wracają do kościoła rzymsko-katolickiego. W
latach 1648-1664 w miejscu objawień z fundacji
Katarzyny Zamoyskiej powstaje drewniany kościółek. 23
listopada 1664r. wojewoda sandomierski Jan Zamoyski
wystawia dokument mocą, którego daje podstawy prawne
pod założenie klasztoru dominikańskiego w Krasnobrodzie. W dawnym kościele kalwińskim rozpoczęto
odprawianie nabożeństw katolickich. Przy tym kościele
rezydują Ojcowie Dominikanie, którzy przybyli z Janowa
Lubelskiego. Biskup chełmski Stanisław Święcicki dnia
29 czerwca 1679 roku przywraca kościołowi prawa
parafialne a duszpasterstwo w nowo erygowanej parafii
przekazuje Dominikanom.
Dominikanie obsługują dwa kościoły: jeden w lesie w
miejscu objawienia, a drugi w mieście wcześniej zamieniony na zbór kalwiński.
Pod koniec 1673 roku Tatarzy palą kościół w lesie. W
roku 1680 w Krasnobrodzie łaskę uzdrowienia doznaje
Maria Kazimiera Sobieska – żona Króla Polski Jana III
Sobieskiego. W 1864r. za udział w powstaniu styczniowym rząd carski przeprowadza kasatę zakonów, a w tym i
klasztoru dominikańskiego w Krasnobrodzie. Od tego
czasu duszpasterstwo prowadzą księża diecezjalni.
Należy odnotować trzykrotną oficjalną wizytę w
Krasnobrodzie ówczesnego bp lubelskiego Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Kardynała i Prymasa Polski.
Było to w dniach od 5-8 października 1946 roku, 1 i 2
lipca 1947 roku – podczas Diecezjalnego Kongresu Kółek
Różańcowych oraz 2 lipca 1948 roku w czasie odpustu
Matki Bożej Jagodnej. W księdze wizytacji pod dniem 1
lipca 1947 roku napisał: „Pierwszemu Kongresowi Kółek
Różańcowych w diecezji lubelskiej z serca błogosławimy,
życzę, aby piękny przykład Krasnobrodu pociągnął do czci
Matki Bożej całą diecezję.”
W dniu 2 lipca 1948 roku na trzystulecie cudownego
obrazka w parafii gościł Prymas Polski Kardynał August
Hlond. W księdze wizytacji napisał: „Jako pielgrzym do
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Matki Boskiej Krasnobrodzkiej polecam wszechmocnej
opiece wiarę narodu i szczęście Rzeczypospolitej.”
W latach 1983-1991 na terenie parafii
wybudowano 7 kościołów filialnych.
Dla uatrakcyjnienia pielgrzymom i turystom tego
świętego miejsca w latach 1989 – 1999 utworzono
Regionalne Muzeum Parafialne i ptaszarnię.

Kościół parafialny
Obecny kościół został wybudowany w latach 16901699 jako wotum wdzięczności żony króla Jana III
Sobieskiego Marii Kazimiery zwanej Marysieńką za
cudowne uzdrowienie. Ten fakt został uwieczniony na
frontonie kościoła w języku łacińskim, a w tłumaczeniu
polskim brzmi: „Panu Najlepszemu i Największemu,
kosztem i nakładem Najjaśniejszej Marii Kazimiery,
Królowej Polski, towarzyszki życia świętej pamięci
Najjaśniejszego i Najpotężniejszego w świecie Jana III,
Króla Polski, jako wypełnienie ślubów za odzyskane w
tym miejscu przed cudownym obrazem, a już
bezpowrotnie utracone zdrowie, ten święty przybytek
został wzniesiony ku czci Najświętszej Dziewicy Maryji
i poświęcony w roku 1699.”
Kościół wybudowano w stylu barokowym.
Projektantem był Jan Michał Link major artylerii
twierdzy zamojskiej. Jest on autorem grupy ośmiu
kościołów m.in. kilku w ordynacji zamojskiej: Janów
Lubelski, Radecznica, Zamość - kościół franciszkański
i Reformatów (obecnie Św. Katarzyna).
Kościół w Krasnobrodzie jest jednonawowy o
zwężony prezbiterium i dobudowaną kruchtą. Kruchtę
wraz z bramą zaprojektował Jan Maucher –
dobudowano je równolegle czasowo w 1778r. Wnętrze
kościoła wypełniają: ołtarz główny i cztery boczne wszystkie bogato złocone. Na uwagę zasługuje tzw.
ołtarz soborowy-prawdopodobnie pochodzi z prywatnej
kaplicy Jana III Sobieskiego.
W
roku
1975
powstały
nowe
trzydziestotrzygłosowe organy firmy Kamińskich z
Warszawy, na których w miesiącach wakacyjnych
odbywają się koncerty organowe. Grają tu głównie
wirtuozi z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej i Południowej, a także egzotycznej
Australii i Japonii.
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W roku 1998 powstały piękne witraże o tematyce
różańcowej, zaprojektowane przez artystę z Gdańska
Konstantego Koschembahra-Łyskowskiego, a wykonane
przez firmę Jaworskich z Wrocławia. Witraże poświęcił
w dniu 2 lipca 1999 roku sufragan lubelski bp
Mieczysław Cisło - tutejszy rodak.

Historia cudownego obrazka
Jesienią 1648 roku
Kozacy
Chmielnickiego
najechali Zamość. Dobrze
uzbrojona otoczona bagnami twierdza okazała się nie
do zdobycia. W związku, z
czym nastąpiła grabież i
sianie grozy w okolicy
Zamościa. Wrogie wojska
dotarły do Krasnobrodu i
zdewastowały
miejsce
objawienia.
Zniszczono
figurę, wycięto pobliskie
drzewa,
zrabowano
cenniejsze wota, a inne zniszczono.
Wiosną 1649r. miejscowa ludność wraca z leśnych
kryjówek i zastaje miejsce objawień zdewastowane. W
pośniegowym błocie znaleziono mały obrazek o
wymiarach 9x14 cm. Przedstawia on Matkę Boską
adorującą Dziecię Jezus leżące na ziemi. Matka Boska z
rozpuszczonymi włosami i rękami złożonymi na piersi
zdaje się adorować Dzieciątko. Pan Jezus jako dopiero
co narodzone Dziecię z wyciągniętą prawą rączką w
błogosławiącym geście. W lewym rogu obrazka Duch
św. w postaci spadającej gołębicy. Plan obrazka
wypełnia ogród różany. Obrazek został wykonany na
papierze metodą metalorytniczą w nieznanej drukarni.
Oryginał znajduje się w pinakotece monachijskiej i jest
namalowany na desce przez Francesko Raiboliniego z
Bolonii (1430-1518).
Znaleziony obrazek pomimo że przeleżał od jesieni
do wiosny w błocie zachował swoją świeżość co wierni
uznali za fakt nadzwyczajny. Otoczono go więc czcią i
kultem. Został umieszczony w drewnianym kościele w
lesie, który w 1673 r. został spalony przez Tatarów.
Obrazek w nieznanych okolicznościach ocalał i został
przeniesiony do Zamościa i umieszczony w katolickiej
świątyni obrządku ormiańskiego. (w tym miejscu stoi
obecnie hotel Renesans).
Podczas wojny szwedzkiej w 1703 r. obrazek przebywał
w Zamościu, a podczas oblężenia obnoszono Go po
murach okalających miasto niczym Jasnogórski podczas
szwedzkiego potopu. Fakt objawienia i kult obrazka
został potwierdzony przez komisję kościelną.
W 1654r. biskup chełmski Stanisław Pstronkoński
do Krasnobrodu wysyła komisję na czele, której stoi
sufragan biskup Mikołaj z Komorowa Świrski. Po
przesłuchaniu świadków w sporządzonym protokole
uznano prawdziwość objawień i kultu cudami słynącego
obrazka. Zatwierdzony kult ciągle wzrastał. W 1671r.
biskup chełmski Jacek Święcicki podczas wizytacji
kanonicznej stwierdza kult obrazu i liczne przy nim
wiszące wota ofiarowane za doznane łaski.

W roku 1674 Jan Zamoyski wojewoda
sandomierski do Krasnobrodu wysyła Komisję
Teologiczną Akademii Zamoyskiej w osobie rektora
Bazylego Ridomicza i księdza Czesława Sulickiego
doktora teologii, aby jeszcze raz zbadać sprawę. W
protokole stwierdzono prawdziwość objawienia,
szerzący się kult obrazka, cuda i źródło wody, którą
wierni z wiarą pijąc otrzymują zdrowie.
Biskup Stanisław Kotlicki w protokole konsekracyjnym
kościoła w 1690r. pisze o obrazie słynącym cudami i
łaskami. To samo potwierdzają dokumenty fundacyjne
Jana Zamoyskiego i króla Augusta II. Obraz za
cudowny uznali zwłaszcza ci, którzy łask i cudów
doznali, a lista ich jest długa.
Podczas II wojny światowej cudowny obrazek w
zajętym przez Niemców kościele znalazł się w
niebezpieczeństwie. W związku z tym w dniu 22 lipca
1943 roku trzej parafianie: Franciszek Zawół –
naczelnik poczty, Bronisław Ruta – kościelny i Jan
Woś, postanowili w sposób ryzykowny dla siebie
wydostać z kościoła obrazek Matki Boskiej
Krasnobrodzkiej. Pod pretekstem wzięcia odzieży
księdza prałata Antoniego Wójcikowskiego weszli do
kościoła. W zamian za to przekazali dorffuhrerowi SS
wina mszalne, pieniądze i buty z cholewami.
Wychodząc z kościoła Franciszek Zawół poprosił
Niemca, aby pozwolił jeszcze wziąć taki mały obrazek.
Rzecz na pozór mało wartościowa, nie wzbudzała
podejrzenia. Niemiec wyraził zgodę. Głównie o to
chodziło. Kościelny Ruta szybko wyjął z ołtarza
cudowny obrazek i owinął w białą serwetą. Działo się
to wszystko pod osłoną nocy. Wychodzącym z kościoła
Niemiec powiedział: „Teraz nie odpowiadam za wasze
życie, uważajcie bo obok gminy stoi żandarmeria, jak
was zobaczą, będą strzelać.”
Wszystko się udało. Cudowny obrazek został
ukryty na Podzamku we dworze Kazimierza
Fudakowskiego.
Po latach Franciszek Zawół napisał:
„Misja, którą podjęliśmy została zakończona według
planu. Pragnę dodać, że w czasie całej tej wyprawy
byliśmy wolni od lęku, na serca nasze spływała radość i
zapał od Tej, która nas do tego wybrała. Dzień 22 lipca
1943r. był dla mnie dniem wyjątkowym w moim życiu.
Od tego czasu spływają na mnie niezliczone łaski
Boże.”
Dnia 4 lipca 1965 roku bp lubelski Piotr Kałwa
dokonał na prawie papieskim koronacji cudownego
obrazka wraz z powiększoną kopią.

Tradycje uzdrowiskowe
Krasnobrodu
Jak już na wstępie podałem Krasnobród i jego
okolice, to piękno i bogactwo Matki Natury. Słowo
„krasny” znaczy piękny, a „bród” – to płytkie przejście
przez rzekę. Matka to istota, która daje życie, troszczy
się o jego zachowanie i rozwój. W razie choroby leczy
domowymi sposobami, a w przypadku ich nie
skuteczności ucieka się do ludzi obeznanych w naukach
medycznych. Matka Natura nie poskąpiła Ziemi
Krasnobrodzkiej czystego powietrza, zdrowych wód,
całą gamę żywicznych zapachów tutejszych lasów i
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kwiecistych dywanów łąk w dolinie Wieprza,
przyciągających wonią i urokiem piękna każdą ludzką
istotę.
Te dobra wpływają dodatnio na zdrowie i dobre
samopoczucie. Toteż nic dziwnego, że ks. Jacek
Majewski – Dominikanin, napisanej przez siebie
książce dał tytuł: „Pustynia w raj zamieniona.” (Lublin
1753 r.)

Oto znamienny fragment z tej pozycji:
„Z miejsca rozkosz, bo z raju czemu płynie rzeka? Jeśli
na to ciekawość odpowiedzi czeka? Niechaj wie, że tam
raj jest, gdzie o jego brzegi kanałami spienione flukta
swoje biegi pędzą. Tak z ciebie Raju Krasnobrodzki
Lesie, źródło cudne łask Pani, nektar w sobie niesie.
Trudno by wierzyć zatem, że raj w Krasnobrodzie,
gdyby tego dokument, nie był w cudnej wodzie.”
Od kilku wieków w tutejszym miejscu kroniki
notują współdziałanie Natury z Nadprzyrodzonością.
Mam tu na myśli cudowne uzdrowienia. Pierwsze
zanotowano w dniu 5 sierpnia 1640 roku. Dotyczyło
ono osoby Jakuba Ruszczyka, opętanego przez czarta.
Zjawiska opętania miały i mają miejsce do dziś.
Psychiatrzy w trudnych przypadkach odsyłają pacjenta
do egzorcysty, który Mącą Bożą uwalnia od działania
złych sił i przywraca zdrowie fizyczne.
W miejscu pierwszego uzdrowienia stoi dziś
kaplica, spod której wybijają setki źródeł. Bystro
płynąca woda zasila rzekę Wieprz. Woda ta dla
wierzących zwana jest cudowną, a dla sceptyków po
prostu dobrą wodą.
Otrzymuję bardzo dużo listów z całej Polski z prośbą o
wysłanie
„cudownej
wody
z
Krasnobrodu”.
Przyjeżdżają tu setki a nawet tysiące pielgrzymów z
nadzieją odzyskania utraconego zdrowia.
Z wielu otrzymanych listów przytoczę jeden:
„Będąc od ubiegłego roku emerytem postanowiłem,
po 43 latach wraz z żoną, w miesiącu sierpniu 1982r.
zwiedzić tereny, które przemierzałem we wrześniu 1939
roku. W Zamościu pewna miła Pani, znajoma żony,
zaproponowała nam zwiedzenie Krasnobrodu, gdzie
znajduje się Sanktuarium Maryjne. Udaliśmy się tam
następnego dnia i po zwiedzeniu wystawy oraz
wspaniałej Kalwarii, nasza znajoma zaproponowała
udanie się jeszcze do Kaplicy Objawienia. Ponieważ od
szeregu lat chodzenie sprawiało mi określone trudności
w
związku
z
bólem
w
kolanie (operacja miała miejsce w 1971 roku),
wyprzedzałem Panie, by od czasu do czasu odpocząć. W
czasie każdego spaceru musiałem zawsze po kwadransie
usiąść, gdyż wciąż odczuwałem ból w kolanie. Kiedy
byliśmy po zwiedzeniu kaplicy i usiedliśmy na ławeczce
obok, żona powiedziała mi „nabierz wody ze źródła i
nacieraj sobie kolano”. Tak zrobiłem mówiąc do siebie
jakby: „wierzę, że to mi pomoże”. I tak się stało. Od
owej godziny, najpierw nie zwracając uwagi na to
ustały wszelkie dolegliwości. Szliśmy pieszo do
przystanku PKS. Następnie wieczorem stałem na całej
wieczornej Mszy Św. w Zamościu. Potem zwiedzaliśmy
miasto. Była godzina 22.00 kiedy pierwszy raz
stwierdziłem, że kolano nie boli, że mogę chodzić bez
wypoczywania. Następnie odprowadzaliśmy młode
małżeństwo do nowego osiedla daleko za miastem.
Wróciliśmy znowu pieszo. Kolano nie bolało. Zostałem
zatem 3 sierpnia 1982r. cudownie wyleczony.
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A tak jest po dzień dzisiejszy. Od tego dnia staram się w
myślach codziennie dziękować Matce Boskiej
Krasnobrodzkiej. A znajomi nieraz pytają: a co z
kolanem? Wówczas odpowiadam każdemu, nawet
mojemu byłemu dyrektorowi w zakładzie pracy, że
zostałem przez Matkę Boską Krasnobrodzką wyleczony i
oceniam to jako cud”.
J. Solwiczek
24 października 83.
41-400 Mysłowice
ul. Katowicka 1a

W dwa lata później otrzymałem list następującej
treści:
„ Uprzejmie proszę o włączenie w czasie nabożeństwa
do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej następującej prośby:
„Chodź poznałam Cię dopiero przed paru laty i byłam u
Ciebie jedyny raz doznałam od Ciebie wielu łask i
wysłuchania próśb. Dziękuję Ci za:
- szczęśliwe urodzenie syna przez moją córkę bez
żadnych komplikacji pomimo niezgodności grup
krwi,
- uzyskania przez nią własnego mieszkania,
- za uzdrowienie męża i opiekę nad całą naszą
rodziną”.
Klara Solwiczek
Mysłowice dn. 15 lipca 1985 r.
41-400 Mysłowice
ul. Katowicka 1a

Tak więc po dwu latach uzdrowiony w
Krasnobrodzie J. Solwiczek cieszy się nadal dobrym
zdrowiem.
Kroniki notują setki uzdrowień i doznanych łask.
Niestety większość pism zaginęła. Część z nich
zachowana, została uwzględniona w cytowanej już
książce Jacka Majewskiego „Pustynia w raj
zamieniona”. Jacek Majewski opisał także cudowne
uzdrowienie Marii Kazimiery Sobieskiej .
„Najjaśniejsza Maria Kazimiera Królowa Polska
niegdyś Najjaśniejszego i Niezwyciężonego Jana III
Króla Polskiego żona, blisko porodzenia będąc w takim
niebezpieczeństwie znajdowała się, że nie tylko od
doktorów w cale zdesperowana, ale i opuszczona
została, a za tym inż. prawie w pół umarłą do kościoła
krasnobrodzkiego przywieziona była, gdzie jak tylko do
ust jej cudowny obrazek Matki Boskiej przyłożono,
zaraz jakby z głębokiego snu obudzona została i dalej
coraz lepiej mieć się poczęła, odwieziona po tym z
kościoła od niebezpiecznego płodu, który zgnieły
sztukami wypadał, wolną się być uczuła, którą
oczywistą łaską, bo z oczywistej i bliskiej śmierci
wybawienia i cudownej krasnobrodzkiej wybawicielce i
lekarce swojej przyznała i dla tego częścią dla
utwierdzenia zdrowia i zupełnej jego melioracji, częścią
dla dziękczynienia Najchwalebniejszej Nieba Królowy
przez czternaście tygodni w Miasteczku Krasnobrodzie
rezydowała, podczas którego czasu szczodrobliwie dary
swoje Królewską oddała ręką Nieba i Ziemi cudownej w
Krasnobrodzie Monarchini i dalej po tym po spaleniu
kościoła pierwszego drewnianego podczas inkursyi
Tatarów też szczodrobliwość Pańską miejscu temu
oświadczyła przez nowego Kościoła na miejsce
spalonego zbudowanie.”
Faktem więc jest, że Maria Sobieska wydała na świat
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zdrowe potomstwo i w dowód wdzięczności wystawiła
kościół drewniany, a po jego spaleniu przez Tatarów,
murowany istniejący do dziś.
W kierunku południowo – wschodnim, w odległości
2,5 km od kościoła parafialnego na zboczu leśnym
znajduje się przepiękna
drewniana
kaplica p.w. Św.
Rocha z Montpelier.
Kult tego świętego
datuje się od niepamiętnych czasów.
W
kaplicy
jest
studzienka z wodą a
także u podnóża stoku źródła, z których pielgrzymi
nabierają wodę, przypisując jej moc uzdrawiającą.

