
PL ISSN 0867-3888

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

FOLIA
TURISTICA

Nr 12 2002

KRAKÓW 2002



KOLEGIUM R.RDAKCY;JNE

Przewodniczący
prof dr hab. AnizaNbwahowsła

ZastępcaPrzewodnimącej
drZyglnulaKnt ek

Czlonkowie:
prof- dr hlń. Stefan Bosimlti. pmf. dr hab. R)szata Gdechi,.

pluc drhab. Slan&ław Łisaws&i,pn4 drhab. JanuszZdebsłi.
pn# drhab. Sfe/bn smuda

Selaetarz:
drW:eshma JKarcWł

Redaktor zeszytu:
prof. &' hnb. Stefan smuda

Adres Redakcji:
al. Jana Pawła ll 78, 31-571 Kraków

Korekta autorslm

© Copyright by
Academy ofPhysical Education

in Cracow

OpracowanieDTPldmk=
Dział Paligrafii AWF Kraków. ul. Śniadeckich 12 B

Zam, 186/2002, nakład 200 egz



NR 12

SYSTEMY ZARZĄDZANIA śRODOWiSiaEM
W GMINACH TURYN'FYCZNYCH

Jlfareh Łabi#*

PMŻnaiuankm partia 3ję dały na:aiy.

Mikoląj lbpernik

Wstęp

Klasykscience/ictfon, autor fantastycznonaukowych powieści,Jules Mar-
ne w sposób niezwykle precyzyjny opisał kilka urządzeń, których wjego cza-
sach jeszcze nie znano. Napisał także: Nłzddckie d?feń, biedy drzewa bedą
z mefalzŁ, q i z woyłału, c} ttybr:?de morskie--opil#ciw ?ziefa/icziWch... Czynię
bo potwierdzi? Chyba nie, albowiem na'eszcie zajęto doceniać wartości śro-
dowiska przyrodniczego

Od początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku upowszechnia się
na calym świecie idea Systemów Zarządzania Srodowiskiem tSZS) tang.
Enuf?'o/trnenfaZ ]l/anagemerlf Sysfems). Systemów dobrowolnych, jednakże
kutecznych, będących narzędziami rcalizadi podstawowych zadań instytu-

ęli, organizaqi czl'jednostek gospndat'czycl) z uwzględnieniem zrównoważo
nego rozwoju. SZSjest integralną częścią ogólnego systemu zarządzania. Jego
podstawowym celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz
poinformowanie społeczności lokalną o podjętych działaniach. Wprowadze-
nie norm zarządzania środowiskiem będzie wymuszone przez konkurencję,
przepisy i rosnącą śu4adolność ekologiczną. Certynlkaty stosowane są na za-
sadzie dobrowolności, de... w niedalokiey przy'szłości mogą być warunkiem
potwierdzającym jakość środowiska. Gmina turystyczna posiadająca certyfi-
kat będzie wiarygodna w działaniach na rzecz środowiska, przHazna dla $po
łeczeństwa lokalnego oraz odwiadzdących ją turystów Za kilka, może kilka
naście lat na międzynarodowym rynku turystycznym będą się liczyły tylko
te gminy, które posiadają certyfikaty zarządzania środowiskiem. Te, które
nie nadąża za ekotrondami mogą mieć w przyszłości kłopoty z przyciągnie
cicm turystów.

Instytut Turysclki AWF. Kraków al. Jana Pawła ll 78
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Systemy Zarządzania środowiskiem sąjednym z ndbardzią optymistycz-
nych znaków na drodze zrównoważonego rozwdu. W bn sposób łączone są
efektDr gospodarcze, społeczne i przestrzenne z poprawą stanu środowisktl

Systemy Zarządzania Srodowiskiem

System Zarządzania Środowiskiemjest częścią ogólnego systemu zarzą-
dzania gminą, który ubdmqje

strukturę orBanizacyjllą.
planowanie,
odpowiedzialność,
zasady postępowania, proceduzb procesy i środki potrzebne do opracę'
wania. wdrażania i realizadi, utrzymania oraz monitorowania polityki
środowiskowej

$-snem Zarządzania Środowiskiem można zbudować w sposób
aowany lub niesformalizowany(lyc. l)

formali

Nie-
sformalizowane

Rpe. l Sy:lEemj Zarządzaniaśrodowiskie



SYSTEMY ZAnzHnzxnix SRODOWiSKiEAI S

W1992 roku została wydana brytyjska norma BS 7750; była to pierwsza
norma reguląąca zasady zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem
zasad ekorozwoju

Następnie w roku 1993 zostali wydano przepiąr Unii Europejskiej EEC
1836/93(znane pod nazwą Eka-Audit lub EMAS)

W 1996 roku bliędzynmodowa Organizada Normalizacyjny l ISO) nl)ro
wadziła, wzorowana na brytHskiej normie BS 7750, serię norm ISO 14 000

EMAS

EMAS to skrót E&o-J]fanagemenf aitd .AtŁdi] Schenze pmgęty (]la Rozpo
rządzenia Wspólnot Europey skini.

Rozporządzenie EMAS zostalo przyjęte 29 czerwca 1993 roku, a 10 lipca
1993 r. zostało opublikon ane w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej

Nadrzędnym celem s) swemu EMAS jest promoda ciągłej poprawy efek-
tów działań nii rzecz o<:brony środowiska wśród zakładów przemysłowych,
organizadi i urzędów poprzez zobowiązanie do wdrażania i utrzymania SZS
oraz ciągłęl oceny tych efektów'. Innym celem EMAS jest przekazanie spale
czeństwu odpowiedniej infarmaęji o efektach działania na rzecz środowiska

EMAS nie odnosi się bezpośrednio do usług czy urzędów. jednakże xv ar
tyllule 14 sygnalizuje możliwość zastosowania w jednostkach administracji
publicznej (].A-EMAS)

Gminy turysqrczne lś' Polsce, niestet)\ nie mogą się ubiegać o rejestradę
w systemie EMz\S, ponieważ.. . nic leżą na terenie UE. Jednak mogą spełnić
wszystkie wymagania EMAS, skorzyst.ać z ushig wei:ytikatora z Unii Euro
polskiej, który stwierdzi zgodność syst.cmu graz raportu z wymaganiami i cze-
kać na możliwość zarącstrowiulia się w systemie EMAS. Podstawowe ele-
menty Systemu Zarządzania Srodowiskiem według EMAS przedstawiona na

Elementy niezbędne do uczestnictwa w programie EMAS to
przHęcie polityki ochrony śt'odouriska, która oprócz zobowiązania do zgod-
ności z prawem musi zawierać zobowiązania do ciągłej poprawy,
przeprowadzenie przeglądu środowiskowego,
określeŃe celów i programów działań na podstawie wyników.
przeprowadzenie auditów wewnętnn) ch,
welynlkaęja raportu śl'odowiskowego, polityki, celów programu. syste
mu zarządzania i auditów przez akredyŁowaną instytuqę
zatwierdzenia uczestnictw'a gminy w programie EMAS przez odpowned
nią iiłJ4ytucyę.

rycinie 2

1)

b)
c)
d)
e)

D
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;:il:$ib'iich onj Śtd bliska

Polityka.
Cele.

Prognozy

Wdrożenie
szs

3. 'Oświadczenie Śradawiskawe

A

4
Ocena przez niezawjsłq ingfytucję

Ryc. 2. ElemantS' SVstemu Zarząd: Srodowiskiem według EMAS

ISO 14 000

Standardowy System Zarządzania Srodowiskiem. opisany w normach
seńi ISO 14 000, obejmuje podstawowe działania urzędu gminy, zxmązane
z jego wpbwem na środowisko, y
a) politykę ekalagiczną, cele i prognozy,
b) organizadę i kadr'.
c) efekty środoxmskowc,
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d}
e)
D

kontrolę operacyjną,
zapis dokumentu(gi zarządzania ekologiczt\egn
audity ekologiczne

Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Srodowiskiem według normy ISO
14000 zobrazowano na rycinic 3

Systemy Zarządzania Środowiskowego podlegają cel'QHlkaęji na podali
nych zasadach, jak Systemy Zarządzania Jakością.