Dokładnie trudno określić jak dawne są w
Krasnobrodzie tradycje uzdrowiskowo – lecznicze.
Faktem jest, że (cytuję kronikę parafialną) „przy
klasztorze OO Dominikanów istniał szpital dla
służby szpitalnej i szpital powszechny”.
Od 1884 roku Krasnobród staje się ośrodkiem
kuracyjnym. Stało się to za sprawą dr Alfreda Rosse,
który zorganizował pierwsze w Polsce sanatorium
przeciwgruźlicze. Jedną z metod leczenia było
podawanie kobylego mleka zwanego kumysem, które
dostarczał Tatar od specjalnie hodowanych mlecznych
klaczy. Pacjentami tego sanatorium byli tak Polacy, jak i
goście zagraniczni. Po kilkunastu latach istnienia z
powodu m.in. złego dojazdu, sanatorium upadło. Próby
wskrzeszenia ośrodka sanatoryjnego były przed II wojna
światową. W dniu 7 lipca 1934 roku przy udziale
Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego
proboszcz parafii Krasnobród ks. prałat Antoni
Wójcikowski poświęcił miejscową szkołę i sanatorium
w tzw. Belfoncie. W zapiskach ostatniego właściciela
Krasnobrodu Kazimierza Fudakowskiego, opublikowanych w maszynopisie przez jego syna Jerzego, czytamy:
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„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 powietrze. Od wybuchu zginęło kilku
Niemców
i
robotników polskich.”
Z kontekstu można wywnioskować, że zniszczenie
budynku sanatoryjnego mogło nastąpić na przełomie
października i listopada 1939 roku.
Po II wojnie światowej w wyniku tzw. reformy
rolnej, majątek senatora Fudakowskiego został
rozparcelowany.
Mieszkalny
Zespół
Dworski
przekazano zarządowi Ubezpieczalni Społecznej w
Zamościu. Od 1949 roku główny budynek i pałac
przeznaczony jest na szkołę partyjną. W 1950 roku
budynkami
włada
Wojewódzki
Wydział Zdrowia w Lublinie, który utworzył przeciwgruźlicze sanatorium dla dzieci. W 1957 roku powstaje
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych.
W roku 1979 jest nieudana próba utworzenia szerszej niż
dotąd bazy lecznictwa sanatoryjnego. W 1994 roku
wprowadzono nową metodę leczenia przez tzw.
hipoterapię.
Od 25 lat w Krasnobrodzie funkcjonuje Dom
Opieki Społecznej. Jego mieszkańcy mają zapewnioną
opiekę także medyczną. Od 1995 roku tuż za Kaplicą
Objawień na Wodzie działalność prowadzi drugi Dom
Opieki Społecznej, w którym troską objęci są chorzy
psychicznie.
Być może, że Krasnobród dzięki walorom
naturalnym, wielowiekowej tradycji uzdrowiskowej, a
przede wszystkim religijno-duchowej funkcji stanie się
sanatoryjnym centrum dla południowo – wschodniej
części Polski.
Mocno wierzę w ludzi, którzy czynią starania na
rzecz lecznictwa sanatoryjnego w środkowej części
przepięknego Roztocza.
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„...Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że ruch
turystyczny i uzdrowiskowy wspomożony celową,
planowaną gospodarką zasilaną funduszem pracy i
funduszem inwestycyjnym pójdzie naprzód krokiem
olbrzymim, zasilając Skarb Państwa i dając trwałe
podstawy bytu licznym, drobnym karłowatym
gospodarstwom.” Blisko siedemdziesiąt lat temu,
ówczesny
Wojewoda
Krakowski
dr
Mikołaj
Kwaśniewski taką właśnie widział przyszłość i szansę
rozwoju dla wielu miasteczek i wsi letniskowych
biednej
Galicji
w dobie
wielkiego
kryzysu
gospodarczego jaki ogarnął całą Europę. Jakże aktualne
stają się te słowa dzisiaj dla wielu miasteczek i wsi
letniskowych „Ściany Wschodniej”, a szczególnie dla
nas mieszkańców Miasta i Gminy Krasnobród.
Tak się złożyło, że decyzję o podjęciu prac w
sprawie uzyskania statusu uzdrowiska, Rada Miasta
i Gminy w Krasnobrodzie podjęła w sytuacji realnego
zagrożenia przyszłości Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie. Lubelska Regionalna Kasa
Chorych postawiła sprawę jasno: będzie podpisany
kontrakt z Sanatorium, jeśli zostaną podjęte konkretne
działania w kierunku uzyskania statusu uzdrowiska.
Niefortunny jest również okres naszych starań.
Obowiązująca ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym jest już
archaiczna i w żaden sposób nie przystaje do gospodarki
rynkowej. Okres powojenny charakteryzował się w
sektorze uzdrowiskowym bardzo wąskim branżowym
podejściem
Resortu
Zdrowia
do
lecznictwa
uzdrowiskowego w całkowitym oderwaniu od
istniejących realiów, a w szczególności w zamknięciu
terenów uzdrowiskowych dla turystyki i rekreacji.
Typowym przykładem może być Zakopane. Gdy w
latach powojennych odkryto w Zakopanem wody
termalne, próba uruchomienia sektora uzdrowiskowego
upadła, gdyż władze miasta obawiały się , że Resort
Zdrowia ograniczy rozwój funkcji turystycznej i
sportowej miasta. Od kilku lat w Parlamencie trwają
gorące dyskusje nad nowym prawem uzdrowiskowym.
Mimo upływu dziesięciu lat funkcjonowania samorządu
gminnego nie ma również tak oczekiwanej ustawy o
gminach uzdrowiskowych. Może paradoksalnie okazać
się, że nowa ustawa o gminach uzdrowiskowych, ze
względu na swoją ogólnikowość i brak przepisów
wykonawczych uniemożliwi szybkie zakończenie
naszych prac i narazi gminę na dodatkowe koszty.
Oprócz
niejasnej
sytuacji
prawnej,
do
niesprzyjających okoliczności należy zaliczyć również
bardzo poważne trudności, jakie w ostatnich latach
przeżywają uzdrowiska.

redukcją zatrudnienia, co grozi w konsekwencji
degradacją wielu uzdrowisk. Tak, więc trudno się oprzeć
wrażeniu, że okres naszych starań jest wyjątkowo
niekorzystny.
Przekonany jednak jestem, że przygotowanie
dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku do
Ministra Zdrowia w sprawie uzyskania statusu
uzdrowiska zostanie zakończone pomyślnie jeszcze w
tym roku. Przekonanie to opieram na dotychczasowej
bardzo dobrej współpracy z Zespołem pod
kierownictwem prof. Andrzeja Madeyskiego. Musimy
sobie zdawać sprawę, że uzyskanie samego statusu
uzdrowiska, choć będzie wydarzeniem wielkiej wagi, to
jest to dopiero początek długiej drogi jaka nas czeka
przy budowie uzdrowiska Krasnobród.
Warto w tym miejscu podjąć próbę odpowiedzi na
kilka pytań dotyczących szans, zagrożeń i kierunków
działań w najbliższej przyszłości.
Zapewne pierwszym i największym zagrożeniem dla
przyszłości uzdrowiska i Krasnobrodu jest popełnienie
błędów na etapie prac koncepcyjnych i planistycznych.
W koncepcji uzdrowiska lansowanej przez Zespół pod
kierownictwem prof. Andrzeja Madeyskiego nasze
uzdrowisko nie jest typową
lecznicą zamkniętą
całkowicie dla potrzeb wczasowiczów. Wręcz
przeciwnie. Można tu dostrzec szerokie otwarcie
uzdrowiska dla inwestycji turystycznych i sportowych.
To właśnie pensjonaty, hotele i ośrodki wypoczynkowe
mają być atrakcyjną bazą dla potrzeb kuracjuszy. Dzięki
takiemu rozwiązaniu, wielu mieszkańców Krasnobrodu
będzie widziało w rozwoju uzdrowiska również swój
własny, wymierny interes ekonomiczny. To uzdrowisko
ma szanse w przyszłości stać się siłą napędową dla
turystyki wypoczynkowej i rekreacyjnej, a pobyt
kuracjuszy stworzy jednocześnie możliwość wydłużenia
sezonu
turystycznego. Pozytywnym przykładem
harmonijnego rozwoju funkcji rekreacyjnej, sportowej
i uzdrowiskowej jest Krynica.
Tą ciekawą koncepcję naszego uzdrowiska udało się
Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej „Widok” z
Lublina pod kierownictwem Anny Muzyki umiejętnie
wkomponować w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krasnobród.
Biorąc pod uwagę sygnały osób zainteresowanych, strefy
ochrony uzdrowiskowej należałoby tak zaprojektować,
aby nie kolidowało to z żywotnymi interesami
mieszkańców Krasnobrodu. Lokalizacja terenów
rekreacyjno-sportowych oraz terenów budownictwa
pensjonatowego winna umożliwiać wykorzystanie tej
bazy zarówno dla turystów jak i kuracjuszy. Wydaje się,
że prace projektowe i planistyczne są połączeniem
oryginalnej i zarazem realistycznej koncepcji tworzonego
uzdrowiska z umiejętnym ukazaniem tej wizji w
planowaniu przestrzennym.
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Jednym z koniecznych warunków, jakie musi
spełniać gmina uzdrowiskowa jest posiadanie
udokumentowanych złóż kopalin leczniczych. Firma
„Balneoprojekt” pod kierunkiem dr Mieczysława
Kucharskiego zakończyła pracę nad dokumentacją złóż
borowiny w okolicach Majdanu Wielkiego. Aktualnie
zostały podjęte działania w sprawie uznania tych kopalin
za tworzywo lecznicze.
Krasnobród posiada na głębokości ok.1000 m. złoża
wód leczniczych (wody chlorkowo-sodowo-bromkowe i
jodkowe o podwyższonej zawartości siarczanów). W
1979r. Centralny Urząd Geologii wykonał projekt otworu
poszukiwawczego. Jednak ze względu na koszty
związane z wykonaniem odwiertu, istnieją małe szanse
aby w najbliższych latach zainteresować inwestorów tym
przedsięwzięciem.
Do największych atutów Krasnobrodu jako
miejscowości
turystyczno-uzdrowiskowej
należy
zaliczyć specyficzny mikroklimat i czyste środowisko
naturalne. Badania bioklimatu prowadzone w ubiegłym
roku przez Zespół z Instytutu Klimatologii Polskiej
Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Teresy
Kozłowskiej-Szczęsnej potwierdzają pozytywną opinię
wielu wczasowiczów odwiedzających Krasnobród.
Przyszłe uzdrowisko Krasnobród posiada jedną cechę
wyjątkową, czym nie może poszczycić się żaden kurort
w kraju. Nasze miasteczko, to znane od wieków miejsce
Kultu Maryjnego. Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie jest dobrze znane na szlakach turystyki pielgrzymkowej. Dla wielu kuracjuszy i turystów ten fakt ma
znaczenie szczególne.
Wiele zadań i problemów do rozwiązania stoi przed
władzami samorządowymi. Od pierwszych lat
funkcjonowania samorządu gminnego uwaga gospodarzy
miasta była skupiona na ochronie środowiska
naturalnego. Świadczą o tym dwie największe
inwestycje: gazyfikacja oraz budowa oczyszczalni
ścieków i kanalizacji . Trzeba w tym miejscu wspomnieć,
że starania władz samorządowych spotykają się z wielką
życzliwością i wsparciem finansowym
ze strony
administracji rządowej i samorządowej wszystkich
szczebli, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wielu innych
instytucji i osób, których wszystkich nie sposób
wymienić.
Ostatni okres charakteryzuje się dużym nakładem
środków na inwestycje w zakresie infrastruktury
podstawowej oraz związanej z turystyką. Zadania
realizowane w poprzednim roku takie jak: modernizacja
dróg (ul. Kościuszki, Sikorskiego, Wczasowa), budowa
deptaka nad zalew i nowych parkingów, nowe
oświetlenia (teren zalewu, ul. Partyzantów, ul.
Sanatoryjna),
otwarcie
ścieżki
przyrodniczodydaktycznej – znajdują uznanie u gości odwiedzających
nasze miasteczko. W roku bieżącym planuje się obok
dalszej kontynuacji budowy kanalizacji Krasnobrodu,
poprawę stanu chodników oraz budowę deptaka na ul.
Partyzantów, jako głównego traktu pieszego dla
wczasowiczów.
Budowa odpowiedniej infrastruktury komunalnej, to
zadanie i obowiązek każdej gminy.
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Przez wiele lat taką politykę prowadziły również władze
„miasta dzieci świata” – Rabki-Zdrój. Pomimo tego Rabka
przeżywa dzisiaj ogromny kryzys (stan bazy łóżkowej
drastycznie spada). To miasteczko o dużej tradycji,
doskonałych
walorach
leczniczych
i
świetnym
mikroklimacie – stało się dużą noclegownią o średnim
standardzie. Przykład Rabki niech będzie dla nas
przestrogą, że bez atrakcyjnej oferty kulturalnorozrywkowej oraz inwestycji w obiekty rekreacyjnosportowe dla potrzeb kuracjuszy i wczasowiczów – trudno
w dobie konkurencji marzyć o pomyślnym rozwoju
turystyczno-uzdrowiskowym naszej gminy. W nowym
projekcie ustawy o gminach uzdrowiskowych przewidziano
subwencję ogólną dla gmin uzdrowiskowych (0,02 procent
planowanych dochodów budżetu państwa), to jednak w
skali potrzeb gmin (zwłaszcza małych uzdrowisk) nie
będzie to kwota znacząca. Według szacunkowych obliczeń,
Krasnobród mógłby liczyć na kwotę rzędu ok. 50 do 100
tys.zł. Chcąc dorównać standardem do innych uzdrowisk,
trzeba wielu lat wyrzeczeń i zgodnej współpracy
mieszkańców całej gminy i lokalnych władz, w budowie
infrastruktury komunalnej i turystyczno-uzdrowiskowej.
W zakresie infrastruktury rekreacyjno-sportowej obok
budowy nowych ścieżek spacerowych, tras rowerowych
oraz obiektów sportowych najpilniejszym zadaniem w
przyszłych latach jest dla Krasnobrodu rozbudowa zalewu.
Realizacja tej olbrzymiej jak na nasze warunki inwestycji
będzie możliwa tylko w przypadku uzyskania znaczącej
pomocy zewnętrznej. Znając przychylność
władz
centralnych i wojewódzkich, do naszych zamierzeń mamy
nadzieję, że w najbliższych latach uda się zrealizować to
tak ważne dla nas przedsięwzięcie.
Doświadczenia ostatniego okresu pokazują, że należy
dążyć, aby w dziedzinie wypoczynku i rekreacji oddawać
inicjatywę inwestorom prywatnym, którzy zdecydowanie
lepiej realizują wiele zadań niż sektor publiczny
(prywatyzacja wyciągu narciarskiego, jest tego najlepszym
przykładem). W tym roku, dzięki zaangażowaniu kapitału
przez inwestorów prywatnych, Krasnobród wzbogaci się o
nowoczesną zjeżdżalnię wodną.
Złożonym zadaniem, wymagającym inwencji twórczej
będzie również przygotowanie szerokiej i atrakcyjnej oferty
kulturalno-rozrywkowej dla zróżnicowanych wymagań
gości.
Najmniejszym problemem wydaje się rozwój bazy
pensjonatowej dla potrzeb uzdrowiska. Baza noclegowa
Krasnobrodu składająca się z 1700 miejsc noclegowych w
wielu przypadkach już dzisiaj spełnia nowoczesne wymogi
oraz stale rozwija się i podnosi swój standard. Jest to
zasługa właścicieli obiektów turystycznych, którzy
doskonale rozumieją sprawę podnoszenia standardu i
zakresu świadczonych usług.
Powstające gospodarstwa agroturystyczne i obiekty
letniskowe z okolicznych miejscowości wokół Krasnobrodu z
dużym powodzeniem mogą być wykorzystywane dla potrzeb
kuracjuszy. Już dzisiaj istnieje potrzeba utworzenia przez
okolicznych rolników silnej grupy producenckiej produkującej
zdrową żywność dla potrzeb wczasowiczów i kuracjuszy. Do
tej pory właściciele obiektów hotelarskich zaopatrują się w
większości w warzywa i owoce poza terenem gminy. Znacznie
obiektów
trudniejszym
zadaniem
będzie
budowa

uzdrowiskowych w strefie „A” uzdrowiska.
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Bez pozyskania inwestora strategicznego, który
zechce zaangażować poważny kapitał w budowę
nowych
obiektów
uzdrowiskowych
oraz
modernizację istniejącego Sanatorium – trudno będzie
w pełni rozwinąć funkcję uzdrowiskową. Niezależnie
od inwestora strategicznego, warto rozważyć
pozostawienie 30% akcji (udziałów) dla gminy w
istniejących i tworzonych obiektach uzdrowiskowych,
po to aby władze lokalne miały wpływ na strategiczne
decyzje (zwłaszcza chronić słuszne interesy
pracowników, którzy w większości są mieszkańcami
naszej gminy). Taką właśnie uchwałę podjęła w dniu
07 lutego br. Rada Miejska Nałęczowa, kierując się
szeroko rozumianym interesem społecznym i
lokalnym. Według projektu nowej ustawy o gminach
uzdrowiskowych, uzdrowisko (podobnie jak sołectwo,
czy osiedle) będzie jednostką pomocniczą gminy. To
gmina właśnie (poprzez wybieranego przez radę
gminy dyrektora uzdrowiska) będzie zarządzać
uzdrowiskiem. Dlatego właśnie słusznym wydaje się,
aby samorząd lokalny posiadał swoje udziały również
w poszczególnych obiektach uzdrowiskowych.
Najbliższe lata wymuszą również poniesienie
znacznych nakładów na promocję gminy i
nowopowstającego uzdrowiska. Wprawdzie w
ostatnim czasie nakłady na promocję zwiększono
dwukrotnie, to przed nami jest wiele do zrobienia w
zakresie metod i narzędzi promocji rynkowej
(nowoczesna reklama, public relations, wykorzystanie
internetu itp.). Nawet najlepsza promocja w
oderwaniu od marketingu nie jest dostatecznie
skuteczna. Opieranie się na intuicyjnej ocenie rynku
jest zawodne. Dopiero badania marketingowe dają
nam odpowiedź, jakie są oczekiwania ze strony
potencjalnych wczasowiczów i kuracjuszy. Pora, aby
w najbliższej przyszłości zarówno właściciele obiektów uzdrowiskowych i turystycznych oraz władze
lokalne doceniły znaczenie marketingu.
Warto zwrócić również uwagę na znaczenie
polityki informacyjnej oraz współpracę z mediami
i środowiskiem dziennikarskim.

Gazeta Krasnobrodzka

Od ponad roku regularnie ukazuje się nasz miesięcznik –
„Gazeta Krasnobrodzka”. Udało się również nawiązać
przyjazne kontakty z Tygodnikiem Zamojskim, Radiem
Lublin i Telewizją Lublin. W najbliższych latach musimy
przeprowadzić szeroką kampanię promocyjną w skali
ogólnokrajowej. Zacieśnienie dobrze rozwijającej się
współpracy pomiędzy turystycznymi gminami Roztocza
oraz Zamościem winno przybrać ramy organizacyjne.
Trzeba rozważyć powrót do inicjatywy Wójta Stanisława
Roczkowskiego – utworzenia Roztoczańskiego Związku
Gmin. W działania promocyjne winny aktywnie włączyć
się właściciele bazy turystyczno-uzdrowiskowej, a także
nowopowstałe
stowarzyszenia:
Krasnobrodzkie
Stowarzyszenie
Turystyczne
i
Krasnobrodzkie
Towarzystwo Regionalne.
Zakładając w przyszłości nawet znaczną poprawę
koniunktury w rolnictwie, trudno mieć nadzieję, że nasze
gminne rolnictwo ma dobre perspektywy rozwoju. Mając
w większości słabej klasy grunty rolne, karłowate i
rozdrobnione gospodarstwa, niekorzystne ukształtowanie
terenu, słabe usprzętowienie, oraz fakt, że zwłaszcza
młode kobiety nie chcą wiązać swojej przyszłości z pracą
w gospodarstwie rolnym – musimy poszukiwać innych
dróg rozwoju. Jednym z zasadniczych kierunków jest
właśnie harmonijny rozwój turystyki i uzdrowiska.
Zgodne współdziałanie w tym procesie całej lokalnej
społeczności i wszystkich podmiotów życia publicznego
w okresie obecnego dziesięciolecia – to warunek
konieczny i niezbędny wcielenia w życie rozwiązań
proponowanych nam dzisiaj przez twórców prac
projektowych.
Jest wiele gmin na „Ścianie Wschodniej”, gdzie
ludzie stracili już wszelką nadzieję. Nasza społeczność,
pomimo wielu trudności i wyrzeczeń, pełna determinacji
– głęboko wierzy w pomyślny rozwój Ziemi
Krasnobrodzkiej.
W tym miejscu pragnę zwrócić się do naszych
Szanownych Gości. Ufamy, że nasze zamierzenia znajdą
u Państwa życzliwą pomoc i wsparcie.
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mgr W iesław Chmielow iec
D yrektor Sanatorium Rehabilitacyjnego
w K rasnobrodzie

Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Rehabilitacyjnego
dla Dzieci im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. J.
Korczaka w Krasnobrodzie w samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej przekształcone zostało
Zarządzeniem Nr 48 Wojewody Zamojskiego z dnia
10 czerwca 1998 roku z mocą od dnia 1 sierpnia 1998
roku.
Decyzją Wojewody Zamojskiego z dnia 27
sierpnia 1998 roku Zakład wpisany został do księgi
rejestrowej
prowadzonej
przez
Wojewodę
Zamojskiego.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu
Wydziału Gospodarczego z dnia 30 listopada 1998
roku Sanatorium wpisane zostało do rejestru .
W związku z reformą administracyjną kraju, z
dniem 1 stycznia 1999 roku funkcję organu
założycielskiego w stosunku do Sanatorium przejęła
Rada Powiatu Zamojskiego.
Samodzielne
Publiczne
Sanatorium
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. J. Korczaka w
Krasnobrodzie jest zakładem świadczącym usługi dla
dzieci w wieku od lat 3 do 15 roku życia ze
schorzeniami układu oddechowego, schorzeniami
neurologicznymi oraz narządu ruchu, jak też dzieciom
z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Z uwagi na fakt, iż Sanatorium zlokalizowane
jest w miejscowości nie posiadającej statusu
miejscowości uzdrowiskowej, w pierwszym roku
funkcjonowania Zakładu w nowych warunkach
administracyjnych, zmianą zasad finansowania
samodzielnych
publicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej,
wystąpiły problemy z uzyskaniem
środków budżetowych na pełne pokrycie kosztów
pobytu dzieci przebywających w Sanatorium.
Biorąc pod uwagę występujące trudności w
interpretacji zapisów ustawowych dotyczących
finansowania Zakładu a tym samym jego dalszego
funkcjonowania, Starosta Zamojskiego wystąpił do
Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z inicjatywą
podjęcia działań organizacyjnych mających na celu
uzyskanie przez Krasnobród statusu miejscowości
uzdrowiskowej,
deklarując
jednocześnie
wszechstronną pomoc ze swojej strony.
Starosta Zamojski był również inicjatorem oraz
wspólnie z kierownictwem Sanatorium organizatorem
spotkania z Dyrektorem Departamentu ds. Uzdrowisk
Ministerstwa Zdrowia, którego jednym z głównych
tematów było przedstawienie problemów lecznictwa
uzdrowiskowego w świetle reformy służby zdrowia.
Na spotkanie obok władz
Miasta i Gminy
Krasnobród zaproszeni zostali również radni Miasta i
Gminy.

Działania organizacyjne zmierzające do uzyskania przez
Krasnobród statusu miejscowości uzdrowiskowej zostały
podjęte i w chwili obecnej znajdują się w końcowej fazie
postępowania. Uzyskanie przez Krasnobród statusu
miejscowości uzdrowiskowej wpłynie korzystnie również
na
rozwój
tej
miejscowości
jako
turystyczno
wypoczynkowej oraz rozwoju handlu i usług.
Działalność Sanatorium datowana jest na początek lat
pięćdziesiątych jako prewentorium a od połowy lat
pięćdziesiątych przebywają w nim dzieci w systemie
całorocznym i w chwili obecnej jest jedyną tego typu
placówką działająca w południowo – wschodniej Polsce.
Krasnobród słynie ze swoich walorów klimatycznych i
dlatego przede wszystkim leczone są w nim dzieci ze
schorzeniami dróg oddechowych. Zakład posiada
odpowiedni i sprzęt i wyszkolony personel do leczenia
również dzieci ze schorzeniami narządów ruchu oraz
porażeniem mózgowym. Średnio rocznie w Zakładzie
leczonych jest ok. 600 dzieci.
Leczone są tu takie schorzenia jak:
- astma oskrzelowa,
- nawracające zapalenie oskrzeli,
- obturacyjne zapalenie oskrzeli,
- zespół zatokowo- oskrzelowy,
- nawracające nieżyty górnych dróg oddechowych
- nawracające zapalenie gardła i migdałków,
- zapalenie płuc.
- nawracające zapalenie gardła i oskrzeli,
- alergiczny nieżyt nos,
- zapaleni gardła i krtani.
Dzieciom ze schorzeniami narządu ruchu oferowana jest
możliwość kontynuacji leczenia szpitalnego, korekcja wad
postawy, a dzieciom z porażeniem mózgowym całkowita
rehabilitacja.
Obok turnusów rehabilitacyjnych Zakład jest
organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Występujące zapotrzebowanie na leczenie dzieci w
Sanatorium w Krasnobrodzie jest jednak większe niż jego
możliwości lokalowe. Występuje również zapotrzebowanie
na leczenie dzieci małych, które przebywałyby w
Sanatorium wraz z opiekunem.
Biorąc pod uwagę występujące zapotrzebowanie na leczenie
większej ilości dzieci podjęta została inicjatywa rozbudowy
Sanatorium. W dniu 19 maja 2000 roku nastąpiło
wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod rozbudowę Zakładu.
Inwestycja polega na budowie pawilonu sanatoryjnego
na 40 miejsc, w tym również dla matek z dziećmi.
Środki finansowe na realizację tej inwestycji
pozyskiwane są z:
- Ministerstwa Zdrowia,
- Starostwa Powiatowego
sponsorów.
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m gr E dyta W olnicka
Izba G ospodarcza „U zdrow
z drow iska Polskie”

Koncepcja powstania uzdrowiska
Krasnobród
Walory Krasnobrodu
jako uzdrowiska
Punktem wyjściowym dla nadania Krasnobrodowi
statutu uzdrowiska są znane walory klimatyczne,
letniskowe, krajobrazowe tej miejscowości, tradycje
uzdrowiskowe oraz zainteresowanie społeczeństwa
urządzeniem uzdrowiska.
Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” podjęła
się, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród do
przeprowadzenia kompleksowych prac wymaganych,
aby Minister Zdrowia uznał Krasnobród za uzdrowisko.
W uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy badania
lokalnego klimatu przeprowadziła prof. dr hab. Teresa
Szczęsna-Kozłowska z Zespołem w ramach Polskiej
Akademii Nauk. Badania te wykazały, że bioklimat w
Krasnobrodzie ma walory lecznicze.
W myśl dotąd obowiązującej ustawy o
uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym wymagane
jest istnienie w uzdrowisku zasobów naturalnych
tworzyw leczniczych w postaci wód leczniczych lub
peloidów.
Istnieje możliwość uzyskania w Krasnobrodzie
solanki o stężeniu 25-90g/l, więc o bardzo wysokim
stężeniu lecz z dużej głębokości 1000 do 1600 m. co
wiązałoby się z bardzo wysokimi nakładami
inwestycyjnymi.
Naszym zdaniem wybór tego rozwiązania
przekreśliłby ze względów finansowych podjęcie prac
związanych z uznaniem Krasnobrodu za uzdrowisko.
Wybraliśmy inne rozwiązanie polegające na
udokumentowaniu istniejących na terenie Gminy
Krasnobród złóż borowinowych. Borowina jest
peloidem potrzebnym w przyszłym uzdrowisku, gdyż
jest podstawowym tworzywem przy leczeniu chorób
narządów ruchu oraz chorób reumatycznych.
W oparciu o wstępną opinię, która wykazała, że
złoże dobrej borowiny znajduje się w Majdanie
Wielkim wykonanie szczegółowej dokumentacji na
nasze zlecenie w porozumieniu z Urzędem Miasta i
Gminy
Krasnobród
zleciliśmy
Biuru
Usług
Uzdrowiskowych „Balneoporojekt”, które wykonało
fachowo już wiele dokumentacji złóż borowinowych i
posiada laboratorium wyspecjalizowane w tym zakresie.
Wykonana dokumentacja złoża borowinowego w
Majdanie Wielkim wykazała, że stopień rozkładu
borowiny wg skali van Posta wynosi H5 do H6, a nawet
w niektórych partiach złoża do H7 oraz wysoką jakość
tej borowiny. Zasoby udokumentowanego złoża
borowinowego są bardzo duże i pokryją potrzeby na
wiele pokoleń.

Obecnie zwróciliśmy się via Państwowy Zakład Higieny
– Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych kierowany przez dr
Teresę Latour o wyrażenie opinii i złożenie Ministrowi
Zdrowia wniosku o uznanie borowiny z Majdanu
Wielkiego za tworzywo nadające się do celów
leczniczych w uzdrowiskach.
Istotne znaczenie w staraniach o uznanie
Krasnobrodu za uzdrowisko ma istnienie od roku 1957
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci, które dzięki
posiadaniu zakładu przyrodoleczniczego jest zakładem
leczniczym spełniającym funkcje uzdrowiskowe i
posiadającym już tradycje lecznicze.
Docenić należy również tradycje letniskowe w
Krasnobrodzie
zapoczątkowane
w
latach
przedwojennych. Już w latach przedwojennych
zapoczątkowano budowę sanatorium, jego fundamenty
zachowały się dotąd.
Dowodem atrakcyjności Krasnobrodu jako letniska
jest istnienie szeregu obiektów i pensjonatów
uzdrowiskowych
o
zróżnicowanym
standardzie
hotelarskim, które łącznie posiadają ok. 1200 łóżek
przystosowane do ruchu całorocznego.
Krasnobród spełnia też wymagane dla uzdrowisk
walory krajobrazowe. Jest atrakcyjny, znaczącą wartością
w
Krasnobrodzie
są
znakomite
tereny
do
zagospodarowania uzdrowiskowego.
Szczególną atrakcją, specyficzną dla Krasnobrodu są
tradycje związane z użytkowaniem wód ze źródła przy
Kaplicy Św. Rocha oraz źródeł pod „Kaplicą Objawień na
Wodzie”, które otoczone są kultem mieszkańców. Być
może przyszłe specjalistyczne badania wykryją w tych
wodach szczególne walory lecznicze.
Krasnobród jest ośrodkiem kultu Maryjnego, a
ludność wykazuje przywiązanie do tradycji z tym kultem
związanej.
Na uznanie zasługuje działalność Proboszcza Parafii
Ks. Prałata Romana Marszalca, który urządził w dawnych
budynkach gospodarczych przy Kościele Parafialnym
lokalne Muzeum Etnograficzne i Przyrodnicze, które
będzie atrakcją dla kuracjuszy.
Ta harmonia miasta-mieszkańców-przyrody-tradycjiwalorów wypoczynkowych spowodowały, że nasz Zespół
z przekonaniem przystąpił do prac, aby wspólnie z jego
mieszkańcami przyczynić się do ewolucji Krasnobrodu
jako uzdrowisko.
Sytuacja ekologiczna w Krasnobrodzie jest dobra. Na
terenie Gminy nie ma zakładów przemysłowych
uciążliwych
dla
otoczenia.
Istniejąca
obecnie
infrastruktura sanitarna wymaga dalszej rozbudowy.
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Podstawą działalności
– ambulatoryjny system leczenia
Proponujemy przyjęcie rozwiązań takich, które nie
łączą się z wielkimi inwestycjami, lecz polegające na
stopniowym wprowadzaniu działalności uzdrowiskowej
opartej o ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe.
Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe polega na
mieszkaniu kuracjuszy w pensjonatach, ośrodkach
wypoczynkowych, kwaterach prywatnych i korzystaniu
z opieki lekarzy specjalistów w Przychodni
Uzdrowiskowej
oraz
przyjmowaniu
zabiegów
przyrodoleczniczych, zaordynowanych przez lekarzy w
Zakładzie
Przyrodoleczniczym.
Ten
Zakład
Przyrodoleczniczy powstanie przez rozbudowę bazy
zabiegowej przy istniejącym Dziecięcym Sanatorium
Rehabilitacyjnym.

Zrezygnowaliśmy z proponowania koncepcji polegającej
na budowie nowych sanatoriów jak to miało miejsce w
wielu polskich uzdrowiskach. Ograniczamy przyszłe
inwestycje do dwóch obiektów, a mianowicie budowy
sanatorium dziecięcego (150 łóżek), gdyż leczenie dzieci
wymaga pobytu w sanatoriach oraz sanatorium dla
dorosłych (dla 100 kuracjuszy). Sanatorium dla
kuracjuszy dorosłych miałyby za zadanie pogłębiać
podstawy medyczne leczenia uzdrowiskowego w
Krasnobrodzie.
Ambulatoryjny system leczenia nie jest naszym
wynalazkiem. Jest szeroko stosowany we wszystkich
uzdrowiskach zachodnio-europejskich. System ambulatoryjnego leczenia ma wielką zaletę, gdyż przynosi
mieszkańcom dochody z wynajmu kwater, powoduje
wydłużenie okresu wynajmowania przez cały rok.

Wielkość uzdrowiska
Zakładamy, że Uzdrowisko Krasnobród będzie należało do grupy uzdrowisk jak na przykład Horyniec Zdrój,
Konstancin, Żegiestów Zdrój, a więc mniejszych. Nie przekreśla to założenia dalszego rozwoju uzdrowiska, gdyż
warunki terenowe Gminy Krasnobród na to pozwalają.
Proponujemy następujące założenia dotyczące wielkości uzdrowiska.

LECZENIE DZIECI

1-WSZY ETAP

2-GI ETAP

Leczenie sanatoryjne

100 dzieci

250 dzieci

Leczenie ambulatoryjne

150 dzieci

250 dzieci

Razem docelowa ilość leczonych
dzieci

200 dzieci

500 dzieci

LECZENIE DOROSŁYCH

Leczenie sanatoryjne
Leczenie ambulatoryjne

1-WSZY ETAP

2-GI ETAP
100 kuracjuszy

-

350 kuracjuszy

400 kuracjuszy

350 kuracjuszy

500 kuracjuszy

ZESTAWIENIE

1-WSZY ETAP

2-GI ETAP

Ogółem zakładamy leczenie dzieci
i dorosłych

600

1000

W tym ambulatoryjnie

500

650

Razem leczonych dorosłych

Zapotrzebowanie na zabiegi przyrodolecznicze wynosić będzie przy założeniu 2 zabiegów/dzień/kuracjusza.