EMAS i ISO 14 001

EMAS to instnunent rcalizadi polityki ckologiczneU Unii Europejskiej
Wymagania systemu EMAS są zbieżne z określonymi w normie ISO 14 001
System EMAS spetniajeden z postulatów polityki ekologicznej UE oralz Agen-
dy 21, & mianowicie zasadę szerokiego informowania mieszkańców o pt'zed-
sięwzięciach związanych z ochrona środowisktl Wymóg tenjest t'ealizowany
w postaci I'sportów oceniających skutki oddziałlrwania t'óżnych przedsięwzięć
na środowisko

Różnice między EMAS i ISO 14 001 nic są duże. Przy w drażaniu EMAS
trzeba spot'sądzić raport, w którym należy tÓawnić stopień, w jakim urząd
gminy wl'az z podlegnUącymi mu przedsiębiot'stwami zanieczyszcza środouń-
Bka. kidy chodzi a ISO, nikt ]likago nie znlu8za do udostępnianiu LŁlkich da-
nych. W rapol'cie dla celów EbIAS zarząd gminy musi okt'eślić, jakie podd-
mie działania na rzecz ochrony środku'iska. Jeśli konta'ola vlrykaże, że Lego
nie czyni, będzie musial się liczyć z konsekwencjami

Integralną częścią procesu rqestrac)jnego EMAS, jak również okreso-
wego {co 3 lata) przedhiżenia relestraąi,jest publikacja rapońu środowisko-
wego według precyzyjnie zdefiniowanych kryteriów. Raport środowiskowy
powinien zawierać zestaxx' wyraźnie określonych elementów trcścioW'ch (za-
wartość merytoryczną i jakość przedstawiona'ch danych} oraz stt'uktui'alnych
Poniższe zestawienie pl'ezentuye podstawowe elementy raportu gruz ich zna-
czenie w całościowej strukturze oceny.

Celem Wstematyzaąi elementów stmkturalnych rapońu środowiskom'ego
jest ich późnidsze wykorzystanie do analiz porównawczych n obrębie urzę-
du gminy, powiatu, wdewództwa itd. W chwili obecnej raportów środawisko-
tW'ch zgodnie z EMAS nie sporządza żadna gmina

Stworzenie efbktyvrnego narzędzia komunikadi środowiskowe. jakim
powinien być raport. vxymaga określenia grona jego potencjalnych odbior-
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Tabela 1. Elementy raportu EbIA$ dla gjninl' turystycznej

Lp Wyżu:mgólniQnie ZilAczenic

Znwwtaśćlawyteryczna

l ogólna, opis i clłurakterystyka gminy

l Sformułowany dokument polityki śmdowiskowej

3. Opis 8y&tenŁU zarziŁdzania śnldowibldcln
ElndnLawowe dane liczbowe o: odpadach. Ściekach. }#kliśt
woda pilnej, zanieczl-smzeniu w(Sd gi'untovych. haln$ie
i(omunikacl-jnXm itd
Chnraktervst} k& rn€i(iuisjmwn olego\rani'ch produktów
i usług

Analiza słabych punktów }-$tpmu oplu'ony śmdovisk&

w).znaczanp CQ)e środonjskawe R raz z prtlKmmatni ich
l rcalizadi
AnnljzB i Dcenn ekonomiczna przFIJrau ndz8nych znŁian

4.

a

10

L5

15

$.

6.

ka gi\ip tidl)itłruÓw raportu9.

danych

WINI'godność
ymi rnpClrtuzgodność z założon)-ini celami2.

ciągłość3.

TekRŁ i jakość komunikiicji ięzrkciwu}1.

(}rnHicznR Qlojnenty2.

8.

5

Można xlryróżnić następujące gmpy odbiorców raportu środowi
skowego gminy tuiystyczneD

pracownicy u rzędu gminy.
turyści,
przedsiębiorcy.
przedstas'iwiele instytucji finansowych,
midscowa społeczność
media (prti$a, T! i'adio)
organizacje pozarzeldowe, instytucje akademickie
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Wdrażanie i korzyści

Systemy Zarządzania Środowiskiem najczęściej wprowadzane są wjed-
nostkach produkcńnych, handlowych i usługowych. Szacuje $ię, iż obecnie
w Polscejest ponad sto przedsiębiorstw, które wdrożyć i certy6ikowały SZS

Popularność norm zarządzania środon'iskiem w Polsce jest wyrazem
światowej tendendi.

W Wielkiej Brytanii kilka gmin u,drożyło System Zarządzania Srodowi

Wdrażanie SZś w miastach czy gminach w Polsw, nie jest populame
chociaż pierwszym sygnałem byla koncepqa wdrożenia systemu w Zakopa
nem w czasie ubiegania $ię o organizację igrzysk zimowych oraz planowanie

skicm

6
wewnętrzne

przeglądy

5. Monitoring
ocena

postęPU

Ryc. 3- Etap) 3\'droż€nin SFHLi u zarządzania śracli okiem n'edlug Ły ISO 1400]
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wdrożenia tego systemu w Urzędzie Miasta w Dzierżanowie, który posiada
już System Zarządzania Jakością IS0 9002, potwierdzony certyfikatem 14J

Racibórz w wd. śląskim jest pierwszą gminą w Polsce, która uzyskała
certyfikat Systemu Zarządzania Srodowiskiem zgodny z normą ISO 14 001

Od roku do dwóch ]at trzeba będzie poświęcić na zdobycie certyfikatu
zaświadczającego, że gmina turystyczna funkQonule w zgodzie z obowiązu
ją(ymi shndardami dotyczącymi ochrony środowiska. 'lula czasu zŃmqje
przygotowanie wymaganych dokumentów. przejście szkoleń i badań we-
wnętrznych. Gdy w urzędzie gminy zostanie stworzony i wdrożony System
Zarządzania Srodowiskiem, auditorzy sprawdzą, czy Ranna ISO 14 001 zo
stała vpprowadzona w odpowiednim stopniu.

Opłaty za audity certyfikujące są uzależnione od wielu elementów Same
koszty wdrożenia mieszczą się najczęściej w granicach 10 tys. zł do 30 tys. zl

Ccrtynkat ważny jest przez 3 lata. Raz do roku przeprowadzana jest
kontrola. która zatwierdza, czy gmina działa zgodnie ze swymi deklat'aclami.
Trzeba za niego zapłacić,jednakże mniej niż zu wdrożenie

Efekty wdrożenia SZS w urzędzie gminy turystycznej
wspomaguiie wszelki(h działek'i zwhzanych z ocha'oną 5rodawi
ska zgodnie z obowiązującymi normami prawi)ymi oi'az patrze
bami społeczno-ekonomicznymi,
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz turystów,
akceptada dziatań gminy ze strony turystów i mieszkańców.
ustalenie odpowiedzialności zu gminną ocljl'onĘ środowiska,
możliwość udowodnienia przestrzegania przepisów prawnych,
dokładny i jasny opis struktury orgiulizacńnd gminy,
łatwiejsze stosunki z urzędem nadrzędnym (urzędem powiato-
wym. wdewódzkim),
zmniejszenie kosztów poprzez wcześniejsze uwzględnienie tńry-
mogów ochrony środowiska w procesach planowania i decyzjach
strategicznych,
polepszau\ie zdolności kredytowej gminy.