Ilość zabiegów
przyrodoleczniczych

1-WSZY ETAP

2-GI ETAP

1200

2000
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Nazwa
projektowanego uzdrowiska
Według Polskiej Normy PN-91/Z-11000 pt.
„Uzdrowiska. Podział, nazwy i wymagania ogólne”
(norma w trakcie nowelizacji) pełna nazwa uzdrowiska
powstaje zależnie od jego położenia nad poziomem
morza, posiadania wód lub borowin i od jego walorów
klimatycznych. Uwzględniając powyższe zasady pełna
nazwa uzdrowiska Krasnobród jest następująca:
KRASNOBRÓD
–
UZDROWISKO
BOROWINOWE, KLIMATYCZNE.

NIZINNE,

Przydawka Zdrój przysługuje jedynie uzdrowiskom
posiadającym wody lecznicze, a więc zdrojowiskom. W
przypadku uzyskania wód mineralnych drogą głębokich
wierceń Krasnobród mógłby zyskać prawo do tej nazwy
Krasnobród Zdrój.
Proponowany profil leczniczy
uzdrowiska

Krasnobród
istnieje
na
liście
uzdrowisk
potencjalnych. Przy tej okazji podane zostały główne
wskazania lecznicze dla Krasnobrodu obejmujące
choroby układu oddechowego oraz choroby narządów
ruchu i reumatyczne.
Przewiduje się zamieszczenie we wniosku do
Ministra Zdrowia następujących wskazań leczniczych
stosownie do propozycji dr Elżbiety Paszkowskiej,
dyrektora ds. lecznictwa w Sanatorium Dzieciecym:
− choroby układu oddechowego,
− choroby narządów ruchu i reumatyczne,
− choroby układu nerwowego,
− leczenie otyłości.

Układ funkcjonalny uzdrowiska
W skład uzdrowiska wchodzić będą następujące
elementy funkcjonowania:
1. Istniejące sanatorium dziecięce posiadające 100
łóżek.
2. Projektowane w drugim etapie drugie sanatorium
dziecięce (150 łóżek).
3. Projektowane w drugim etapie sanatorium dla
dorosłych (100 łóżek).
4. Przychodnia uzdrowiskowa.
5. Zakład Przyrodoleczniczy w zdolności zabiegowej
1200 zabiegów dziennie w pierwszym etapie i
rozbudowany do zdolności zabiegowej 2000
zabiegów dziennie w drugim etapie
6. Basen rekreacyjny o wymiarach 25x12,5m. i
głębokości 1,3 m. kryty napełniany wodą zwykłą.
7. Pijalnia wód leczniczych sprowadzanych do
Krasnobrodu.
8. Dom Zdrojowy (Klub Kuracjusza) mieszczący:
uniwersalną
salę
widowiskową,
konferencyjną,
- czytelnię z biblioteką,
- hobby centrum,
- restaurację (jadalnię) uzdrowiskową,
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Proponuje się adaptację istniejącego pałacu na Dom
Zdrojowy.
9. Zarząd uzdrowiska z recepcją uzdrowiskową.
10. Budynek i plac dla zaplecza techniczno-gospodarczego
uzdrowiska.
11. Utworzenie w Krasnobrodzie posterunku obserwacji
meteorologicznej.
Powstanie nowych obiektów wymienionych w pkt.
2 i 3 sanatoryjnych uzależnione będzie od możliwości
inwestycji.
Poszczególne wymienione składniki funkcjonalne
usytuowane będą wewnątrz strefy „A” uzdrowiska w
połączeniu z istniejącym zespołem dworskim. Tu będzie się
mieścić Dzielnica Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Zakład przyrodoleczniczy
Bardzo ważnym składnikiem funkcjonalnym uzdrowiska
będzie Zakład Przyrodoleczniczy – jest sercem każdego
uzdrowiska. Obiekt ten powinien być zaprojektowany w
oparciu o projekt technologiczny i powinien być
profesjonalnie wyposażony. Zabiegi przyrodoleczniczy
powinny odpowiadać standardom międzynarodowym i
wymaganiom higienicznym.
Możliwa jest realizacja tego obiektu etapowo pod
warunkiem uwzględnienia takiego postępowania w projekcie
technologicznym.
Program zabiegowy zakładu przyrodoleczniczego
powinien przewidywać następujące zabiegi:
− Inhalacje ustnikowe różnych typów,
− Kąpiele lecznicze solankowe,
− Kąpiele kwasowęglowe,
− Zawijania borowinowe całkowite i częściowe,
− Masaże podwodne,
− Gimnastyka lecznicza,
− Masaże suche,
− Natryski z katedry,
− Wodne masaże wibracyjne,
− Zabiegi elektrolecznicze,
Zakład Przyrodoleczniczy powinien być przystosowany
do potrzeb dorosłych i dzieci oraz dostępny dla osób
niepełnosprawnych.
W połączeniu z Zakładem Przyrodoleczniczym należy
zaprojektować terenoterapię obejmującą ćwiczenia na
otwartej przestrzeni, trasy rehabilitacyjne i spacerowe.
Gospodarka borowinowa
W Zakładzie Przyrodoleczniczym wydawane
będą zabiegi borowinowe. Borowina jest bardzo cennym
tworzywem leczniczym w przypadku leczenia chorób
reumatycznych stwarza jednak trudności eksploatacyjne.
Cykl eksploatacji borowiny obejmować będzie
następujące elementy:
1. Złoże borowinowe w Majdanie Wielkim należycie
chronione pod względem higienicznym posiadające
ustalony plan wydobycia (kopalnia borowiny).
2. Skład
borowiny
usytuowany
przy
Zakładzie
Przyrodoleczniczym (przy kuchni borowinowej).
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3.

Kuchnię borowinową w której następuje rozdrabnianie borowiny w rozdrabniaczu, jej mieszanie i
podgrzewanie w mieszalniku i transportowanie do
kabin zabiegowych.
4. Odprowadzanie
borowiny
pozabiegowej
do
magazynu borowiny zużytej skąd będzie zabierana
okresowo do celów ogrodniczych (uzdrowiskowych).
Zużycie borowiny
Orientacyjne zużycie roczne borowiny obliczono przy
założeniu, że:
z zabiegów korzystać będą głównie dorośli, co drugi

dzień, przyjęto że lekarze zaordynują je dla około 40%
kuracjuszy, że średnie zużycie wyniesie około 20 l. papki
borowinowej (około 15 dm3 borowiny ze złoża); 200 x 15 x
30 x 12/1000 = 108 m3 netto, przyjęto zużycie roczne około
150 m3/rok.
Zakłada się urządzenie kuchni borowinowej w taki
sposób, aby wykluczona była możliwość ponownego
użytkowania borowiny już zużytej do zabiegów.
Zapotrzebowanie na borowinę obliczono, że wydawane
będą jedynie zawijania borowinowe. W przypadku
wydawania też kąpieli borowinowych częściowych i
całkowitych zapotrzebowanie to wzrosłoby wielokrotnie.

Orientacyjne zatrudnienie w uzdrowisku
I
ETAP

II
ETAP

100

-

Nowe Sanatorium dla dzieci (150łóżek)

-

150

Nowe Sanatorium dla dorosłych (100 łóżek)

-

70

Zakład Przyrodoleczniczy (I-wszy etap – 120 st. zab., II-gi etap 200 st. zab.)

40

70

Przychodnia Uzdrowiskowa

10

15

Dom Zdrojowy (Klub Kuracjusza)

-

30

Pijalnia Wód

4

20

Jadłodajnia Uzdrowiskowa
Administracja, obsługa ogólna, personel techniczny, gospodarczy, magazyny,
ogrodnicy.

20

20

30

50

204

409

Istniejące Sanatorium Rehabilitacyjne

RAZEM

Powstanie uzdrowiska łączy się z utworzeniem znacznych ilości nowych miejsc pracy. To stanowi ważny atut
przemawiający za działalnością uzdrowiskową.

Omówienie realizacji zadań związanych z powstaniem uzdrowiska
Uruchomienie
działalności
uzdrowiskowej
w
Krasnobrodzie wymaga realizacji następujących działań:

1.

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

Krasnobrodzie źródeł i zaznaczenie ich istnienia w
folderach. Zwiedzanie tych ujęć powinno być ujęte w
trasach spacerowych
Zadania w I etapie:
9. Przygotowanie programu kulturalnego i rekreacyjnego
dla kuracjuszy.
Wydanie folderu o funkcjonowaniu uzdrowiska w I10.
Opracowanie
standardów leczenia uzdrowiskowego w
wszym etapie. Folder o dużym nakładzie powinien
Krasnobrodzie.
być rozprowadzany co najmniej pół roku przed
uruchomieniem działalności uzdrowiskowej.
Zadania w II etapie:
Pozyskanie współpracy lekarza specjalisty w zakresie
balneologii i fizjoterapii.
1. Promocja uzdrowiska m.in. na targach turystycznych
Utworzenie Przychodni Uzdrowiskowej.
krajowych, w prasie, radiu i telewizji.
Modernizacja istniejącego Sanatorium Dziecięcego.
2. Poszukiwanie partnerów do realizacji inwestycji m.in.
Adaptacja istniejącego przy Sanatorium Dziecięcym
KRUS, ZUS.
działu przyrodolecznictwa na Zakład Przyrodoleczni3. Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę
czy dostosowany do potrzeb I-wszego etapu.
sanatorium dziecięcego i sanatorium dla dorosłych.
Urządzenie Pijalni Wód Leczniczych dostosowanej
4. Realizacja zadań inwestycyjnych.
do potrzeb I-wszego etapu.
5. Organizacja Krajowej Konferencji o lecznictwie
Wykonanie szczegółowego projektu zagospodarowauzdrowiskowym
na
przykładzie
Uzdrowiska
nia terenu Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego.
Krasnobród.
Przygotowanie projektów inwestycji w II-gim etapie
6. Założenie w Krasnobrodzie posterunku obserwacji
rozwoju uzdrowiska.
biometeorologicznej.
Wykonanie trwałych ujęć istniejących w

18

Gazeta Krasnobrodzka

Zagadnienia organizacyjne i prawne
związane z powstaniem uzdrowiska

−
−

Powstanie w Krasnobrodzie działalności
uzdrowiskowej wymaga stworzenia odpowiednich ram
organizacyjnych i pewnych regulacji prawnych.
Naturalnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że
Uzdrowisko
Krasnobród będzie uzdrowiskiem
komunalnym. Taką formę ma m.in. większość
uzdrowisk
niemieckich.
Pojecie
uzdrowiska
komunalnego oznacza podległość Radzie Miasta
Krasnobród (i Burmistrzowi) zadań wiodących w
uzdrowisku
poprzez
zorganizowanie
zarządu
uzdrowiska i utworzenie stanowiska lekarza
naczelnego uzdrowiska Krasnobród. Założeniem jest,
aby poszczególne elementy funkcjonalne uzdrowiska
były w rękach prywatnych. Zagadnienia organizacyjne
w tym zakresie są otwarte i pozostają do wyłącznej
decyzji Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród. Należy się
liczyć, że regulacja prawna organizacji uzdrowiska
powinna być podana w projekcie statutu uzdrowiska,
który uchwala Rada Miasta i Gminy i następnie
zatwierdza Minister Zdrowia.
Aby prace nad uruchomieniem uzdrowiska nastąpiły
szybko konieczne jest powołanie pełnomocnika ds.
uzdrowiskowych Urzędu Miasta i Gminy. Do zadań
pełnomocnika powinien należeć nadzór nad realizacją
prac
przystosowawczych
do
działalności
uzdrowiskowej.

−

Promocja uzdrowiska Krasnobród
Opracowanie i wdrażanie programu
promocji uzdrowiska należy do pilnych prac, gdyż od
jakości promocji zależy pozyskanie kuracjuszy.
Promocja uzdrowiskowa powinna polegać na:
− stworzeniu dobrej współpracy z Regionalnymi
Kasami Chorych,
− nawiązaniu kontaktów z KRUS-em,

opracowaniu atrakcyjnych folderów,
uczestnictwie w targach turystycznych przez udział w
zbiorowych stoiskach uzdrowisk,
systematycznej pracy nad uzyskaniem przez
Krasnobród dobrej solidnej marki uzdrowiskowej
– marki uzdrowiska dobrego i gościnnego.

Szanse powodzenia w uruchomieniu
uzdrowiska
Na zakończenie konieczna wydaje się analiza szans
istnienia i rozwoju uzdrowiska Krasnobród.
Istnieją obiektywne warunki, aby Uzdrowisko
Krasnobród rozwijało się. Krasnobród stanie się drugim
obok Nałęczowa uzdrowiskiem w województwie
lubelskim.
Nałęczów
jest
uzdrowiskiem
wyspecjalizowanym wyłącznie w leczeniu chorób układu
krążenia - posiada jeden profil leczniczy i w tym zakresie
odnosi poważne sukcesy w Polsce. Leczenie
uzdrowiskowe
krasnobrodzkiego
uzdrowiska
jest
potrzebne w tej części Polski.
Szanse Uzdrowiska Krasnobród zależeć będą od
Urzędu Miasta i jego mieszkańców. Krasnobród ma być
uzdrowiskiem niewielkim, ale musi być uzdrowiskiem
nowoczesnym, wzorowym pod względem higienicznym,
działającym w oparciu o standardy europejskie. Musi być
uzdrowiskiem
rzetelnym
i
wyróżniającym
się
gościnnością.
Sukcesy w urządzeniu Uzdrowiska Krasnobród
wymagają zrozumienia, że powodzenie Uzdrowiska
Krasnobród wymaga współdziałania wszystkich tych
którzy
świadczą
usługi,
kierują
składnikami
funkcjonalnymi uzdrowiska, służb komunalnych itd.
Uzdrowisko musi stać się dumą mieszkańców. Jeżeli te
warunki będą spełnione to Uzdrowisko Krasnobród na
wzór wielu zagranicznych uzdrowisk będzie źródłem
zamożności mieszkańców. I tego życzy Wam Izba
Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”.
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„WIDOK” w Lublinie

Zagospodarowanie przestrzenne
uzdrowiska
Prezentowany temat jest fragmentem szerszego
opracowania planistycznego - Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Krasnobród”, które stanowić będzie podstawę
nowelizacji planów miejscowych. W skali tego obszaru
funkcja uzdrowiskowa stała się jedną z głównych
przesłanek kształtowania miasta oraz terenów
położonych w jego bezpośrednim sąsiedztwie
(Podklasztor, Nowa Wieś).
O walorach uzdrowiskowych
Krasnobrodu,
częściowo wykorzystanych w sposób zorganizowany
już od 1884 r. decydują
sprzyjające
warunki
bioklimatyczne oraz stwierdzone występowanie złóż
surowców leczniczych; wód mineralnych typu
chlorkowo-sodowego,
złóż borowiny położonych
nieopodal, w Majdanie Wielkim. Cechy bioklimatu
wynikają przede wszystkim z ukształtowania terenu, a
dodatkowo są modyfikowane przez szatę roślinną
(głównie lasy) i wody powierzchniowe (szczególnie
stojące), zaś w mniejszym stopniu przez podłoże
geologiczne. W rejonie Krasnobrodu przeważają
zbiorowiska naturalne o bardzo dobrych i dobrych
właściwościach leczniczych i psychoregulacyjnych. tj.
bory świeże (mieszane, buczyny i grądy). Lasy
odznaczają się zwartością i rozległością kompleksów na
wierzchowinach i urozmaiconym przebiegiem linii
brzegowych. Taka strefa brzegowa lasów zwiększa
oddziaływanie na bioklimat otoczenia w zakresie
fitoaerozoli i aeroplanktonu. Kotlinowaty układ rzeźby
również pozytywnie wpływa na warunki aeosanitarne
Krasnobrodu poprzez wydzielenie zacisznych wnętrz
krajobrazowych. Z kolei równoleżnikowy przebieg
doliny Wieprza tj. zgodny z kierunkiem przeważających
wiatrów, tworzy dobre warunków przewietrzania
miasta.
Z
uwarunkowań
hipsometrycznych
i
geomorfologicznych na podkreślenie zasługują:
1) głębokość i kształt doliny Wieprza,
2) kierunek jej przebiegu,
3) ekspozycyjność zboczy,
4) zróżnicowanie morfologiczne dna doliny Wieprza i
strefy przydolinnej.
Elementami pozwalającymi na określenie skali
rozwoju uzdrowiska oprócz przesłanek przyrodniczych,
są:
− istniejące zagospodarowanie miasta,
− profil leczniczy uzdrowiska i wymagania z nim
związane,
− wielkość terenów przydatnych do zabudowy,
− zasobność ujęć wody,
- warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną i

obsługi komunikacyjnej.
Jedną z dodatkowych przesłanek wydzielenia stref
uzdrowiskowych jest forma władania gruntami i
możliwość pozyskania ich na cele uzdrowiska.
Lecznictwo uzdrowiskowe będzie podstawową
funkcją miasta, z którą powinny być harmonizowane
inne, ukształtowane lub kształtujące się w jego obszarze:
wypoczynek i turystyka, usługi ochrony zdrowia,
obsługa ludności, mieszkalnictwo. Pozostałe funkcje
produkcyjne, składowe, rolnictwo, powinny być
podporządkowane funkcji uzdrowiskowo- rekreacyjnej,
poprzez dostosowanie sposobu zagospodarowania i
użytkowania
do
norm
ochrony
środowiska,
ustanowionych przepisami szczególnymi.
W strukturze zagospodarowania miasta obecnie nie
występują strefy kolizyjne z funkcją sanatoryjną, choć
wyodrębniono lokalizacje konfliktowe, które mogą
zagrażać środowisku i powinny podlegać modernizacji
oraz
zmianom
dostosowawczym.
Szczególnie
niekorzystnie ocenia się przesądzenia planistyczne i
realizacyjne w dolinie Wieprza, której znaczenie dla
kształtowania bioklimatu Kranobrodu jest niezwykle
istotne. Stąd potrzeba ustalenia szczególnych wymagań
dla istniejących na tym obszarze obiektów i ograniczenie
rozwoju nowych terenów budowlanych a promowanie
działań przywracających dolinie rangę głównego
korytarza ekologicznego.
W studium przyjęto model uzdrowiska, oparty
o strefowanie terenów przydatnych dla jego potrzeb
oraz funkcji uzupełniających. W układzie miasta zostały
wydzielone następujące strefy: główna - dzielnica
lecznictwa uzdrowiskowego, parkowa, rekreacyjna,
strefa
mieszkaniowo-usługowa,
mieszkaniowopensjonatowo-rekreacyjna,
mieszkaniowa,
osłony
klimatycznej i polna. Celem wydzielenia stref jest
dążenie do odizolowania dzielnicy lecznictwa
uzdrowiskowego oraz strefy rekreacji od pozostałych
terenów zainwestowania miejskiego we wschodniej
części miasta.
Obecny układ urbanistyczny miasta - bardzo
nieregularny - nie pozwala na ukształtowanie modelowej
struktury. Pomimo tego ograniczenia, wydzielone strefy
funkcjonalne, sąsiadujące bezpośrednio ze strefami
przeznaczonymi dla uzdrowiska - rekreacyjna, mieszkaniowo-usługowe,
mieszkaniowo-pensjonatoworekreacyjna, zapewniają warunki dobrego sąsiedztwa.
Kształtowanie rozwoju miasta w układzie stref
funkcjonalno-przestrzennych obrazuje załączony rysunek
nr 1. Główne zasady zagospodarowania tych stref
przedstawiają się następująco:
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I.Strefa główna
Dzielnica lecznictwa uzdrowiskowego

przestrzennym, ograniczają: konfiguracja i pokrycie
terenu, przesądzenia planistyczne oraz dotychczasowe
zainwestowanie Możliwe do zagospodarowania na te
funkcje tereny mają powierzchnię mniejszą od
zalecanych. Przyjęto wskaźnik korygujący ze względu na
sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych. Ze względu na
układ strefy rekreacyjnej z powiększonym lustrem
zalewu, park uzdrowiskowy wydzielono na dwóch
obszarach. Na terenie położonym w dnie doliny Wieprza,
przyległym od południa do dzielnicy
lecznictwa
sanatoryjnego,
proponuje się utworzenie parku
rehabilitacyjnego, z typowymi dla niego urządzeniami:
ścieżkami
zdrowia,
zespołami
urządzeń
rehabilitacyjnych, ew. basenem kąpielowym. Intencją
utworzenie parku rehabilitacyjnego jest uzupełnienie
programu zakładu przyrodoleczniczego. Lokalizację
obiektów kubaturowych obsługujących park dopuszcza
się tylko poza dnem doliny, w powiązaniu z obiektami
dzielnicy lecznictwa uzdrowiskowego. Część zachodnia
terenu, o niekorzystnych warunkach klimatycznych,
obejmująca zespół małych stawów powinna podlegać
rekultywacji i melioracjom klimatycznym.
Do parku uzdrowiskowego proponuje się włączyć
jako park leśny obszar lasu położonego między drogą
Zamość - Krasnobród, drogą prowadzącą do Hutek a
stawami. Teren ten będzie rejonem cichego wypoczynku
kuracjuszy sanatorium dla dorosłych. Winien być
wyposażony tylko w niezbędne urządzenia jak: ścieżki
spacerowe i dydaktyczne, miejsca wypoczynku i
obserwacji przyrody.
Drugi obszar parku uzdrowiskowego położony jest
na południe od ulicy Wczasowej aż po „Dolinę Rocha”
(Zagórze). Jego część w rejonie ul. Wczasowej może
stanowić kontynuację programową miejskich terenów
sportowych - jako ośrodek odnowy biologicznej, poprzez
stworzenie warunków do aktywizacji fizycznej
kuracjuszy
i
wypoczywających
w
ośrodkach
wczasowych. Na obszarze tym mogą być sytuowane
terenowe urządzenia sportu: boiska, ścieżki rowerowe i
inne. Lokalizacja obiektu kubaturowego jest możliwa
przy ul. Wczasowej (na gruntach Wspólnoty).
Część parku położona w „Dolinie Rocha” powinna
być strefą cichego wypoczynku. Należy utrzymać
charakter otwartego
wnętrza doliny (poprzez
wykluczenie zalesień oraz zieleni wysokiej). Urządzenie
terenu powinno być podporządkowane naturalnym
walorom krajobrazu. W tej części parku
mogą
znajdować się: znakowane ścieżki spacerowe
i
dydaktyczne, atrakcyjne ujęcia źródeł, trasy spacerów
konnych, schrony turystyczne oraz zieleń niska i średnia.
Pozostała część Parku, stanowiąca łącznik między
wyżej omawianymi terenami znajduje się
na
wyniesieniu. Jej głównym elementem będzie ścieżka
spacerowa, z miejscami wypoczynku, solaria oraz
urządzony punkt widokowy.

Obejmuje obszary:
centralny - istniejące sanatorium dla dzieci w
Podzamku, usytuowane w zespole pałacowoparkowym przy ul. Sanatoryjnej (wpisanym do
rejestru zabytków),od wschodu - teren zbocza doliny
Wieprza o południowej wystawie,
od zachodu - teren d. folwarku (obiekty w ewidencji
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków),
użytkowany
przez
Państwowe
Gospodarstwo
Rybackie oraz teren leśny między ulicą Sanatoryjną a
stawami.
O takim wydzieleniu strefy przesądziły najkorzystniejsze
warunki
klimatyczne,
istniejące
zainwestowanie, dobra dostępność komunikacyjna i
stan własności gruntów.
Głównym obiektem dzielnicy będzie centralny
zakład przyrodoleczniczy (z recepcją i przychodnią
uzdrowiskową), zlokalizowany na zachód od
istniejącego wjazdu od ulicy Sanatoryjnej. Za jego
usytuowaniem przemawiają, zdaniem autorów,
względy technologiczne (minimalizacja obsługi
komunikacyjnej, możliwość ukształtowania zaplecza
technicznego, wyposażenia w infrastrukturę) oraz
przestrzenne (położenie w strefie rozrządowej,
centralne - w zespole, co ułatwia dostęp kuracjuszy,
zarówno zakwaterowanych w sanatoriach jak i w
bazie pensjonatowej).
Istniejące w zespole pałacowym sanatorium
dziecięce proponuje się przenieść do nowego,
pawilonowego obiektu, zlokalizowanego na obrzeżach
parku, z dostosowaniem formy architektonicznej do
wymogów konserwatorskich. Pałac winien podlegać
rewaloryzacji
z
przekształceniem
skrzydła
wschodniego i adaptacji na funkcje domu zdrojowego
(z salą widowiskową, czytelnią, biblioteką, jadalnią i
pomieszczeniami
dla
zarządu
uzdrowiska).
Zabytkowy park w otoczeniu obiektu powinien stać
się reprezentacyjną częścią uzdrowiska, miejscem
spacerów kuracjuszy. Powierzchnia parkowa wymaga
znacznego powiększenia dla docelowych potrzeb
uzdrowiska (por. strefa II). Drugi obiekt sanatoryjny,
projektowany do realizacji w II etapie proponuje się
usytuować w dolnej partii zboczowej, na wschód od
domu zdrojowego. Obiekt ten bardzo eksponowany od
strony zalewu i ośrodków wypoczynkowych winien
być wkomponowany w zbocze. Wskazane jest
nawiązanie jego architektury do formy historycznej
zespołu pałacowego (obiekt parterowy z poddaszem
użytkowym, ze spadzistymi dachami). Sanatorium dla
dorosłych zlokalizowane zostało na terenie leśnym, na
zachód od zakładu przyrodoleczniczego. Obiekt
ukryty w lesie, poza obszarem zainteresowania
konserwatorskiego
ma
mniejsze
rygory
w
kształtowaniu architektury poza funkcjonalnymi i
III. Strefa rekreacyjna
związanymi z ochroną gruntów leśnych. Jego
wysokość jednak nie powinna przekraczać trzech
Obejmuje tereny ośrodków wypoczynkowych - zespół
kondygnacji, z ostatnią w poddaszu użytkowym.
ośrodków „Nad zalewem” (wraz z miejskimi terenami
sportowymi) i ośrodkiem wypoczynkowym Cementowni
Chełm oraz zespół ośrodków wypoczynkowych
II. Strefa parkowa
Projektowanie
parku
uzdrowiskowego, „Pszczeliniec”.
optymalnego pod względem funkcjonalno-
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Funkcjonowanie tych zespołów związane jest z wykorzystaniem zalewu jako głównego kąpieliska oraz
kompleksów leśnych. Możliwości inwestycyjne w strefie
rekreacyjnej są wyczerpane. Niezabudowane dotychczas
tereny w dolinie Wieprza powinny stanowić nadal obszary biologicznie czynne. Program zabudowy może być
uzupełniony tylko w zespole ośrodków „Pszczeliniec”.
Dla
zwiększenia
pojemności
terenów
wykorzystywanych na
rekreację, celowe
jest
powiększenie lustra zalewu w kierunku południowozachodnim o istniejące stawy. Niezbędne jest także
podniesienie standardu zagospodarowania i wyposażenia
ośrodków.
Dotychczas ukształtowane formy rekreacji:
 wypoczynek pobytowy,
 turystyka kwalifikowana (żeglarstwo, wędkarstwo)
 wypoczynek świąteczny (camping o ograniczonej
wielkości) mogą być wzbogacone o inne formy:
wczasy rehabilitacyjne, jeździectwo, narciarstwo.
Jako formy rekreacji kolidujące z funkcją
uzdrowiskową należy uznać m.in. turystykę motorową,
masowy wypoczynek świąteczny.

IV. Strefa
mieszkaniowo - usługowa
Obejmuje obszary centralnie położone w strukturze
urbanistycznej miasta, które
zachowują
swoje
dotychczasowe funkcje mieszkalnictwa i usług. Ranga
tego obszaru wynika z położenia przy historycznym
trakcie
Zamość-Tomaszów
i
w
rozwidleniu
odchodzących od niego dróg powiatowych na
Stanisławów i Łasochy. Usługi publiczne i komercyjne
koncentrują się wzdłuż głównej ulicy 1 - go Maja, na
styku dzielnicy uzdrowiskowej. Umożliwia to obsługę
w zakresie usług kultury, łączności, obsługi finansów,
handlu, gastronomii, rzemiosła - zarówno mieszkańców
miasta jak i kuracjuszy. Baza usług, zwłaszcza handlu i
gastronomii powinna podlegać dostosowaniu do potrzeb
rozwijającego się uzdrowiska, poprzez modernizację i
rozbudowę. Wiąże się to również z poprawą estetyki
tego rejonu miasta, w szczególności zaś najstarszej,
przyrynkowej części – kształtującej jego wizerunek.
Historyczny układ urbanistyczny, aczkolwiek znacznie
przekształcony, z nielicznie zachowaną ale ciekawą
zabudową kwalifikuje się do objęcia ochroną
konserwatorską. Rdzeń historycznego układu miasta,
lokowanego na prawie magdeburskim, stanowi rynek,
którego znaczenie zostało zatarte we współczesnej
strukturze.
Należy dążyć do przywrócenia rynkowi pierwotnego
charakteru placu, co nie jest związane z nadaniem mu
funkcji handlowej. Byłoby to nierealne zważywszy na
brak możliwości korekty przecinających go dróg.
Szczególnym działaniom powinien podlegać wystrój
wnętrza rynkowego, regulacja pierzei rynkowych, w
miarę możliwości odtworzenie zwartej zabudowy.

Postuluje się wystawienie w rynku budynku o cechach staropolskiego zajazdu z funkcją gastronomiczną,
mogłoby się tutaj mieścić też biuro i punkt informacji turystycznej. Nawiązując do tradycyjnych form architektonicznych proponuje się realizację zabudowy z dachami
naczółkowymi, podcieniowej z szerszym wykorzystaniem
drewna
jako podstawowego materiału detalu architektonicznego. Wyklucza się zabudowę wielkokubaturową w tym wielorodzinną jako obcą w skali, nie
harmonizującą z krajobrazem. Dopuszcza się różnicowanie
wysokości zabudowy, w najstarszej części miasta – parter i
poddasze użytkowe, na pozostałej części miasta dwie
kondygnacje i poddasze użytkowe.
Ważnym elementem podnoszącym walory klimatyczne,
funkcjonalne i estetyczne miasta oraz uzdrowiska byłoby
zagospodarowanie terenów łąkowych położonych w
centrum, niekorzystnych dla budownictwa - na park
miejski.
W obszarze strefy usytuowane są również usługi
publiczne istotne dla funkcjonowania miasta (szkoła,
cmentarz z rezerwą terenową, główny punkt zasilania).
Jednym z ważnych obiektów dla rangi miasta jest budowa
magistratu. Wzbogaceniem oferty kulturalnej ośrodka może
być zagospodarowanie wyrobiska dawnego kamieniołomu.
Eksponowany profil
geologiczny objęty statusem
stanowiska dokumentacyjnego podlega ochronie. Na górnej
platformie
kamieniołomu zostanie
urządzony punkt
widokowy, służący m.in. organizowaniu plenerów
malarskich. Proponuje się urządzenie w dnie kamieniołomu
amfiteatru, zagłębionego w stosunku do jego obecnego
poziomu. Na terenie przylegającym do ulicy Sanatoryjnej, a
położonym poza obszarem kamieniołomu dopuszcza się
lokalizację kawiarni.

V. Strefa
mieszkaniowo–pensjonatowo
- rekreacyjna
Obejmuje tereny położone na południe od ulicy Sosnowej i przy drodze do wsi Szur oraz nowe tereny
przeznaczone
do
realizacji
wyłącznie
zabudowy
pensjonatowej w sąsiedztwie parku uzdrowiskowego i w
rejonie Podzamku. Południowy obszar jest już znacznie
zainwestowany zabudową jednorodzinną i pensjonatową.
Usytuowane są tu również ośrodek wypoczynkowy, wyciąg
narciarski wraz z projektowanym w jego sąsiedztwie
zespołem obsługi turystyki oraz usługi komercyjne.
Zabudowa jednorodzinna i pensjonatowa, a zwłaszcza w
rejonie ulicy Wczasowej będzie stanowić bazę noclegową
dla lecznictwa ambulatoryjnego.
W kształtowaniu strefy należy podnieść znaczenie
wydzielania działek dla zabudowy pensjonatowej o
minimalnej powierzchni 3 000 m2 i zagospodarowania
otoczenia tych obiektów (urządzenia sportowo-rekreacyjne
w otoczeniu zieleni ozdobnej). Regulacji wymagają również
linie zabudowy i grodzenia, zaś ujednolicenia wysokość
zabudowy. Obiekty pensjonatowe jak i otaczająca je
zabudowa jednorodzinna
powinny odznaczać się
wyjątkowymi walorami architektonicznymi.
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Sposób zagospodarowania strefy ma istotne znaczenie dla
wypoczynku i rehabilitacji kuracjuszy indywidualnych.
W związku z przeinwestowaniem terenu i rozdrobnionym
podziałem na działki, szczególnej wagi nabiera sprawa
m.in. poprzez
poprawy warunków aerosanitarnych
modernizację zakładów rzemiosła. Również nowe podziały i
lokalizacja zabudowy mieszkaniowej powinna uwzględniać
podwyższone normatywy powierzchniowe, dotyczy to
zwłaszcza
projektowanych
zespołów
zabudowy
pensjonatowej.

VI. Strefa mieszkaniowa
Obejmuje zabudowę w obszarze Podklasztoru, będącego
rozwinięciem układu miejskiego Krasnobrodu, zabudowę na
północ od doliny Wieprza – jednorodzinną i zagrodową
Krasnobrodu i Nowej Wsi oraz zabudowę mieszkaniową
osiedla Podzamek.
Ukształtowany jako odrębna struktura urbanistyczna –
Podklasztor, powstał w nawiązaniu do zespołu sakralnego,
obsługując głównie ruch pielgrzymkowy.
Rozwój tej
zabudowy nastąpił w sposób chaotyczny i nieplanowy. Brak
jest regularnej sieci drogowej, zabudowa wkroczyła w strefy
przydolinne i w sąsiedztwo obiektów objętych ścisłą ochroną
konserwatorską (Aleja NMP, zespół klasztorny). Ponieważ
Podklasztor nadal pełni funkcję ośrodka obsługi turystyki
pielgrzymkowej, konieczne jest podniesienie standardów
estetycznych i użytkowych terenów w bezpośrednim
otoczeniu obiektów sakralnych. Pożądane jest urządzenie w
rejonie przystanku dworcowego zespołu usług gastronomii i
handlu oraz miejsc wypoczynku pielgrzymów w rejonie
kaplicy „na wodzie”. W świetle zaistniałych zmian za jedyny
dopuszczalny kierunek rozwoju Podklsztoru uznaje się
kierunek północno-wschodni oraz południowo-wschodni.
Obsługa turystyki jest również czynnikiem inspirującym
potrzebę poprawy wizerunku tego rejonu miasta zarówno w
aspekcie urbanistyki (regulacji rozplanowania) jak i formy
zabudowy.
Utrzymany został pasmowy układ Krasnobrodu przy
drodze prowadzącej do Suchowoli oraz zabudowy Nowej
Wsi, stanowiącej jego kontynuację. Tereny budowlane
położone na południe od drogi w dolinie Wieprza powinny
być zagospodarowane ekstensywnie z uwagi na jej
znaczenie dla klimatu uzdrowiska. Intensywniej zagospodarowane może być natomiast zbocze wyniesienia Nowej Wsi,
o południowej wystawie, pod warunkiem realizacji lokalnego
układu komunikacyjnego.
Osiedle zabudowy jednorodzinnej Podzamek, zostało
zrealizowane na silnie urzeźbionym, dobrze nasłonecznionym
zboczu i jest bardzo eksponowane od strony wjazdu do miasta,
dzielnicy sanatoryjnej i z otaczających miasto wzgórz. Z
powyższych względów oraz z uwagi na wysoką intensywność
zabudowy, osiedle powinno być wzbogacone w zieleń średnią
i wysoką, szczególnie w wyższych partiach. Nowe tereny pod
zabudowę wyznacza się na projektowanym przedłużeniu ulicy
Wiśniowej, łączącej się z drogą do Suchowoli – na łagodnych
zboczach kotliny.