Zakończenie

Dotychczw żadna z gmin o funkcji (pro6llu) turystycznej w Polsce nie
wdrożyła Systemu Zarządzania środowiskiem. Ekologiajest za duma. Gmi-
ny turystyczne. które stardą się, aby ich działalność była zgodna z normami
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ochrony środowiska mają przewagę nad tymi, które robią to tylko wtedy
kiedy są do tego zmuszone przez prawo

Environmental Management Systemu in Tourist
Communities

Since the beginning of the 90's ofthe past century, the idea of Enviton-
menta] ManWment Systemu has become widesprcad all over the world. Being
valuntazy the systems are the tools for the realization of the rudimenCaly
tasks ofinstitutions, organizations as welt as econoińc enterprises including
Lhe balanced development

In a few ycars' time only the communes that l)ossess thc Certińicate
of Environ mental Management will be highly appi'eciated on the intcrna
tional tourist market but thfłse winic:h will not be able to keep up with Lhe
eco trendu are likely to suffer from thc jack of tourists in the 6ut-esoeable
future

The EMAS is a tool far the reabzation of the ecological policy of' the
European Union. The requirements ofEMAS and those specińed in ISO 14
001 converge. The EMAS meets one ofthe postulatem of thc ecological policy
of the EU. It is the principle of providing the cit.izens with the large quantity
ofinformation concerning the undertakings connected with the environmen-
tul protectic>n. Th8 introduction of Environmental Manngeuiunt Syutem8 to
a local administration of' a comrnune council i$ pound to bring about mari
rola effects

So far any of'the communes fulnllling tourist function in Poland has not
initiated Environmental hlanagement System, although in come of chem stach
activitics have bron carried on.

Piśmiennictwo

[1] Indra S., UnfaEwz'q)e?s&a - in4ormafor o ochronie rodawisk . Komit.et
Integradi Europęjskid. Centrum InformaŃi Europejskiej, Warszawa

[2] Pochyluk R., Szymański J., Tonderski A, Geneza systemów zarzlłdaania
środowżsAiem i konsehwepm?e ich/bnhcyołmwania Problemy Oceny Śro-
dowiska 1998. nr 2-3

[3] Sheldon Ch.. /SO 14000 and Beyond. Enuironmen e] i4ailagemenf $ys
fem in fhe Read World. Greenleaf Publishing. ShefHield 1997

1999



12 MAIŁBK ł.A13AJ

[4] Suwalski K., System Zar::tIMa ia Śmdoopisiie/lzja#o ilanędzie dZa roz
miqż?wanfaproblemówzzal iecg$zc MeP7i Międzynarodowa Koideren-
ęla nt.: Problemy terenów zanieczyszczonych w Europie Srodkowej
i Wschodniej. Katowice 18-19 stycznia 2000.

[5] Umweltbundcsamt EG - Umweltaz(dif in Deutschland. ElfuArungsbe-
richf ]995 bis ]998. UBA. Berlin 1999
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REGIONALNE ASPEKTY EKOROZWO:JU

Aclan7} .Ifroczhcl+

Wstęp

Pojęcia ,,rozwój zrównoważony" lub ,,mkol'ozwąj" - częsl.o obecnie uży-
wane przez polityków i działaczy ochrony środowiska naturalnego - wywo
dzą $ię z ekologii i mŃąjuż ugmntowaną pozycję w rozważaniach nit temat
rozwdu społeczno.gospodarczego. Obydwa terminy zakładdą, że popraw'a,
a przynajmnie niepogarszanie stanu środowiska jest jednymi z ndwużnie]
szy(h czynnikóxv warunkujących rozwój ekonomiczny. Gospodarka zrówno-
ważone to taka. która uwzględnia un'arunkowania przyrodnicze w naUszer
swym znaczeniu tego słoxx'a, zakłada ochronę podstawowych procesów
ekologicznych, nie prowadząc do degradacji przyp'ody. choć w pelni wykorzy.
stuOejeU zasoby.

Ściśle biorąc, pomiedzy terminem ..I'ozwój zr&« nawużunr" A ,,eKorozwąi
nie zawsze stawia się znak równości, zwłaszcza wówczas. gdy odwołuUemy
się do terminologii angiolsld4, skąd pojęcia te biorą swój początek. Jako ,,su-
stainable development"(i'ozwQI zrównoważony, trwały rozwój, rozwój pod.
trzymywany) rozumie się ,,rozwq spoleczna-gospoditrczy zharmanizowan)-
ze środowiskiem przyrodlticzym, zarówno lakall)ym, jak i szerszym, włącza-
jąc w to różne ekosj'stemy oraz zasoby i struktury glebowe, wodne, geolo
gtczne i atmosf'etyczne oraz ogólnie rozumianą urodę krdobrazu w celu za-
chowania ich walorów w możhxme naydłuższych odcinkach czasu"[2]. Mianem
eco-development"(ekorozwój) określane są farmy rozwoju nastawionego

jeszcze głębiej na koewoluqję cywilizacji i biosfeiy poprzez uwzgjędnicnie nie-
utylit.arnych wartości przyrody. \V ten sposób ,,ejlorozwój", WMX'adzący się
w gruncie rzymy z lak zwaną ,,ekŁllogii glębokiqj'. allccntuje nie tylko roz-
wój gospodarczy ale też sferę mentalną człowieka, jego odczucia i pragnie-
nia, przenosząc istotę problemu z abszam zjawisk ekonomicznych na psy-
chiczne.

lstytut Turystyki A\VĘ Kraków, al. Jana }'awt8 lt 78
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W przHęteD przez Sejm w 1991 roku ,,Polityce ekologicznej państwa:
pojęcia te używane są zamiennie,jako qrnonimy. Również w literature pol-
skie ,,rozwój zrównoważony" i .,ekorozwąj" sq tożsame]]O]. Przemawia 28
tym duża spójność ideologiczna obydwu terminów, brak jasnych kryteriów
ich rozróżnienia,jak t'ównież stylistyczne spqność slowa ,,ckorozwqj". Osta-
tecznie należy zgodzić się, żc dwa aspekty ochrony przyrody - utybtamy (go
spodarczy) i pozautylitarny(symboliczne funkcje pi'zyrody. prawa istot po
zaludzkich oraz moi'alne zobowiązania wobec przyszlych pokoleń)
uzupełnidą $ię i obydwa sMnowią o harmonijnym rozwodu społeczeństw

Konieczność realizacji ekorozwl4u
środowiskowe

przesłanki

Pomimo że gospodarowanie odbywa się w środowisku i xv pełni wykorzy
snuje jego zasobu i waloru ekonomia przez długie lata nie dosc.rzcgala, nie
doceniała ]ub ignorowała związki istnieląm między gospodarką, środowiskiem
i społeczeństwem. Doprowadziło to do sytuadi, ip którą nie tylko zagrożone
są wartości przyrodnicze, ale też pcdawiaUą się naturalne ograniczenia I'oz.
wału ępRpndarczepn. Przyczyny nadmiernej eksploatacji środowiska Hutu.
rolnego przez gospodm-kę urynik4ą ze specyni cznega, ekono micznego postrze
Bania relacji gospodarka -- środowisko. Można je schat'akteryzować
następująco

utożsamianie radonalności każdego dzialania z ragonalnością ekonomicz

traktowanie zasobów środowiska jako zasobów wolnych,
uznanie wzrostu ekonomicznego zajedyny warunek u zrostujakości ży

wiara w rnożliwnść substytudi zasobóxv przyrody. czyli trakt.owanie ich
jak każdego towar ll:nkowcgo
uznawanie ekontjmicznych mechanizmów alokacńnych za wystarczają
ce do określenia dopuszczalnej skali korzystania ze śrcldowlslca
zaniechanie wypracowania ekologiczną formuły rachunku ekonolnicz

ną

cia

nego

Kierowanie się powyższą fijozonlą $powadowalo qawnienie się barier
środowiskowych szkodliwie oddzialująwch na czlowickajako jednostkę bio-
]ogiczną, ale też zagrażająqrch dalszemu wzrostowi gospodarczemu. Bariery
te oUawiaDą się u' postaci takich zjawisk, jak: szybsze zanikanie gatunków
niż ich powstawanie w drodze eu o]uęli. bardziej cfc](Cywne procesy erozji
głąb ]liż procesy glebotwórcze, xxlększe niszczenie lasów niż ich regeneruęja.
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intenWwniąsza emisja węgla do atmosfeil- niż możliwość jego asymiladi,
większe polony ryb niż zdolność łowisk do odnawiania zasobów. UTrowadza
nie większych ładunków zanieczyszczeń do środowiska niż jego zdolność do
samooczyszczania się itp