VII. Strefa osłonowa
Generalnie bilans właściwości klimatycznych uzdrowiska jest
korzystny w świetle oceny warunków bioklimatycznych
Krasnobrodu i profilu uzdrowiska. Niektóre fragmenty
terenów wymagają jednak zabiegów fitomelioracyjnych,
mających na celu polepszenie właściwości klimatu lokalnego.
Zaliczono do nich wierzchowiny i górne krawędzie stoków na
północ od miasta oraz południowo-zachodnie zbocza góry
Chełm jako tzw. strefę osłony klimatycznej. W strefie tej
należy kształtować pasy zieleni piętrowej od strony silnych
wiatrów, zwiększających intensywność bodźców termicznych
oraz od strony projektowanej obwodnicy i uciążliwości
odkomunikacyjnych, pogarszających warunki aerosanitarne.
Prawidłowe zagospodarowanie strefy wzmocni stabilizujące
znaczenie istniejących kompleksów leśnych i naturalnego
ukształtowania terenu, dla warunków klimatycznych
uzdrowiska.

VIII. Strefa polna
Część obszarów otwartych pozostanie w użytkowaniu
rolnym. Kierunki rozwoju rolnictwa należy podporządkować
funkcji lecznictwa uzdrowiskowego i zasadom ochrony
obowiązującym w Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym.
Preferuje się przekształcanie rolnictwa na produkcję
proekologiczną, ukierunkowaną szczególnie na uprawy roślin
i krzewów np. ziołoleczniczych, miododajnych itp. W
granicach strefy ochrony uzdrowiskowej podlegają
ograniczeniu niektóre formy produkcji rolnej, zwłaszcza
fermy hodowlane i wielkotowarowe. Na terenie upraw
polowych wyklucza się lokalizuję zabudowy. Pożądane jest
zwiększenie śródpolnych nasadzeń i krzewów.

IX. Układ komunikacyjny
Projektowany z uwzględnieniem potrzeb uzdrowiska
zakłada eliminację ruchu tranzytowego relacji Zamość Tomaszów, odbywającego się poprzez ulicę Sanatoryjną,
graniczącą z dzielnicą lecznictwa uzdrowiskowego. Projektowana obwodnica północna, poza obszarem zainwestowania
Krasnobrodu, pozwala na segregację ruchu zewnętrznego i
wewnętrznego, wiążąc wszystkie najważniejsze drogi
wylotowe z miasta na kierunku wschód - zachód oraz
ograniczając uciążliwość ruchu komunikacyjnego zarówno dla
głównej strefy uzdrowiska jak
i terenów mieszkaniowousługowych. Istniejący układ ulic miejskich posiadać będzie
znaczenie wyłącznie dla ruchu lokalnego. W dzielnicy
lecznictwa uzdrowiskowego projektowane są ulice ciągi
pieszo - jezdne konieczne dla obsługi obiektów sanatoryjnych
i dojazd do domu zdrojowego oraz transportu borowiny dla
zakładu
przyrodoleczniczego.
Z
obszaru
parku
uzdrowiskowego całkowicie eliminuje się parkingi oraz
ogranicza do minimum ruch kołowy.
Strefa sanatoryjna powiązana jest z parkiem
uzdrowiskowym
(rehabilitacyjnym)
poprzez
tereny
rekreacyjne, z parkiem w „Dolinie Rocha” i parkiem leśnym trasami spacerowymi o różnych stopniach bodźcowości.
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Przedstawioną koncepcję zagospodarowania uzdrowiska
należy traktować jako próbę określenia kierunków
rozwoju miasta. Nadanie jej rangi prawa miejscowego
(plan zagospodarowania przestrzennego) może nastąpić po
uzyskaniu
akceptacji
społecznej
i
instytucji
uzgadniających. Uzyskanie statusu uzdrowiska przez
Krasnobród będzie się wiązać z pewnymi ograniczeniami,
określonymi w jego statucie. W wydzielonych strefach
ochrony uzdrowiskowej (zobrazowanych na rysunku Nr 2)
będzie obowiązywał wymóg nadzorowania działalności
mających wpływ na zagospodarowanie i użytkowanie
terenów położonych w tych strefach przez zarządzających
uzdrowiskiem. Poniżej przedstawiamy propozycję zapisów
statutu w tym zakresie, których nie należy utożsamiać z
listą zakazów.
Mamy nadzieję, że w świetle proponowanych
rozwiązań uzdrowisko będzie postrzegane przez jego
mieszkańców i władze samorządowe jako szansa a nie
bariera rozwoju miasta.
Projekt zapisów statutu uzdrowiska
dotyczących stref
ochrony uzdrowiskowej

2) dla obszaru B1, wyodrębnionego dla ochrony
terenów biologicznie czynnych, zapewniających
odpowiednie warunki przewietrzania i współkształtujących klimat miasta:








3)





Czynnościami zastrzeżonymi w rozumieniu art. 12 ust.
1 ustawy z dnia 17.06.1966 o uzdrowiskach i lecznictwie 
uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późniejszymi 
zmianami) są następujące czynności:
1)












dla obszaru A, wyodrębnionego w celu
bezpośredniego
ukształtowania
otoczenia 
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:


prowadzenie hodowli zwierząt i trzymania psów
podwórzowych,
uruchamianie usług handlu, gastronomii i rzemiosła,
organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym i
sportowym,
instalowanie trwałych lub dla potrzeb doraźnych,
tymczasowych urządzeń, które mogłyby kuracjuszom
utrudniać lub zakłócać przebywanie na tym obszarze
(np. sprzętu nagłaśniającego),
uszczuplanie ogólnodostępnych i prywatnych terenów
zieleni (z wyjątkiem miejsc wskazanych pod
zabudowę sanatoryjną),
wiercenie studni głębinowych, z wyjątkiem realizacji
odwiertów wód mineralnych,
prowadzenie robót ziemnych aktywizujących erozję i
zakłócających
funkcjonowanie
lecznictwa
uzdrowiskowego lub utrudniających korzystanie z tych
zakładów.
wszystkich czynności zastrzeżonych dla obszarów
B 1 i B 2;

lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym również
kubaturowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych,
wyznaczenie parkingów i targowisk, osuszanie terenu,
wprowadzanie
zieleni
wysokiej
w
układach
szpalerowych i rzędowych prostopadle do osi doliny,
trasowanie nowych odcinków dróg prostopadle do osi
doliny,
budowa zbiorników wodnych i stawów,
wszystkie czynności zastrzeżone dla obszaru B2;






lokalizowanie obiektów budowlanych, urządzanie
terenów rekreacyjnych, w tym pól biwakowych i
domków campingowych i sportowych,
wyznaczanie parkingów i targowisk,
prowadzenie hodowli zwierząt futerkowych i
nierogacizny,
uruchamianie punktów skupu produktów rolnych,
uruchamianie punktów dystrybucji nawozów sztucznych, produktów naftowych, materiałów pylistych, budowlanych i innych, powodujących zagrożenie dla
warunków aerosanitarnych i hydrosanitarnych,
pozyskiwanie surowców mineralnych,
organizowanie kolonii letnich,
uruchamianie inwestycji szczególnie szkodliwych dla
środowiska i mogących pogorszyć stan środowiska,
melioracje,
wprowadzanie zmian w drzewostanie,
wszystkie czynności zastrzeżone dla obszaru C;
4)








dla obszaru B2, wyodrębnionego w celustabilizacji
i kształtowania warunków środowiskowych
uzdrowiska:

dla obszaru C, wyodrębnionego w celu
zapewnienia dla obszarów uzdrowiskowych
przewidzianych prawem standardów sanitarnych
(aerosanitarnych i akustycznych) oraz ochrony
walorów wypoczynkowych i krajobrazowych rejonu
uzdrowiska:

dokonywanie wyrębu drzew z wyjątkiem planowanego
w lasach państwowych (zgodnie z planami urządzenia),
kształtowanie granicy polno-leśnej,
budowa zbiorników wodnych i stawów,
lokalizowanie obiektów budowlanych w korytarzu
ekologicznym doliny Wieprza,
wprowadzanie obiektów mogących naruszyć harmonię
krajobrazu,
lokalizowanie zakładów przemysłowych i usługowych o
uciążliwościach przekraczających wartości normatywne
określone w przepisach szczególnych.

26

Gazeta Krasnobrodzka

prof. dr hab. Teresa Kozłow skaska - Szczęsna,
Szcz sna,
doc. dr hab. K rzysztof Błażejczyk,
Bła ejczyk,
doc. dr hab. Barbara K raw czyk
Instytut G eografii i Przestrzennego
Pr zestrzennego
Z agospodarow ania PAN W arszaw a

Bioklimatyczne
walory Krasnobrodu
1. Wprowadzenie
Krasnobród
leży
w
południowej
części
województwa lubelskiego, w powiecie zamojskim, około
30 km na południe od Zamościa, na tzw. Roztoczu
Środkowym. Historyczne i obecne centrum miasta
rozbudowało się w dnie doliny Wieprza, na wysokości
260–280 m npm.
Gmina Krasnobród jest gminą typowo rolniczą, brak
przemysłu sprzyja rozwojowi funkcji turystycznowypoczynkowych; powstały tu ośrodki wczasowe,
pensjonaty, zalew, wyciąg narciarski. Jako ośrodek o
charakterze uzdrowiskowym znany był Krasnobród w
pierwszej połowie XVIII w. kiedy zostaje założony
przez Alfreda Rossego zakład przeciwgruźliczy
(podobno jako pierwszy w Europie), zwany potocznie
Instytutem Kumysologicznym (chorych leczono również
kobylim mlekiem). Po śmierci właściciela, z powodu
złych połączeń komunikacyjnych z resztą kraju oraz
niedostatków finansowych, zakład leczniczy upada.
Pierwsze plany zagospodarowania Krasnobrodu
uwzględniające budowę sanatoriów przewidzianych do
leczenia schorzeń układu oddechowego, powstają w
okresie międzywojennym. W tym czasie było tu
Sanatorium Przeciwgruźlicze im. Michaliny Mościckiej,
zniszczone w 1940 r. W dniu 2 lipca 1939 r. dzięki
staraniom Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa
Przeciwgruźliczego w Lublinie został spisany akt
erekcyjny nowego sanatorium przeciwgruźliczego przy
ul. Lelewela w Krasnobrodzie. Jednakże do wybuchu
wojny wybudowano tylko fundamenty i niewielkie
fragmenty murów sanatorium, które zostały zniszczone
na początku działań wojennych.
W latach 1979–1983 opracowany został
szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy uzdrowiskowej Krasnobrodu, który był
wówczas zaliczany do miejscowości potencjalnie
uzdrowiskowych. W obecnej koncepcji przyszłego
uzdrowiska Krasnobród oparto się na jego tradycjach
leczniczych i wypoczynkowych oraz na walorach
leczniczych klimatu i zasobach wysokiej wartości
borowiny w Majdanie Wielkim (10 km od
Krasnobrodu). Profil leczniczy obejmuje choroby dróg
oddechowych i choroby reumatyczne. Na terenie
Krasnobrodu znajduje się 1 sanatorium z zakładem
przyrodoleczniczym dla dzieci oraz liczne ośrodki
wypoczynkowe i pensjonaty, które oferują 1700 miejsc
noclegowych.

Literatura klimatologiczna dotycząca Krasnobrodu jest
bardzo skromna. Jedyne opracowanie publikowane T.
Nurek i A. Zawadzkiej z 1988 r. pt.: ”Warunki
bioklimatyczne
Krasnobrodu”
(Problemy
Uzdrowiskowe 5/6, 247/248), dostarcza wprawdzie
cennych informacji z zakresu bioklimatu, jednakże
opiera się ono na stosunkowo dawnych materiałach
obserwacyjnych.
Celem opracowania jest ocena warunków
bioklimatycznych Krasnobrodu dla potrzeb planowania
przestrzennego dostosowanego do działalności
przyszłego uzdrowiska, lecznictwa klimatycznego
(klimatoterapii), wypoczynku i turystyki.
W Krasnobrodzie nie ma stacji sieci państwowej
prowadzącej pomiary poszczególnych elementów
meteorologicznych. Z konieczności zatem, do
scharakteryzowania
ogólnych
warunków
bioklimatycznych okolic Krasnobrodu wykorzystano
pomiary za dwudziestolecie 1971–1990 stacji
meteorologicznej
w
Zamościu,
posterunku
meteorologicznego w Tomaszowie Lubelskim, a także
dane z posterunku opadowego w Majdanie Wielkim
koło Krasnobrodu.
W celu poznania zróżnicowania przestrzennego
bioklimatu przyszłego uzdrowiska przeprowadzono w
lipcu 2000 r. szczegółowe badania terenowe. Zostały
one zorganizowane przez pracowników Zakładu
Klimatologii Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w Warszawie.

2. Ogólne warunki bioklimatyczne
2.1. Warunki solarne
Promieniowanie słoneczne ma duże znaczenie w
kształtowaniu
odczuwalnych
warunków
bioklimatycznych oraz działa intensywnie na skórę,
narządy wewnętrzne oraz na centralny układ nerwowy
człowieka. Odgrywa ono ważną rolę w helioterapii,
jednej z form klimatoterapii, wykorzystującej energię
Słońca w procesie leczenia.
Średnie roczne usłonecznienie rzeczywiste (tzn.
czas
trwania
bezpośredniego
promieniowania
słonecznego) wynosi 1563 godziny (1976–1990).
Kwalifikuje to Krasnobród do prowadzenia lecznictwa
klimatycznego, bowiem norma usłonecznienia dla
uzdrowisk środkowej Europy wynosi 1500 godzin ze
Słońcem w roku. W przebiegu rocznym najwyższe
wartości usłonecznienia,
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przypadają na okres od maja do sierpnia, z maksimum
225 godzin w lipcu, a minimum, 34 godziny – w
grudniu. Tego rodzaju przebieg jest uwarunkowany
długością dnia i stopniem pokrycia nieba przez chmury.
Uzupełnieniem charakterystyki warunków solarnych
jest zachmurzenie nieba. Na badanym obszarze
najmniejsze średnie miesięczne zachmurzenie (48–59%)
występuje od maja do października, a największe (70–
75%) – od listopada do lutego. Najpogodniejszym
miesiącem jest sierpień, a najpochmurniejszym –
grudzień).
2.2. Warunki termiczne

Średnia roczna temperatura powietrza na badanym
obszarze kształtuje się około 7°C (7,3°C w Zamościu i
7,0 w Tomaszowie Lubelskim). W styczniu, który jest
miesiącem najchłodniejszym, zbliża się do -4,0°C (3,6°C w Zamościu i -3,9°C w Tomaszowie Lubelskim),
w lipcu, miesiącu najcieplejszym, wynosi około 17,0°C
(17,2°C w Zamościu i 16,9°C w Tomaszowie
Lubelskim).
Dni gorące (z temperaturą maksymalną ≥25°C)
występują na badanym obszarze od maja do września.
Średnio w roku jest ich około 31, z maksimum w lipcu i
sierpniu (około 10 dni w miesiącu). Występowanie dni
upalnych (z temperaturą maksymalną ≥30°C) ogranicza
się na badanym terenie do miesięcy letnich, a i wtedy
występują one rzadko. Liczba dni zimnych (z
temperaturą maksymalną ≤ 0°C) w okolicy Krasnobrodu
wynosi około 42 w roku, najwięcej jest ich w styczniu,
mniej więcej połowa dni w miesiącu. Dni bardzo
zimnych (z temperaturą maksymalną ≤ -10°C),
notowano około 2 w roku. Dni z przymrozkiem (z
temperaturą minimalną <0°C) średnio w roku przypada
około 124, najwięcej – w okresie od grudnia do marca –
od 20 do 26 dni w miesiącu.
2.3 Warunki wilgotnościowe
Zbyt wysoka lub zbyt niska wilgotność względna
powietrza może być czynnikiem powodującym
zakłócenia w procesie oddawania ciepła z organizmu
człowieka do otoczenia. W przebiegu rocznym
najwyższe wartości (powyżej 80%) obserwuje się w
Zamościu w okresie od września do marca (81–88%), a
najniższe (poniżej 80%) w miesiącach od kwietnia do
lipca. Średnia roczna wilgotność względna powietrza na
badanym terenie jest zbliżona do średniej rocznej dla
obszaru Polski.
Opady
atmosferyczne
są
czynnikiem
ograniczającym możliwości leczenia klimatycznego
(klimatoterapii), wypoczynku i uprawiania turystyki.
Średnia roczna suma opadów w pobliżu Krasnobrodu
waha się od 554 mm w Zamościu do powyżej 600 mm w
Tomaszowie Lubelskim (604 mm) i w Majdanie
Wielkim (655 mm). Najwyższe opady obserwuje się w
lipcu i sierpniu, a najniższe w zimie i na wiosnę. Z
punktu widzenia potrzeb klimatoterapii i rekreacji istotna
jest liczba dni z opadem. Przyjmuje się, że na obszarach
uzdrowiskowych i wypoczynkowych nie powinno
występować więcej niż 183 dni z opadem w ciągu roku.
Pod tym względem Krasnobród spełnia wymagania
stawiane uzdrowiskom

średnia roczna liczba dni z opadem w Majdanie Wielkim
wynosi 150, a w Zamościu 164.
Z opadem atmosferycznym często związane są burze.
Oddziałują one na człowieka przez zmiany pola
elektrycznego
atmosfery
podczas
wyładowań
atmosferycznych powodując złe samopoczucie u wielu
osób. W ciągu roku obserwuje się w okolicy Krasnobrodu
około 20 dni z burzą, najwięcej - w miesiącach od maja do
sierpnia (około 4–5 dni).
Dla potrzeb wypoczynku i turystyki w zimie ważne
jest określenie liczby dni z pokrywą śnieżną. Pokrywa
śnieżna tłumi hałas i silnie odbija promieniowanie
słoneczne, przez co wzrasta udział czynnych biologicznie
promieni nadfioletowych. W okolicy Krasnobrodu
pokrywa śnieżna zalega, podobnie jak w na całym
obszarze wschodnim Polski, w okresie od listopada do
kwietnia, łącznie średnio w roku przez około 81 dni. W
okresie od grudnia do lutego pokrywa śnieżna ma
największą grubość, 6–9 cm.
Z bioklimatycznego punktu widzenia negatywnie
oceniane są mgły. Sprzyjają one utrzymywaniu się
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu,
ograniczają dopływ bezpośredniego promieniowania
słonecznego i pogarszają samopoczucie człowieka. W
przebiegu rocznym mgły występują najczęściej jesienią; w
Zamościu we wrześniu i październiku przez 7–8 dni w
miesiącu.
2.4. Warunki wietrzne
Południowo-wschodnia część Polski, znajduje się w
strefie przeważających wiatrów zachodnich; wiatry z
sektora zachodniego, wiejące zgodnie z osią doliny
Wieprza, osiągają największe prędkości i tym samym
sprzyjają samooczyszczaniu przyziemnej warstwy
powietrza. Ważna, z uwagi na oddziaływanie na organizm
człowieka, jest prędkość wiatru. Wiatr jest czynnikiem
wpływającym na odczuwalność cieplną człowieka. W
okolicy Krasnobrodu największe prędkości wiatru (> 3 m
s-1) występują, podobnie jak w całej Polsce, w miesiącach
od listopada do marca.