'luka sytuacja rodzi konieczność zmiany sposobu postępowania przy
eksploatadi zasobóxa' naturalnych, polcg4itcej na odejściu od technologii
i sposobów gnspodarow-ania degradujących środowisko nit rzecz uwzględ
niania podoCawowych prawidłowości funkdonowania przyrody. Dzięld temu
powstaną warunki do odtwarzania stanu biocenoz, a ostateczny bilans za-
leżności tniędzy ,,biologiczną produktywnością" a ,,eksploataqą" stanie się
bardziej wyrównany. Aby to uzyskać, na każdym szczeblu zarządzania go-
spodarką musimy uwzględnić kilka zasztd w naszym oddział-wdniu na śro-
dowisko

Pierwsza z nich to zasada zachowania dynamiki ukladóxw ekologicznych
[4]. PrzHęcie jeD XWmaga określenia reguł i granic ingerencji, z uwzględnie-
niem spe(8diki danego układu ekologicznego oraz celu i potencjalnych form
jego użytkowania. Zdał'znią się wypadki, że antropopreqja tnva tak dlugo lub
jest tak nasilona. że środowisko ulega deterioradi. a w danym miejsc\] przez
wiele lat nie pcjawi się życie(vide; przynąjmnięl część z 27 obszarów zagra
żenia ekologicznego w Palace). Nie powinniśmy akceptować takiej dewitutaęji
również z ekonomicznego ptJnktu widzenia, gdyż tet'en taki jest na dlugo
wyłączony z wszeikieD użyteczności. Problem tkwi w powolnym tempie odna
wianie się zniszczonych ekosystemów {n-edług Stugrena [13] ekologiczne sta
diuln klilnaksu osiągnie jest po 500-4000 lat) i róxx'nie powolnym closta
sowywaniu się ludzkości do ewentualnych zmian w biosferze (np do
przewidywanych skutków globalnego ocieplenia)

Drugą zasadę możemy okl'eślić jako zasadę ekologicznej niepewności
Naturalna zmieilnclść i przypadkowe fluktuaęje parametrów środowiska sta
wizją gospodaron anie w obliczu niepewności odnośniejego skutków\. l)otych
czasow'a wiedza nie wystarcza by w pełni orientować się w końcolnydi edek
rach zmiui wprowadzanychpl'zcz człowieka. Co prawdy, aktualny st.an wiedzy
pozwala ograniczyć zakres skutków nieprzewidzianych, lecz w qtpliwe jest
czy kiedykolwiek uda się je cdkowicic wJ'eliminować- PoLrzebna jest umie-
jętność i gotowość rezygnadi z danii działalności (ingerenqi w przyrodęlje-
śli mmgines t4 ekologicznej niepewności jest zbyt duży.

lsLotność tej zasady potwierdzona jest także tym, że z czyst.o ekolo-
gicznego punktu widzenia zdecydowana większość ingerencji niesie skum
ki negatywne, tzn. obniża zdolności horneostatyczne. Nie należy jednak
traktować tego jako arg'umentu przeciw wszelkiej ingerencji, ponieważ
nie zawsze i nie u'szędzie musi chodzić Q utt'zymanie pehtq t'ównow-agi
ekologicznej
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Vęedług trzecięl zasady ogi'aniczonego oddzialywania na tereny chca
Diane - utrzymywanie obszarów chronionychjast konieczne, gdyż stanowią
onc ostolę naturalnych procesów biologicznych(wl środowiskotwórczy) orm
zapewnidą dostawę powietrza o odpowiednim składzie, czystej wody, zdro-
wo żywności i warunków do t'egeneradi sil(cel społeczno-gospodarczy). Okl'e-
ślenie zasięgu obszarów chronionych powinno byćjednym z pierwsza'ch kro-
ków w planom'aniu rozwqu zrównoH'ażoncgo, a n'szystkie kolejne powimly
uwzględniać wymogi idt oc]uany. Ocenia się [9], że dh rea]izaęji wymienio-
nych dwóch celóxK przynąlmnią 30% powierzchni Polslęi powinno zostać ob-
jęte ochroną. Równocześnie, nie powinny one być izolowane od siebie, gdyż
zbyt mała ich powierzchnia pt'leczy sensowi ich istnienia. Jak stxmerdzono
pod koniec lat 80. w ponad stu rezerwatach przyrody, na 940 wówczas istnie
jących, zanikbr wartości godne ochrony ze względu na zbyt nuiloną antropo
presję [12J

Kolejną zasadę -- ochrony różnorodności gatunkowi i genetycznej -- w- ja
kimś shpniu chmaktoryzuje stwierdzenie: ,,w przyrodzie nic nie jest zbęd-
na". Nie może ono pretondować do mienia ścisłego prawd niewątpliwie ist-
nidą gatunki. bez kcóiych układy ekologiczna rozsvUałyby $ię nadal- Pożądane
jednak byłoby przHęcie tego hNierdzcniajako wskazówki dla działań ochron-
nych. Generalnie niezbęanu jcgt dążenie do minimntizacji:

zanieczyszczania i fragmentaęji układów ekologicznych,
bezpośredniego unicestwienia zwiei'ząt i niszczenia roślin,
introdukdi obcych gmtunkóxx-.

Ostatnia, piąta, to zasada minimalizadi abiotycznydt zmian w środowi-
sku. B5mikayącc z procesów gospodarczych zmiany warunkówjchmatycznych
chemizmu pt)wietrze. wód, gleby i natężenia różnych rodzajów promienio-
wania krótkofaloxx ego powinny być agranicznne do takiego poziomu, prze'
którym mogą one być skutecznie kompensowane przez mechanizmy wtrzy
mywania równowagi akologicznęj. Kluczowe znaczttnie rna tutaj ogranicza
niej wzt'testu zużycia energii, produkcji ciepla odpadowego, ilości miiterii
ttwalnianeJ z pokładów geologicznych w procesach wydobywczych oraz wy-
twarzania substandi nie istniejących w biosferze (j:lk freon, pestyąrdyJ i włą-
czania ich w naturalne cykle obiegu.

Należy podkreślić, że ochrona z punktu widzenia ekorcłzwdu to nio po
wrót do pienx'otnego stanu przyrody. ani bezkrytyczne zwiększanie powiorzch
ni chronionych, gdzie nic nie powinno się zmieniać. Nie oznacza ona także
nieużywania zasobów czy opańego na prostą i'egule, ichraąonownnia. Ochro
na w procesie zrównoważenia ta dążenie do stworzenia takich reŁaqi między
czlowiekiem a pl'zyrodą, które zapewnią bezpieczne współistnienie obu tym
zbiorowośdom
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Problemy ekorozwoju lokalnego
Tworzenie i realizacja regionalnych programów ekorozwaUU ma istotne

znaczenie dla zrób noważenia rozwdu w skali globalnej z dwóch powodów
Po pierwsze, szereg zagrożeń jest wynikiem lokalnej polityki gospodarczej
i qrlko tam można im przeciwdziałać. Po drugie, w realizawand już decen
tralizaęji państwa znaczenie regionów będzie wzrastać i od decyzji wladz lo.
karnych zależeć będzie ogólnokragowa sytuacja ekologiczna.

lstniąą wszakże problemyi które pozostąlą poza zasięgiem rozwićlzań
regionalnych. Do nich należą: kwestia globalnego ocieplenia, niszczenia war.
stwy ozonowęi, degradada niektórych ekosystemów kontynentalnych(lasy
tropikalne), przeludnienie i problemy wyżywienia, nakłady finansowe na śm-
dowiskojako wynik centralną dystrybuQi środków. Są lo ważne zagadnienia
z punktu widzenia rozwqu zrównoważonego, ale rozwiązaćje można tylko
za pośrednictwem planowania ponadregionalnego, a często ogólnaświatowego.

Do regionalnej problematyki ekorozwqowej należy za]iczyć13]
1, zapewnienie określonej jakości środowiska, a w tym: jakości powietrza

atmosferycznego, jakości wód, poziomu naQżenia hałasu. stanu zieleni
towarzyszącql osadnictwa, stanu powierzchni ziemi(gospodarka odpa
dawni), poziomu promieniowaniajonizującego i nieDonizującego,

2. zapewnienie pożądanego stanu zdrowia spoteczcflstwa poprzez daiat:d.
Dość proHllaktyczną i lecznicza,

3, konserwatorską ochronę przyrody. a w jd ramach zachowanie wartości
przyrodniczych w forlniQ pi'ze8trzennJ'ch farm ocjirony, gatunkow eu
ochrony roślin i zwierząt, ochrony indywidualnęi,

4. raęjonalnągospodarkę zasobami, w tym gospodarkę energią, wodą, przc-
strzeni&. su rowcami.

5. podąmowanie pi'onkologicznych kierunków rozwojowych poprzez pro-
mowanie i rozwijanie funkcji zgodnym:h z prcdyspozyqami lokalnego śro
dowiska, promowane działalności naUmnie8 uciążliwęj dla tego środowi-
ska i kształtowanie raęjonalnd struktury fhlkąonalno-przest.rzenneD,
nawiązuUącęj do systemów ekologicznych

Nie wszystkie z wymienionych zagadnień lokalne władzę $ą w stanie
podjąć w całości. EwcntuŁllne ograniczenia wynikają z kanieczilości konsul.
towania niektórych decyzji z władzami centralnymi. Do nich należą decyzje
dotyczące

pozwoleń na szczególne korzystanie z wód
dopuszczalnych xmelkości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
atmosferycznego,
przyznawania kanccąi na poszukiwanie i wydobycie złóż kopalin
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Jaskrawym przykładem wplywu władz centralnych na organa lokal
nejest tworzenie na terenie gmin parków narodowych, rezerwat.ów przy-
rody i leśnych kompleksów ochronnych, które najczęścią deW'dqjąco wpb'
walą na zasoby przestrzenne środowiska, pozostające w dyspozycji gminy.
Równocześnie wladze lokalne nie mąką żadną możliwości kreowania wiel-
kości i zasięgu wymienionych form ochrony ani też nie mogą wspótdecy
dawać o m4ących obowiązywać na ich obszarze ograniczeniach. BYĆ może
wyjściem z sytuaąi będzie uchwalenie zainierzond Ustawy Q gminach przy
rodniczych

Generalnie można stwierdzić, że wśród podstawowych barier w realiza-
di lokalnej polityki ekorozwdu znąjdqją się:

ograniczone środki finansowe,
praktyczne trudności z formułowaniem lokalnych strategii ckorozwdu
ograniczone uprawnienia gmin do tworzenia przepisów prawnych,
ograrńczone możliwości sprawowania przez emmy nadzoru nad przwtrze
daniem przepisów prawnych w dziedzinie szeroko rozumianą oehi'on)
środowiska.

Bariery prawne i 6nansowc mogą w niedługim czacie znacznie stracić na
$wQUe] Qatraści lub nawet zanikn€# calkowicie w wyniku plalowaneg,o pi'ze-
sunięcia zakresu zadań i kompetendi z władz centralnych ]la lokalne. nato-
miast zwiększenie efektywności działań w obrębie tworzenia stl'ategii ckoro-
zwcju zależy tylko od ini4atywy władz lokalnych. Zachodzi tutuŃ potrzeba
organizowania odpowiednich spotkań i szkoleń, które powinny się koncen-
trować ]la takich zagadnieniach, jnk

a) tworzenie wariuntowych modeli rozwoju gmina w tlum wariantowych
modeli jd ekorozwoju,

b) tworzenie xvariantoxlrych modeli strategii realizaqi poszczególnych ce
lów rozwojowych, w tym poszczególnych celów ekorozwdu

Opracowywane obecnie przez wladze gminy strategie mzwdu lokalnego
obm'aone są gęsto ryzykiem dużego błędu. Wiece się to zjednęl strony z cią
dym brakiemw Tliclu gminach odpowiednio wyszkolonych spedalistów w za-
kresie ochrony środowiska, a z drugimi - z hukiem dostatecznej bazy infor-
macńnęj ]m temat warunków rozwojovWch gmin, w tym w szczególności na
temat stanu środowiska- Stworzenie takie bazy jest bezwzględną koniecz-
nością i punktem wjócia wszystkich kmków podejmowanych w ramach eko-
mzwdu, a m łaszcza rozpoczęcia procesu planowania przestrzennego. IVta-
dzo lokalne przede wszystkim muszą nybl'ać i akrcślić funkcję głód'ną i fbnkde
uzupełniające obszaru, dla którego sporządzony jest plan rozwdow. hloże
to być np. przemysł, mlnictwo, turystyka etc. Trzeba pamiętać, żc dokonanie
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takiego wyboru będzie rzutować na możliwości rozwojowe przez nasQpne
dziesięciolecia

Ponadto, niezwykle istotne dla wprowadzenia w życie mechanizmów roz
wdu zrównoważonego jest odpowiednie kształtowanie instnimentów eko-
nomicznych. Są to

podatki(w tym: podatek od nieruchomości, podatek leśny. ograniczony
już podabk od środków transportowych, inne podatki uchwalone w dro-
dze referendum lokalnego)
opłaty za świadczone usługi komunalne (za wodę, ścieki, energię ciepl-
ną, wywóz odpadów).
wpław za użytkowanie zasobów komunalnych.
dysponowanie gruntami, budynkami i lokalami
opłaty za 'korzystanie zc środowiska
sterowanie polityką państwa w zakresie funduszy pomocoW'ch

Umiejętne stosowanie tych alemcntów pozxPala promować dziahlność
na rzecz poprawy stanu środowiska. ocluony zdrowia społeczeństwa i pode}
mować proekologiczne kiertmki rozwdowe. Można w tcn sposób promować
budownictwo energoaszczędnc, stosowane określonych źródeł energii czy
konkretne technologie spalania. Nie ID'lko służy to radonalizadi gospodat'ki
zasobami, ale pośrednio wpłpva korzystnie na wszystkie składowe pdęcia
okorozwój

Według KozłowskiegoE10] w procesie wdrażania rozwoju zrób'noważo-
nego pomocna jest kierowanie $ię kilkoma wytycznymi w organiznqji życia
społeczno gospodarczego- Stanowiąane podshlwowe regubt. pozwalająceupo-
rządkować st08unki między środowiskiem a gospodarką

Głóxx'na wytyczne to jednoznaczne ustalenie. iż obok iczek ochrony śro-
dowiska nie może być tr8ktow anyjako pozost4ący w konflikcie z interesami
gospodarki. lecz odu rosnie. stanowi element prawidłowego gospodarowania
NasQpna sprawa to zwiększenie roli problemów środowiskowych u działal-
ności plaństyc'znd oraz odrzucenie odstępstw i wyjątków w przepisach praw-
nych, co powinno prowadzić do ścisłego przestrzegania prawa. Niezwykle
ważnajest koleJnawytyczna ,,likwidagi zanieczyszczeń u źródła'. Zaleca ona
stosować obiegi zamknięte [ub \ręcz unikać wytwarzania zanieczyszczeń
Wynika z niej zasada odpowiedzialności sprawcy; zanieczyszczaUąqr płaci
niezależnie ad tego czy jest. osobą fizyczną, czy prawną- Zgodnie z kojęjną
wytyczne- ekonomizaęji -- politykę ekologiczną należy ksztdtować z uwzględ
mieniem mechanizmów rynkowych, ale przy użyciu niezbędnego intcm'cn
CJonizmu. Przez ten ost.aoni rozumie się: preferencyjne kredyty inwestycyjno,
zróżnicowanie podatków. glosow anie systemu depozytowego, wprowadzenie
tynku uprawnień i narzutu ekologicznego od paliw. Dh powodzenia reform
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proekologicznych koniecznejest zapewnienie poparcia tak pojedynczych oby-
wateli, jak i grup społecznych. Jest to sprawa priolytetowa w Agendzie 21
[8], a tutsi ujęta zostałajako zawda uspołecznienia. Chodzi o to, aby władze
lokalne i państwowe były świadome konieczności współpracy ze spałcczeń.
stwem w zakresie realizadi ekomzwqju(informaąa i edukacja)

Wymienione regul postępowania nabierają szczególnego znaczenia
w świece ostatniej wytyczne - uwzględniania odrębności regionalnqi. Okna
cza ona, że każdy region ma prawo do włmnęi polityki społeczno-gospodmczq,
w tym również ekologicznej. Co więcej, zgodnie z Agenda 21 każdy region do
rojlu 1996 mial opracować swój program rozwoju zrównoważonego, akcepto.
wang przez samorząd terytorialny.