3. Lokalne warunki bioklimatyczne
Szczegółowe badania terenowe przeprowadzone na
terenie Krasnobrodu w lipcu 2000 roku objęły głównie te
tereny, które w planach zagospodarowania przestrzennego
przewidziane są do pełnienia funkcji uzdrowiskowych. Na
terenie Krasnobrodu założono dwa stanowiska pomiarów
automatycznych (całodobowych): na spłaszczeniu
wierzchowinowym wzniesienia Niwa na wysokości 313
m., oraz na łące przylegającej od zachodu do kompleksu
budynków Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. J.
Korczaka, na wysokości 257 m npm. Ponadto, w dolinie
na terenie rezerwatu św. Rocha, prowadzono pomiary
uzupełniające w godzinach 7:00–20:00 (w odstępach
półgodzinnych). Zainstalowano także 13 punktów
pomiarowych temperatur ekstremalnych na wysokości 5
cm nad gruntem (ryc. 1). Punkty pomiarowe wybrane były
w ten sposób, aby reprezentowały główne formy rzeźby
terenu oraz rodzaje użytkowania terenu.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych na obszarze Krasnobrodu;
1 – stanowiska pomiarów całodobowych i uzupełniających
2 – stanowiska pomiarów temperatur ekstremalnych
3.1. Promieniowanie słoneczne
Wyniki
pomiarów
sum
promieniowania
słonecznego wskazują, że najwyższe wartości
Kglob+Kref występują w dolinie św. Rocha, na grobli
obok stawu Podkaplica oraz na łące w pobliżu
sanatorium dziecięcego. Są one o około 30 MJ m-2
wyższe niż na górze Niwa. Przyczyną takiego
rozkładu warunków solarnych jest znaczna ilość
promieniowania rozproszonego, odbitego od drzew

porastających zbocza doliny św. Rocha i
otaczających łąkę w pobliżu sanatorium dziecięcego,
oraz promieniowania odbitego od powierzchni
wodnych (staw Podkaplica). Najniższe sumy
dobowe promieniowania całkowitego zaobserwowano wewnątrz lasu jodłowo–bukowego,
porastającego północno–zachodnie zbocze doliny
Wieprza. Dociera tutaj zaledwie 8% energii
słonecznej w porównaniu z terenami otwartymi
(ryc. 2).
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Ryc.2. Sumy promieniowania słonecznego (Kglob+Kref) w Krasnobrodzie, w okresie 10-17 lipca 2000 r.
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3.2. Temperatura powietrza
Badania terenowe wykazały, że lokalne różnice
temperatury zarówno w przygruntowej warstwie powietrza
(na wysokości 5 cm), jak i na wysokości 1,5 m są znaczne.
Wynikają one nie tylko z rzeźby terenu, lecz także z
rodzaju podłoża. Różnice temperatury ujawniają się w
szczególności w czasie pogody charakteryzującej się
małym zachmurzeniem i niewielką prędkością wiatru (tzw.
pogoda radiacyjna). W takich warunkach pogodowych
dochodzi do znacznego nagrzania przygruntowej warstwy
powietrza w ciągu dnia i silnego jego wychłodzenia nocą.
Jest to zwłaszcza obserwowane w dolinie Wieprza.
Zaobserwowana różnica temperatury w dnie doliny w
stosunku do szczytu góry Niwa sięga nawet 7°C. Różnice
te utrzymują się cały dzień. Uprzywilejowana termicznie w
ciągu dnia jest natomiast dolina św. Rocha.
3.3. Prędkość wiatru
Urozmaicona
rzeźba
oraz
zróżnicowane
zagospodarowanie terenu sprawiają, że różnice prędkości
wiatru pomiędzy szczytem góry Niwa, a terenem
sanatorium dziecięcego są znaczne i wynoszą 2-3 m.s-1.
Różnice te utrzymują się w ciągu całej doby. Także w
dolinie św. Rocha ruch powietrza (szczególnie w dniach
pochmurnych) jest znacznie mniejszy niż na górze Niwa,
co może mieć znaczenie przy wykorzystaniu tego terenu
dla celów klimatoterapii. Prędkość wiatru jest bowiem tym
czynnikiem meteorologicznym, który znacząco wpływa na
kształtowanie się odczuć cieplnych człowieka. Zwiększona
prędkość wiatru przyczynia się bowiem do znacznej utraty
ciepła z organizmu człowieka, szczególnie, w dniach
pochmurnych.
3.4 Odczucia cieplne
Efektem oddziaływania na człowieka różnych
warunków atmosferycznych jest subiektywnie odczuwane
uczucie chłodu lub ciepła o różnym natężeniu. Badania
terenowe wykazały, że odczucia cieplne człowieka
przebywającego w różnych częściach Krasnobrodu są
odzwierciedleniem różnic w wartościach poszczególnych
elementów meteorologicznych. W dniu o małym i
umiarkowanym zachmurzeniu w partiach szczytowych (np.
góra Niwa) odczucia cieplne człowieka ubranego
stosowanie do pory roku, kształtowały się w klasie “zimno
i chłodno”, natomiast w pobliżu sanatorium dziecięcego
wskazywały na “ciepło” a nawet “gorąco”. W dolinie św.
Rocha odczucia cieplne były natomiast “komfortowe” lub
“ciepłe”. Natomiast w dniach o dużym zachmurzeniu, ze
znaczną prędkością wiatru, różnice w odczuwalności
cieplnej człowieka były na obszarze Krasnobrodu mniejsze
i kształtowały się w przedziale “bardzo zimno” później “zimno” i “chłodno”.
4. Ocena terenu z punktu widzenia
potrzeb przyszłego uzdrowiska
Przeprowadzona analiza przestrzennego zróżnicowania
elementów meteorologicznych (radiacyjnych, termicznych
cieplne organizmu, odczucia cieplne, możliwości
korzystania z różnych zabiegów klimatoterapeutycznych)

oraz warunków sanitarnych powietrza, pozwala na
wyodrębnienie na terenie Krasnobrodu obszarów o
różnej
przydatności
dla
pełnienia
funkcji
uzdrowiskowych. Można tu wydzielić 4 podstawowe
typy terenu (ryc. 3):
A – tereny o bardzo dużej przydatności,
B – tereny o dużej przydatności,
C – tereny o umiarkowanej przydatności,
D – tereny o małej przydatności.
Na terenach o bardzo dużej przydatności (typ A) –
można prowadzić wszystkie formy klimatoterapii;
pewne ograniczenia dla intensywnej kinezyterapii
mogą wystąpić jedynie podczas pogody bezwietrznej, z
bardzo wysoką temperaturą powietrza. Nadają się one
także pod lokalizację obiektów uzdrowiskowych, w
których kuracjusze będą przebywać przez okres całej
doby. Tereny te obejmują strefę wysokiego tarasu
Wieprza i strefę podzboczową w rejonie obecnego
sanatorium dziecięcego, a także rozległe obszary
położone na południe od doliny Wieprza, wraz z doliną
św. Rocha. Bardzo korzystne warunki bioklimatyczne
panują również w obrębie polany Pszczeliniec.
Na terenach o dużej przydatności (typ B) – mogą
występować pewne ograniczenia korzystania z
zabiegów klimatoterapeutycznych. Ograniczenia te
wynikają z różnych przyczyn. I tak:
– W podtypie B1 duże prędkości wiatru znacznie ograniczają możliwości korzystania z helioterapii i
aeroterapii. Mogą tu stosunkowo często występować
sytuacje powodujące duży i bardzo duży stres zimna
oraz nieprzyjemne odczucia cieplne “zimno”, a nawet
“bardzo
zimno”.
Tereny
te
są
natomiast
predysponowane do wytyczenia tras spacerowych o
różnym stopniu trudności i obciążenia wysiłkowego,
które można poprowadzić na niezalesionych zboczach i
grzbietach wzniesień otaczających od północy i
południa dolinę Wieprza (Niwa, Chełmowa Góra).
– W podtypie B2 ograniczenia wynikają z niedoboru
bodźców radiacyjnych (ilość promieniowania słonecznego jest zmniejszona o 70–90% w stosunku do terenu
odsłoniętego). Dlatego, tereny te nie nadają się do
planowania zabiegów helioterapeutycznych. Mogą być
one jednak z powodzeniem wykorzystywane dla
aeroterapii i kinezyterapii o różnej intensywności.
Dodatkowymi walorami bioklimatycznymi są lotne,
roślinne substancje eteryczne (tzw. fitoncydy), mające
korzystny wpływ na układ oddechowy i układ krążenia.
Podtyp B2 obejmuje lasy, położone zarówno w dnie
doliny Wieprza, jak również na okolicznych zboczach i
wzniesieniach.
− W podtypie B3 ograniczenia wynikają z jednej
strony z intensywnej wymiany ciepła pomiędzy
człowiekiem a otoczeniem na drodze konwekcji (co
powoduje nadmierne oddawanie ciepła do otoczenia i
występowanie odczuć chłodu i zimna), z drugiej
natomiast – z dużych kontrastów termicznych
pomiędzy nocą, a dniem; ogranicza to możliwość
całodobowego przebywania tam kuracjuszy.
Na terenach o umiarkowanej przydatności (typ C)
należy się liczyć ze znacznymi ograniczeniami funkcji
uzdrowiskowych oraz z uciążliwościami dla
przebywających tam kuracjuszy. Źródłem tych
ograniczeń i uciążliwości są zarówno czynniki
naturalne

30

Gazeta Krasnobrodzka

Ryc. 3. Mapa bioklimatycznej oceny terenu Krasnobrodu dla potrzeb
uzdrowiskowych (objaśnienia w tekście)

przebywających tam kuracjuszy. Źródłem tych
ograniczeń i uciążliwości są zarówno czynniki
naturalne (duże dobowe wahania temperatury
powietrza), jak i antropogeniczne
(np. zanieczyszczenie powietrza i hałas).
– W podtypie C1 trzeba się liczyć z dużymi dobowymi
wahaniami temperatury powierza, zarówno dużym
jego wychładzaniem w ciągu nocy, jak i intensywnym
nagrzewaniem w ciągu dnia. Obserwuje się także na
tych terenach podwyższoną wilgotność powietrza, co
podczas dni gorących może wywoływać uczucie
parności. Dlatego też niewskazane jest tam
całodobowe przebywanie kuracjuszy. Tereny te nadają
się do wytyczenia ścieżek spacerowych, które mogą
być
wykorzystywane
podczas
odpowiednich
warunków pogodowych (dni chłodne i umiarkowanie
ciepłe, z dość silnym wiatrem). Podtyp C1 występuje w
dolinie Wieprza, w sąsiedztwie istniejących tam
stawów rybnych.
Warunki bioklimatyczne w podtypie C2 są wprawdzie dość
korzystne dla różnych form klimato- terapii, niemniej

jednak
możliwość
okresowo
zwiększonego
zanieczyszczenia powietrza – z palenisk domowych i
ruchu samochodowego – sprawiają, że długotrwałe
przebywanie na tych terenach kuracjuszy nie jest
wskazane. Tereny te mogą służyć jako zaplecze
handlowe, usługowe i kulturalne dla dzielnicy
sanatoryjnej. Są to tereny pokrywające się z obecną
zabudową miejską Krasnobrodu.
Typ D obejmuje tereny, na których nie należy w planować
żadnych trwałych obiektów uzdrowiskowych oraz
prowadzić klimatoterapii. Występują tam bardzo duże
wahania dobowe temperatury, a utrudniony poziomy
przepływ powietrza i wilgotne podłoże sprawiają, że w dni
ciepłe i gorące istnieje groźba pojawiania się silnych
stanów parności. Wilgotne podłoże sprawia także, że
stosunkowo często obserwuje się tam mgły przygruntowe,
które w połączeniu z zanieczyszczeniami powietrza,
emitowanymi przez pobliskie tereny zabudowane, może
pogarszać stan sanitarny powietrza. Warunki takie
występują w obrębie wilgotnych i podmokłych łąk
leżących w dnie doliny Wieprza.
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5. Wnioski
 Analiza wieloletnich obserwacji meteorologicznych okolicznych stacji i posterunków meteorologicznych wskazuje,



że Krasnobród spełnia warunki stawiane miejscowościom uzdrowiskowym.
Szczegółowe badania bioklimatyczne wykazały, że większość obszaru Krasnobrodu to tereny o bardzo dużej i
dużej przydatności dla pełnienia funkcji uzdrowiskowych.
Walory i zasoby przyrodnicze pozwalają na pełnienie przez Krasnobród funkcji uzdrowiska klimatycznego,
borowinowego.

lek. m ed. E lżbieta Paszkow ska
Z -ca D yrektora ds. Lecznictw a
Sanatorium R ehabilitacyjnego dla D zieci
w K rasnobrodzie

Lecznictwo uzdrowiskowe
w Krasnobrodzie
„dziś i jutro”
Kompleksowa terapia wielu chorób obejmuje
leczenie: szpitalne, ambulatoryjne i sanatoryjne.
Cele leczenia sanatoryjnego to: działanie
bodźcowe klimatem, surowcami leczniczymi oraz
zabiegami fizykalnymi dla wzmocnienia organizmu,
podniesienia jego sił obronnych i witalnych a w
konsekwencji szybszy powrót do zdrowia.
Żyjemy w dobie wzrastającej liczby chorób będących
następstwem min. wzrastającego zanieczyszczenia
środowiska, stylu życia, wzrostu sytuacji stresowych,
a także wydłużenia się życia.
Rozwój medycyny w wraz z nią rozwój nowych
bardziej agresywnych metod leczenia (zastosowanie,
których daje wyleczenie, ale jednocześnie znacznie
osłabia siły organizmu) wymaga w wielu sytuacjach
rekonwalescencji w warunkach sanatoryjnych. A więc
zapotrzebowanie na rehabilitację w warunkach
uzdrowiskowych jest bardzo duże i będzie wzrastało.
Krasnobród
z
czystym
powietrzem,
specyficznym
mikroklimatem,
ciekawym
usytuowaniem na terenie Krasnobrodzkiego Parku
Krajobrazowego w bezpośrednim sąsiedztwie otuliny
Roztoczańskiego Parku Narodowego i rezerwatu
„Święty Roch” jest wspaniałym miejscem na tego
typu leczenie, miejscem nie wykorzystanym w pełni.
Aktualnie w Sanatorium w Krasnobrodzie przebywają
tylko dzieci . Jest to jedyna tego typu placówka dla
dzieci na terenie województwa lubelskiego.