Zróżnicowanie regionalne a ekorozwqi

Nie można utworzyć uniwersalnego schematu ekorozwdu. Gdyby tak
bylo, problem rozwoju zrównoważonego przestałby istnieć, gdyż dojego wpro-
wadzenia wystarczyłaby decyzja i nadzór centrum deWzńnego. W ostatnich
latach powstaje coraz więcej lokalnych inicjatyw na rzecz wprowadzenia ta-
kich zmian w sposobie eospodnrnwnnin, Hby HpołecznQść lokalna przy żacha-
waniu podstaw egzystenqi i utrzymaniu trwałego wzrostu ekonomicznego
mogla żyć w warunkach biologicznie sprzyjąących i psychicznie nie stresllją-
cych, a więc odpowiad4ących kryterium zrównoważenia

Jak do td poly nąjbardzięi rozwnnię17 program takiego rozwdu udalo
się stworzyć dla pięciu województw Polski północno-wschodnimi, nazwanych
Zielone Płuca Polski"(ZPP). Punktem wHścia, zgodnie z założeniami pl'zed-

stawionymi wcześniej, było określenie naturalnego potencjału rozwojowego
[7]. Uznano, że na]ożą do niego: cąrste środowisko, zasobność lasów* liczne
walory turystyczne, podstawy do rozwaUU lecznictwa uzdrowiskowega, ko-
rzystne położenie geograficzne. W związku z tym, w dtugofaloxred perspekty-
wie zdeqrdowano się na preferowanie takich kierunków rozwdowych, jak
rolnictwo ekologiczne, ekotuiystyka, przyrodolecznictwo, natui'nina hodow-
la lasu, 8tosowanio niekonwencjonalnych żródeł energii, telekomunikaga
bezprzewodowy, drobny przemysł oparty na lokalnej bazie, włączenia idei
ZPP do monitoringu europqskiego. Przykładowo przytaczam działania szcze-
gółowe, podjęte w ramach rozMHania ekoturystyki: tworzenie bazy turys17ki
kwalinUowanęj, zagospodarowanie ponadregionalnych tras turystycznych,
populaiyzaqa walorów lokalnych, wpmwadzanic atestów dla baz turystyce
nydl, kreowanie mody na ekotutystkę, pomoc dla malych obiektów tutystycz
nych, informada o obiektach nieużytkowanydi, podatek od agresywny(h form
turystyki.
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Zupełnie odmienne przeslanki stanowiły pad$tawę programu ckologicz
nego dla Górnego śląska 111]. Punktem wlścia było tam dążenie do popu'
wy warunków życia mieszkaiiców regionu. Aby cel ten osiągnąć, określono
dziesięć ogólnych pt'zedsię\vzięć, a w ich ramach zadania szczegółowe. Do
tydi ostat.nich należały między innymi: budowa 30 oczyszczalni ścieków.
modernizada ujęcia wody w Goczałkoxvicach. utylizaęja wód słonych z ko-
palń węgla kamiennego. modernizacja 8)Htemu ogrzewania mieszkań, budo-
wa 3 nowoczesnych składowisk odpadów. rekultyn'azja tei'enów zdegradowa-
nych, pilotażowe wdrożenie koncepcji Górnośląskiego Parku Ekologiczne.o

Masom ość ntchu turystycznego na Podhalu, szybko postępująca urł)ani
zada tamtego obszaru i specyficzne lvarunki fizyczna.geograficzne(forma
dolirlna z silnymi inwerguami temperat.ur) skłoniły władze regionu do opra-
cowania własnego programu ekorazwdu. Za priorytetowc uznano1101: re-
zygnację z opalania węglem na rzecz gazynlkaQji Podhalu(przeciwdziałanie
zjawiskom smogowym), wprowadzanie ogrzewania gcotermalnego i wyko-
rzystanie ciepłych wód w rekreaqji i lecznictwie, wdrażanie napędu elektrycz-
nego w komunilcadi, zastosowanie noxs'oczesneD utylizadi odpadów. budowę
oczyszczalni ścieków w zlewni Dunajca, ochronę torfbwisk w Kotlinie Nrl\b'o-
tarskid nawet gdyby konieczne bylo wykupionic terenów z rąk prywatnych,
współpracę ze Słowadą s' ochronie zasobó\v przyrtłdy

Wśród zaawansowanych, {lużych programów ekol'ozwojoxw ch i\ależy.jesz
cze lwymienić program nadmorski, program Pajczierza Łęczyńsko-Włodaw-
skiogo czy t.eż pl'ogrom bieszczadzki. W pierwszym regionie chodzi głównie
o przywrócenie naturalnej równowagi biologicznej MQI'za Bałtyckiego, zwłu$z
cza w świetle wydawanych corocznie próba Sanepid zakazów rekreaqjnegn
użytkowania wybranych kąpielisk naflmorskich. bl tyą \v tym pomóc: ścisła
współpraca z innymi państwami baltyckitni i znuczrle środki Hinimsowe uzy-
skiwane z ekokonwernji. W drugim regionie chodziło c] uregulowanie --oslo
daru ściekową w zlewni rzeki Wieprz i podjęcie na szeroką skalę osu$aania
bagien i torfowisk. W trakcie programu, u' wwyniku ekspertyz ekologicznych,
postanowiono częściowo zaniechać osuszania dla zadlosvania natut'aln) ch
siedlisk i Hlzjocenoz. I'rogram ten skutkować ost.atecznie utworzeniem Pole-
skiego Parku Narodowego. W regionie bieszczadzkie chodzi n zachowanie
unikalnych w Polsce wartości flory i fauny z równoczesnym. pełnym xaO'ko
rzyst.dniem terenu dła turystyki i rekreaqji

Każdy z przytoczonych programów koncentruje się na odmiennych za-
gadnieniach środowiskowych i gospodarczych, chociaż cel tych dziŁtlańjcst
jeden: znalezienie \x łasne drogi do uzyskania trwałego n)zwdu z zachowa
niem speqrnlcznydi walorów środowiska naturalnego



22 ADAM wnoczi<A

Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że ośrodki lokalne są samodziehte w określaniu
podstawowych celów sxvdd polityki. Mimo wskazanych wcześnie ograniczeń
maul one decydŃący wplyw na sfery życia społeczna-gospodarczego, o(t klń-
rych zależy realizacja polityki ckorozwdu. Są to

gospodmka terenami i ochrona środowiska,
zaopatrzenie w wodę. usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymmiie wy-
Wpisk i utylizacaa odpadów:
gospodarka energią.
ochrona zdrowia,
oświata (w tym: edukacja ekologiczna
kultura fizyczna (w tym: tworzenie terenów rekreacńnych)
zieleń komwlalna i zadrzewienia

Dla wprowadzenia rozwdu zrównoważonego szczególne znaczenie nu
rozpoznanie własnych zasobów środowiskowych i wykon:inie waloryzacji śro-
dowiska przyrodniczego regionu. Dopiero całkowita jmność sytuacji w tych
kwestiach daje podstawę przHęcia ukierunkowanega na rozwńl zl'ównow:i
żony planu regionalnego