Leczymy dzieci ze schorzeniami:
A - w drogach oddechowych:
- przewlekłe zapalenie zatok
- przewlekłe zapalenie gardła i migdałków
- choroby krtani
- przewlekłe i nawrotowe zapalenia oskrzeli
- astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa
- stany po zapaleniu płuc i opłucnej
- wady klatki piersiowej i płuc
- mukowiscydozę
B – choroby układu ruchu:
- wrodzone wady układu kostno-stawowego
- wady kręgosłupa
- stany pozapalne i pourazowe układu kostnostawowego
C – choroby układu nerwowo-mięśniowego :
- m.p.dz
- niedowłady i porażenia obwodowego układu
nerwowego
- miopatie
W ramach kompleksowej terapii wykonujemy zabiegi:
- przyrodolecznicze
- fizykalne (termoterapia, laser, pole magnetyczne,
diadynamik, jonoforeza, ultradźwięki)
- kinezyterapię ( indywidualną i grupową)
- inhalacje i sollux
- saunę
- hipoterapię
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Rocznie z pobytu w Sanatorium korzysta ok.
600 dzieci z terenu województwa lubelskiego oraz
innych regionów Polski.
Na turnusach 42-dniowych przebywa jednocześnie
ok. 100 dzieci w tym ok. 50% ze schorzeniami
układu oddechowego, 40 % z chorobami narządu
ruchu i ok. 10% ze schorzeniami neurologicznymi.
Dzieci w trakcie pobytu kontynuują nauczanie
w Zespole Szkół przy Sanatorium w zakresie
szkoły podstawowej i gimnazjum. Oferujemy także
opiekę psychologa i logopedy.
Dysponujemy kilkoma miejscami dla matek z
dziećmi.
Korzystne efekty leczenia w Sanatorium w
Krasnobrodzie
znajdują
potwierdzenie
w
opracowaniach naukowych, opisach specjalistów z
dziedziny medycyny.
W latach 1996-1998 były prowadzone badania
naukowe przez pracowników Zespołu Kliniki
Pediatrii i Nefrologii Dziecięcego Szpitala
Klinicznego w Lublinie, które potwierdzają
zdrowotne walory klimatu okolic Krasnobrodu.
Pobyt jednomiesięczny dzieci zamieszkałych
w regionach Polski o wysokim stopniu
zanieczyszczeń przemysłowych pozwolił na istotne
zmniejszenie ołowiu oraz wzrost jodu u tych dzieci.
Porównanie dzieci grupy badanej z grupą
dzieci
zamieszkującą
okolice
Krasnobrodu
wykazało u tych ostatnich istotnie wyższy poziom
pierwiastków Ca i Mg –odgrywających ważną rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu wieli narządów, w
tym układu oddechowego. Prace omawiające
powyższe zagadnienia były prezentowane na
krajowych konferencjach naukowych w Lublinie,
Wrocławiu, Legnicy.
Baza sprzętowa i osobowa Sanatorium była do
tej pory nie w pełni wykorzystana.
Poczyniliśmy więc starania o rozszerzenie
działalności i zorganizowanie ambulatorium dla
okolicznej ludności, zarówno dla dorosłych jak i
dzieci. Jednak zabiegi te były odpłatne, a to
spowodowało, że niewiele osób było stać na takie
leczenie. W grudniu 2000 roku podpisaliśmy
umowę z Lubelską Regionalną Kasą Chorych i
zakontraktowaliśmy 800 porad dla okolicznej
ludności,
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za które zapłaci Kasa Lubelska.
Tak więc od stycznia 2001 roku miejscowa ludność
może korzystać z rehabilitacji w ramach ambulatorium
bezpłatnie. Wymagane jest tylko skierowanie od
lekarza POZ lub z Poradni Specjalistycznych.
Jesteśmy w trakcie rozbudowy Sanatorium,
zakończenie tej inwestycji umożliwi poprawę
warunków bytowych dla dzieci,
zwiększenie liczby miejsc dla matek z dziećmi,
zwiększenie bazy sprzętowej, pomieszczeń do
rehabilitacji. Liczba miejsc zwiększy się o około 20%.
Zwiększy się także zatrudnienie nowych osób co w
dobie dużego bezrobocia jest ważne dla okolicznej
ludności i władz Krasnobrodu. W przyszłości
niezbędna
jest
budowa
nowych
obiektów
sanatoryjnych. Pozwoli to na leczenie także osób
dorosłych. Do chwili powstania takich obiektów
dorośli kuracjusze mogliby korzystać z zabiegów
ambulatoryjnych w Sanatorium dla Dzieci, a mieszkać
w okolicznych pensjonatach czy domach prywatnych.
Korzystając z obecnej bazy sprzętowej i osobowej
jesteśmy w stanie świadczyć takie usługi.
Aktualnie największym atutem okolic Krasnobrodu
jest specyficzny mikroklimat, ale okolice te bogate są
także w złoża borowiny, wód mineralnych.
Wykorzystanie w przyszłości tych zasobów umożliwi
rozszerzenie zakresu usług. Aby w pełni wykorzystać
walory klimatyczne i mineralne okolic Krasnobrodu
planuje się rozszerzenie profili leczniczych. Okolice te
są odpowiednim miejscem do leczenia schorzeń :
-dróg oddechowych
-chorób reumatycznych i układu ruchu
-nerwic
-otyłości
-chorób układu nerwowego
Tak więc przyszłość uzdrowiska Krasnobród to
rozbudowa bazy łóżkowej, nowe obiekty sanatoryjne
dla dzieci i dorosłych, wykorzystanie złóż
mineralnych, rozszerzenie profili leczniczych.
Realizację tych celów sprowadzi do nas więcej
kuracjuszy a z tym wiąże się powstanie nowych
miejsc pracy dla okolicznej ludności, wzrost dobrobytu
i prestiżu gminy Krasnobród.
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Korzyści dla Krasnobrodu z powstania
uzdrowiska
Wstęp
Rada Miejska i Zarząd Miasta wraz z ogółem
mieszkańców powinni zdawać sobie sprawę z wagi
decyzji, o którą obecnie walczą, a dzięki której miasto
ma stać się uzdrowiskiem. Celem mojego referatu jest
przybliżenie w czasie sympozjum zorganizowanym w
Krasnobrodzie problemów związanych z powstaniem i
działaniem uzdrowiska.
Podstawowe cechy uzdrowiska
Powstanie uzdrowiska uzależnione jest od
występowania naturalnych surowców balneologicznych
uznanych za lecznicze przez Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej w drodze rozporządzenia. Miejscowość
uzdrowiskowa powinna posiadać specyficzne cechy
środowiska z zakresu lokalnego klimatu, jakości wód
powierzchniowych i powietrza atmosferycznego.
Istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu
powinno umożliwiać utworzenie obszarów ochronnych
dla istniejących i rozpoznanych surowców leczniczych.
Sąsiedztwo
Parków
Narodowych
i
Parków
Krajobrazowych, rezerwatów przyrody, zabytków
kultury zwiększa atrakcyjność uzdrowiska dla
kuracjuszy. Niezależnie bowiem od leczenia w
uzdrowisku, pacjentowi należy zapewnić możliwość
rekreacyjnego wykorzystania wolnego od zabiegów
czasu pobytu w uzdrowisku. Wielkość uzdrowiska w
zakresie świadczenia
usług, uzależniona jest od
udokumentowanych zasobów tworzywa leczniczego.
Wszystkie te cechy posiada Krasnobród, a więc dążenie
mieszkańców i władz miasta do uzyskania uprawnień
uzdrowiska należy uznać za działanie ze wszech miar
słuszne i godne poparcia.
Współzależność uzdrowiska, gminy
i miejscowości uzdrowiskowej.
Istnieje
ścisła
współzależność
między
uzdrowiskiem, do którego przyjeżdżają kuracjusze na
pobyt czasowy, a gminą i miejscowością uzdrowiskową
w której mieszkają stali mieszkańcy. Uzdrowisko
wymaga zwykle dużej przestrzeni, którą wyznacza
granica ochrony uzdrowiskowej], na obszarze której
zlokalizowane są sanatoria, hotele uzdrowiskowe, domy
zdrojowe, pijalnie wód, zakłady przyrodolecznicze,
obiekty rekreacyjne, a przede wszystkim zasoby
surowców balneologicznych. W

uzdrowiskowego, który współdziała z lecznictwem
uzdrowiskowym. W wielu przypadkach ilość kuracjuszy w
sezonie leczniczym może przekraczać liczbę stałych
mieszkańców. Uzdrowisko poprzez zakłady lecznicze
zapewnia pracę wielu mieszkańcom, którzy również
zatrudnieni są w obiektach usługowych dla kuracjuszy, jak
w hotelach, pokojach gościnnych, gastronomii, przy
organizacji rekreacji i imprez kulturalnych. Władze miasta
muszą zapewnić odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę
techniczną w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia
wód zużytych i ich oczyszczania, usuwania i
unieszkodliwiania śmieci i odpadków oraz utrzymanie dróg
i ulic.
Rzemiosło, i w tym artystyczne, może zapewnić
na równi z przetwórstwem produktów spożywczych i
handlem, pracę dla pewnej grupy stałych mieszkańców.
Rolnictwo i ogrodnictwo ma zapewniony zbyt jarzyn,
owoców, produktów mleczarskich i mięsnych. W
sanatoriach i obiektach uzdrowiskowych, zakładach
gastronomicznych i hotelach istnieją warunki dla
odbywania praktyk przez uczniów ze szkół zawodowych.
Problem ten można naświetlić na podstawie
materiałów prezentowanych w ostatnich latach przez
Komisję Uzdrowiskową Rady Miasta i Gminy w Busku.
Busko - Zdrój liczy 18 000 mieszkańców. Na obszarze
miasta istnieją obok uzdrowiska zakłady usługowe o profilu
produkcji nieuciążliwym dla środowiska. W Państwowym
Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Busko-Solec jest
zatrudnionych 950 osób na ogólną ilość pracowników usług
uzdrowiskowych we wszystkich sanatoriach 1800 osób. W
sanatoriach i obiektach uzdrowiskowych odbywa praktykę
zawodową 250 uczniów (kucharze, kelnerzy, słuchacze
Studium Medycznego). Podatki i opłaty wpłacane do
Urzędu Miasta i Gminy przez sanatoria w skali roku
wynoszą 215 tys. zł. (2,15 mld. starych złotych). Stanowi to
poważny udział w budżecie miasta i gminy. W roku 1995
przebywało na leczeniu sanatoryjnym w Busku około 42 tys.
osób (w tym około 4200 osób w Solcu) oraz ambulatoryjnie
leczyło się około 10 tys. pacjentów. Sanatoria zakupiły w
roku 1995 - 294 tony chleba, 68 tys. litrów mleka, 381 tys.
jaj, 120,8 ton mięsa i wyrobów wędliniarskich, 386 ton
ziemniaków, 43 tony buraków, 49,9 ton marchwi, 34,5 ton
kapusty oraz około 50 ton mąki i przetworów mącznych.
Oprócz pacjentów w sanatoriach, również kuracjusze
leczeni ambulatoryjnie musieli być zaopatrzeni w żywność,
dlatego też wartości zakupów żywności należałoby
powiększyć szacunkowo o 25 % w stosunku do zakupów
realizowanych przez poszczególne sanatoria.
Obok wpływów ze sprzedaży produktów spożywczych
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które są bardzo istotne dla rejonów o produkcji
warzywniczo-sadowniczej, należy uwzględnić wpływy
uzyskiwane z użytkowników środków transportowych,
szczególnie komunikacji autobusowej, która dowozi
pacjentów z obszaru całego kraju.

formie dla uzdrowisk, stworzy to bowiem podstawy
do oceny wpływu uzdrowisk na warunki
gospodarcze w gminach i podkreślić znaczenie
działalności uzdrowiskowej dla funkcjonowania
samorządów lokalnych.

Na podkreślenie zasługuje też działalność firm
turystycznych, które organizują średnio 10 wycieczek
w czasie trwania poszczególnych turnusów
sanatoryjnych. Średnio rocznie w Busku-Zdroju
kuracjusze stanowią około 25 % ilości stałych
mieszkańców miasta.
Przedstawiony
materiał
statystyczny
z
działalności uzdrowiskowej w Busku-Zdroju wskazuje
na konieczność prowadzenia badań statystycznych w
ujednoliconej

Trzeba jednak zaznaczyć, że powstanie i
utrzymanie uzdrowiska wymaga od stałych
mieszkańców, jak i też lokalnych władz samo
ograniczenia swoich praw dla ochrony walorów
środowiska i zasobów surowców balneologicznych.
Odnosi się to szczególnie do działalności związanej
z utrzymaniem już istniejących zakładów
produkcyjnych i ograniczeniem ich rozwoju. [rys.
Nr 1],
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Gazeta Krasnobrodzka
Uzdrowisko a środowisko
Uzdrowisko
musi
być
chronione
przed
niekorzystnymi zmianami wywołanymi działalnością
człowieka w środowisku, przede wszystkim przed zanieczyszczeniem
powietrza
atmosferycznego,
zanieczyszczeniem
wód
powierzchniowych
i
podziemnych i zagrożeniami dla przyrody ożywionej.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
powoduje ich przemieszczanie na duże odległości i
następnie ich wymywanie przez opady, tak deszczowe,
jak i też śnieg, które mogą wpływać na jakość wód
powierzchniowych. Z kolei uzdrowisko może również
szkodliwie oddziaływać na środowisko. Istniejące
kotłownie dla celów grzewczych produkcji pary
technologicznej, stanowią zagrożenie zanieczyszczeniem
powietrza, o którego czystość zabiega każde uzdrowisko.
W Krasnobrodzie poprzez likwidacje szeregu kotłowni

Kierunki działań dla ochrony
zasobów naturalnych
surowców balneologicznych
Ochrona zasobów surowców balneologicznych
wykorzystywanych
w
lecznictwie
powinna
być
zabezpieczona przez kształtowanie zagospodarowania
przestrzennego miejscowości uzdrowiskowej. i obszarów na
których znajdują się zasoby borowiny. Plany miejscowe,
jako podstawowy wymóg powinny zapewnić prawną
możliwość ochrony złóż borowiny poprzez kształtowanie
przestrzenne zabudowy, tak w ramach uzdrowiska, jak i też
w miejscowości i gminie uzdrowiskowej.[rys. nr 3],.

35
lokalnych opalanych paliwem stałym i przejście na paliwo
gazowe ograniczone zostało zagrożenie zanieczyszczeniem
powietrza atmosferycznego. Stanowi to dodatkowy
argument przy staraniu władz miasta o uznanie
miejscowości za uzdrowisko. Wody z kąpieli i produkty
pozabiegowe mogą na równi ze ściekami bytowo
gospodarczymi i wodami deszczowymi zanieczyszczać
wody powierzchniowe, a czasem i wody podziemne.
Prawidłowa działalność uzdrowiskowa powinna troszczyć
się nie tylko o zachowanie czystości wód dopływających do
uzdrowiska, ale również zapewnić odpowiednią jakość wód
odpływających z uzdrowiska. [rys. nr 2]. Wybudowana w
ostatnich latach oczyszczalnia ścieków stwarza pełne
możliwości ochrony wód Wieprza od zanieczyszczenia
przez odprowadzane ścieki. Pełna ochrona warunków
środowiskowych wymaga jednak intensyfikacji zadań w
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z miasta i
uporządkowania sprawy odprowadzania wód opadowych.

Należy zwracać uwagę na przebieg sieci dróg wiążących
uzdrowisko z obszarem kraju, ale przy założeniu
wyeliminowania ruchu tranzytowego przez obszar
uzdrowiska. Usytuowanie obiektów usługowych i
przetwórstwa rolno spożywczego, które wiąże się ze
zwiększonym ruchem samochodowym nie powinno
zakłócać "komfortu akustycznego", którego zachowanie
stanowi podstawowe ograniczenie dla całej działalności
usługowej, kulturalnej i gospodarczej w uzdrowisku.
Szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie stacji
paliw i rozwiązania techniczne dla ochrony przed
zanieczyszczeniem produktami ropy naftowej gruntu i wód
podziemnych. Projektowanie systemu zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenia i oczyszczenia ścieków musi uwzględniać
specyfikę uzdrowiska, a przede wszystkim

36

Gazeta Krasnobrodzka

nierównomierność poboru wody, tak w odniesieniu do okresu
doby, tygodnia i pory roku. Przy rozszerzeniu funkcji miasta przy
uruchomieniu działania usług związanych z działalnością
uzdrowiskową, należy przeanalizować działanie oczyszczalni z

uwagi na możliwość przyjęcia ścieków pokąpielowych i ich
wpływ na efekty oczyszczania. Produkty pozabiegowe [borowina,
solanki], muszą być utylizowane przy zachowaniu warunków
zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

PODSUMOWANIE
Walory środowiskowe i wieloletnia tradycja spowodowały
w Krasnobrodzie rozwój funkcji rekreacyjno pobytowej, co
wyraźnie można zaobserwować śledząc dane statystyczne
świadczące o przyroście miejsc noclegowych w
pensjonatach
i
ośrodkach
szkoleniowych
i
wypoczynkowych na przestrzeni lat 1996 do 2000.W roku
1996 w Krasnobrodzie w okresie od stycznia do września
62 873 noclegów, a w analogicznym okresie w roku 1999
73 171 noclegów. Łączna ilość miejsc noclegowych
wynosiła w oku 1996 - 1657, a w roku 1999 – 1832.
Rozwój Krasnobrodu jako uzdrowiska spowoduje na
pewno przyrost miejsc noclegowych w pensjonatach i
hotelach, oraz w pokojach gościnnych.
Uznanie Krasnobrodu uzdrowiskiem ma duże
znaczenie dla południowo – wschodniej Polski , gdyż na
Ziemi

Lubelskiej
istnieje
tylko
jedno
uzdrowisko
jednoprofilowe (choroby serca), a Krasnobród będzie
uzdrowiskiem o szerszym profilu leczniczym, co jest
bardzo korzystne z uwagi na potrzeby społeczne regionu.
Uzdrowisko wpłynie na podniesienie standardu
higienicznego i zdrowotnego miejscowości, dając szansę
mieszkańcom korzystania też z leczenia balneologicznego i wpłynie podniesienie stanu ich zdrowia.
Przewidywany system leczenia ambulatoryjnego
spowoduje wzrost dochodów przez posiadaczy kwater,
pensjonatów, hotelików. W efekcie powinno to wywołać
ruch inwestycyjny w budownictwie pensjonatowym.
Powstawać zaczną pensjonaty nowoczesne w pełni
przygotowane hotelarsko, ale też z żywieniem, co
najmniej śniadaniowym. Wraz z rozwojem uzdrowiska
wzrastać
będzie
zapotrzebowanie
na
usługi
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fryzjerskie kosmetyczne, wypożyczanie sprzętu
sportowego, zakłady fotograficzne itd. Stanie się to
źródłem wzrostu zamożności mieszkańców, gdyż
należy się liczyć z wydłużaniem sezonowego ruchu
wypoczynkowego. Wraz z rozwojem uzdrowiska
podnosić się będzie poziom życia kulturalnego
mieszkańców, którzy ponadto zyskają możliwość
leczenia uzdrowiskowego na miejscu. Naturalnie
liczyć się należy z koniecznością polepszenia
istniejącej bazy noclegowej, aby Krasnobród mógł
konkurować
z
innymi
dziś
działającymi
uzdrowiskami.
Funkcja uzdrowiskowa, która rozwinie się w
Krasnobrodzie zapewni możliwość zatrudnienia w
obiektach leczniczych, co wyraźnie wynika z
przedstawionego artykułu przygotowanego przez

zespół autorski pod kierunkiem prof. dr inż. A.
Madeyskiego.
Przed
władzami
miejskimi
stoi
zadanie
zapewnienia rozwoju sieci kanalizacyjnej, gdyż
obecnie jedynie ok. 10 % ludności korzysta z sieci
kanalizacyjnej, przy 70 % ludności korzystającej z
wodociągu komunalnego. Podobnie duże zadania stoją
przed władzami miasta w zakresie budowy ulepszonej
nawierzchni dróg w mieście. Z ogólnej długości 82 km
dróg miejskich tylko 18 km tych dróg ma
nawierzchnię twardą.
Utworzenie uzdrowiska może poprzez stworzenie
nowych miejsc pracy zmniejszyć saldo migracji.
Warunkiem jednak podstawowym jest utrzymanie i
dalsze zabezpieczenie walorów środowiska, które
stanowią rzeczywiste bogactwo miasta i jego
mieszkańców.
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