Porlieważ tworzenie regionalnych koncepdi elŁorozwoju musi niekiedy
przekraczać umowne granice administracńne, ważną rzecząjest współpraca
ośrodków są9iedzkidi(gmin, powiatów. a nawet wdewódzCw). Wskazują na
to negatywne doświadczenia [1] z tworzenia Wielkoprzestrzennogo Systemu
Obszarów Chronionych, kiedy nie można było wprowadzić zwanego syste-
mu gospodarki wodą, gdyż granice adminisl,racyjne nie pokiywaly się z gra-
nicami geokompleksów (zlewni chronionych}

Szczególne znaczenie w praktyce realizacyjney ekorozwoju ma bezwzględ.
ne egzekxvawanie wykonania OOS - oceny oddziaływania na środtlwisko
Zakłada się ISJ, że OOS powinno się wykonywać dla każdego za)mierzenia
inwestycńnego i tojuż na etapie programowania inwestyąi. Oceny t.akic dają
nmtępnie możliwość klasyfikowania, akceptowania lub odrzucania konkret-
nych działań lokalizacHnych

Wśród istotnych mechanizmów ekonomicznych, ksztdtujących strate-
gię rozwdową poszczcgólnyt:h przedsiębiorstw. znajdŃil się opłaty za korzy-
stanie ze środowiska. Jest to bodaj ndbai'dziel rent;ryk(8(jny, ale t.eż nalsku
tecznieJszy spod(5b wymuszania odpowiednich - pod względem ekologicznym

deWzji zarządów przedsiębiorstw
Całość przedst.awionych problemów ekorozwdu majeszczejeden, wspo'

mniany już, VPymiar społeczny; Zdarza się, że przemiany proekologiczne: -
z braku odpowiedniej informudi ane są z zamykaniem zakładów pra-
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qr, ograniczaniem produkqi, dużymi kosztami, a w rezultacie z ogranicza
niem miejsc pracy i wzrostem bezrobocia [61. Jest to wynikiem niedostrzega-
nia faktu, że zmiany proekologiczne przebiegają równolegle do zmian struk-
turalnych w gospodarce i że właśnie te drugie niosą ze sobą konieczność
i'acl onalizacli zatmdnienia

W związku z tym, wladze lokalne powinny przejawiać odpowiednią tro-
skę o współdziałanie w realizacji polityki ekorozw oju z organizacjami spo-
łecznymi i tworzenie warunków dla odpowiednią w tym zakresie edukacji
Wynika to z podstawowej przesłanki, jaką jest pł'au o spoteczelistwa do rze-
Lelnel infarmadi, ale też z założenia, że uspolecznienie idei ekorozwoju(włą
czenie do tych działań jak nayszerszych grup społecznych) może przynieść
w etbkcie idcnty6ikaqę społeczeństwa z realizowana przez wladze polityką,
a co ZEL tym idzie -- zwiększenie jej skuteczności.

Regiona[ Aspects of Eco-])eve]opment

The paper conccrns problemu ofpuLting in rules ufsustainable develop-
ment in the regional scala, I'he necesstty of actualizing rules ofeco-develop-
ment comcs from environmental barriers which revealed within lat.c yc,ars
(e.g. proccsses of son erosion, disaaorestatian, cmission uf atmo$pheric pol.
lution, spccies dechy etc.). auch situations gcncrate necessity of a change of
our course of action whcn exploiting natural resources. We should design
teohnoloSics und all the nlannerB of mRn8Eing u kich land Ło degruduLion uf
natural environment and mst:ead of' that n'e should pay more rcspect to the
miles of nature. At each level of administration we musi consider live basic
principles of oui' action on environment. The principles are as follows: con-
sewation of dynulnic energy of ecologicd formationu, ecological uncet'tainty.
reduced influence on protected areał, protection ofspecies variety and mak-
ing minimal abiotic dmnges in environtnent.

There are same problcms ofsustainable development which oll the whole
depend on lokal authorities(e, g- łocal population health state, quality ofthe
air. w8$te administration. consen'ation of nature, land administration etc
but there are same wnich lokal authorities cannnt light against (e. g. grcen-
house effect or degradation ot' ozonu bayer). Anothet' problem is hoxv to cre.
ate national Duke and rc$erves ofnatul'e without canflict with lokal commu-
nities. Among fundamental bal'riers in making real lokal ecołogical police'
should be mentioned: limited financial means. practical difUiculties in n'ork
ing out lokal eco-development strategiem, limited authorizations of commu.
nities to form law regulations. In the paper same important dircctives were
discussed wnich may help to overcome above listed barriers
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When we talk about sustainable development wc must notice the dis-
similarity among geographical regionu. Therefare it is impossible to create
one. universal scheme of eco-development. Each region ha$ its own spedfic
features and lokal problemu and becausc of that the strategiem of eco-devel-
opment must bo formed far each region separately. In the paper a f'ew pro-
gramu ofeco-development for dif6erent rcgions i n Poland were presented.

It was albo show,n what the two terms "sustainable development" and
eco-development" mean. In the strict sensu the meaning of roth terms is

not exactly the same although they are ofben bang used inberchangeably.
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POLITYKA TURYSTYCZNA PANSKA
A ROZWOJ GOSPODARCZY SAMORZĄDOM

LOKALNYCH

Szymon .Barfosih +

Turystka jest coraz prężnie rozMy4ącą się gałęzią gospodarki świato-
wej. Wzrastająca ilość czasu wolnego, zamożność społeczeństw oraz prze-
wmtościowanie w hierarchii potrzeb spawodowaty nagły wzmst zaintereso-
wania turystykę. W dobie poszukiwań nowych dróg rozwoju gospodarczego
samorządy lokalne coraz częścią próbŃą programować jęj funkcjonowanie
na swoim terenie, stwarzaćjq warunki da rozwoju, a przez to zapewnić moż-
liwość intensywnego rozwoDU.

Dynamiczny rozwq turystyki i wzrostjęj znaczenia w gospodarce wielu
gmin, powiatów oraz województw samorządowych powodują, że staje się ona
ważnym elementem w coraz większej liczbie strategii i programów rozwoUO
wych opracowywanych na każdym szczeblu samorządów Turystyka stwo
I'zn. bowiem wszechstronne możliwości rozwoju, a co nauwnżniąjsze -- przy
nosi korzyści społecznaściom lokalnym

Nowe miejsca pracy
Dodatkowe dochody lokalnych budżetów
Rozwój infrastruktury paraturystycznej
Wzrost zainteresowania lokalnymi atrakcjami turystycznymi
Nowe przedsięwzięcia i nowe możliwości inwestowania
Napływ nowych technologii
Poprawa koniunktury w innych dziedziluch gospodarowania
Nowe q'nki zbytu dla lokalnych producentów.

Opisane powyżq korzyści, pb'nice w ogóle z aktywizaąi turystyczną. mogą
sUnowić bardzo atrakc)jną formę aktywizacji g08podarczej samorządów.

W opracowanęi przez Ministerstwo Gospodarki Sara egii Rozwodu Ta
lys©ii w Polsce na Zalu 200a-2006, realizowano zarówno przez rząd cen-
tralnym jak i samorządy. założono nmtępuyące cele i priorytety

Liceum 0gólnak5ztatcqce w Trzeba 1. Grunwaldzka 101
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Wzrost dochodów mieszkańców regionów IWmagdą(ych głębokiej re-
strukturyzadi gospodarki. Wykorzystanie redystiybucgnd roli tulysty-
Id, polegąjącęj na przenoszeniu dochodów z regionów bogatszych (duże
aglomeratge) do regionów biedniejszych(zagrożonych strukturalnym
bezrobociem, niedoinwestowanych).
Zmniejszenie bezrobocia na obszmach: przygranicznych, o dużych walo-
rach turystycznych, dotkniętych strukturalnym bezrobociem, na których
rola tuiystykijako generatory nowych midsc praw może być domintóą-
ca. Zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez rozwój usług w sektarzc go-
spodarki turystycznej i wzrost aktywizacji zawodowej ludności
Aktywizaąa mieszkańców wsi i podnoszeniejakości życia na wsi, szcze-
gólnie na terenach o słabych warunkach rozwdu rolnictwa oraz wokól
obszarów chronionych, na których priorytetowa funkda ochronna agra
Meza flinkcje gospodarcze
Zwiększenie rentowności majątku państwowego poddawunego proceso-
wi przekształceń własnościowych: w sektorze uzdrowisk, ośrodków vw.
poczynkowych zakładów pracy, w bazie rekreacyjnej zarządzanej przez
Emmy itp
Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska cywilizac)jnego
i przyrodniczego w edukadi, a w szczególności w wychowaniu młodzieży
Poprawa xvizerunku Polski i jd mieszkańców na arenie iniędzynaroda-
wej. Rozwój kontaktów z krąjaini SElsiodnimi i współpracy regionów przy:
granicznychi.

Do realizadi colów według Ministerstwa Gospodarki należy zaktFmzo
wać lokalne samomądy oraz organizade zdmujące się rozwaUem turystyce
nym poprzez:

Wzrost nakładów na inwestyde infrastruktur'alne i rozwój produktu tu-
D'slD'cznega, zapewnicyącego udzial sektora turystyki w produkcie ki'a-
jowym brutto na poziomie 6,5% oraz wzrost udziahi sektora turystyki
w dochodach budżetu państwa i budżetach terenowych. Sprzńać to bę
dzie zahamowaniu spadku, a w dalszęi perspektywie wzrostoxm liczby
miąsc w bazie noclegowęl o zróżnicawanym standmdzie. Poprzez wspar'
cie procesów piywaĘzadi bazy zakładowej, sanatozgną itp. oraz wsparcie
małych i średnichpmedsiębiorstw inwestŃących w rozwój infrastruktu-
ry turystyczną zmniąszy negatywne skutki likwidadi bazy wypoczyn-
kowęi przedsiębiorstw.
Poprawajakości produktu turystycznego poprzez realizadę uslnwowych
obowiązków organów administradi właściwych w zakresie turystyki oraz

i źródła: M lster8twQ Gospod8rk: slmaą#a aoztoo# THlysołi 2a)1-2tm6.
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wykorzystania środków określonych w sektorowych programach rozwo-
ju i komplementarnych działaniach władz regionalnych.
Rozszerzenie oferty regionalną, zwiększenie jęi atrakcńności poprzez
wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawa do-
stępności na zagranicznym i krajowym rynku turystycznym, zwiększe-
nie aktywności wdewódzkich, powiatolwych i gminnych władz samorzą-
dowych oraz zwiększenie roli regionalnych i lokalnych OI'ganizadi
turystycznych w kształtowaniu i promocji oferty turystycznej
Zwiększenie nakładów na promoąę turystyki, poprawajeyjakości, wspar-
cie dla tworzenia regionalnych i lokalnych struktur organizacyjnych
realizowanych zadań oraz wspólnych działań promoWlnych na Wnkach
zagranicznych.
Zwiększenie uczestnictwa w wyjazdach turystycznych słabszych ekono-
micznie grup społecznych i ]llładzieży poprze'z wspieranie inidatyxr sa-
morządów i organizacji pozarządowych:

W ramach realizacji priolybtów ze środka)v będących w dyspozycji rzą-
du RP wspierane będą w pierwszym rzędzie przedsięwzięcia uwzględniane
w programach regiona]nych, ]ltóre będą

Zwiększać konkurencyjność polskiej oferty na międzynarodowych tyn
koch turystycznych
Gwarantować wysoką rentowność.
Zwiększać wydatki tuwstów, & wnet między innymi przyciągać uczcstni
ków targów. kongresów spotkań biznesowych oraz osoby zaintercsowa
ne speqalistycznymi formami tuiysqrki
Tworzyć atrakqjną ofeńę generującą pozytywny wizerunek Polski na
rynku turystycznym(turystyka aktywna, turystyka przyrodnicze)
Zwiększać atrakc)jność w)jazdów na wieś iw regiony obszarów chronio-
nveh]

Biorąc pod uwagę priorytety rządowej polityki społeczno-gospodarczej
i rozwoju regionalnego, uwzględniając znaczenie turystyki dla rozwoDU in
nych sektorów gospodarki rząd będzie wspierał rozwq i poprawę konkuren
cyjności(w tym rentowności i dostępności)

Infrastruktu W turystycznej i ushigwzbogacaUących ofertę turystyki uĄą-
sKid i na obszarach chronionych oraz ząviększayących aktywność pro
dukcHną ludności widskid

Zrodlo: MiniHter$Lwo Gospodarka Stu/egfa ozwula T T OŁi2001
Żródło: Minisl.ersĘwo Gospodarki; StralĘgia Xo=aadK 7'u/XnQii 20a/-ż(m6
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Przedsięwzięć zwiększdąc3rch atrakcHność pokskidi miast jako miqsc
odbywania tmg6w, konferencji i kongresów. spotkań biznesowych oraz
przedsięwzięć przyczyniayąq(h się do wzrostu rentowności gospodar-
czej infrastruktury miejskiej.
Imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych itp- oraz obiektów i sala
ków dziedzictwa kulturowego, wzbogacdących atrakcyjność polskich
miast i midscowości
Infrastruktury wzbogacayącęl ofertę turystyki aktywna i speęjalistDrcz
nqj, a w szczególności infrmtruktuTy gwarantujące wzrost zatrudnienia
i dochodów społeczności lokalnych
Infxmtrukbury tuiystycznęj i wspólnych przedsięwzięć w regionach przy-
granicznych, w szczególności w wdewództwach północno-wschodnich
i wschodnich oraz wzdłuż dróg tranzytowych+

źródło: Ministerstwo Gospodarki: Slralegia Rozwdzl TuWs©ł1 2001-2006.

W analizie Ministerstwa Gospodarki udział Polaków w ruchu wewnątrz
krajowym wyniesie w 2006 roku według celów podróży turystycznych:

Cel wyka(Dino-urlopowy: 37,7 mln osób
Cel weekendowe: 84,2 mln osób

Przyjazdu turystyczne do Polakó z uwzględnieniem celów podróży tury-
stycznych - według analizy blinisterstwa Gospodarki będą się kształtować
w granicach 33% prz)jazdów w 2006 roku, których celem będzie wypoczynek
i turystyka. Dla porównania obecnie ten współczynnik wynosi jedynie 24 %

Jak widać z przestawionych powyżej zesŁawień rządowych dokumentóxK
strategicznych, coraz wyraźnięl docenianajest rola,jaką turystyka może ode-
grać w rozwoju samorządów lokalnych

Konsekwentna realizada przedstawionego powyżej rządowego programu
mzwaUU tuiysQki rodzi nadziqę na trwaly rozwńl gospoduki tuiystyczndjako
istatnd dziedziny wspierania gospoduki kraDLI. Ma to szczególne znaczenie
w sytuadi wysokiego bezrobocia oraz niskiego wzrostu gospodmczego.

National Tourism Policy and Economy Development
of Lokal Govemmient

The article presents tourist as one ofthe most important branch ofthe
national economy. lgadl development plan made by polish government, hm
tourism as future pare of national bussines.

Zródto; Ministwstwo Gospoduki: simreda RI J pnivstpii2aoz-2(u6.
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In the year 2000 Polish governmcnt created National Plan of Tourism
Development (NTDP) for years 2000 -- 2006 This document shows possible
directions oftourism development in Poland and future markets too

According to the stmtcture of Polsih managment synem. govermnent
and lokal authorities are obligate to bunt own Regional Tourism Develop-
ment Plant(RTDP) and theo marshall of the voivadships, prcsidents and
mayors with ministra ofeconomy n'ill be planing togethel' National Toullsm
Development. Plan For whole Poland. N'TDP should be based on local sume
stions and plant (RTDP)

The Locals with their Regional Tourrism Plans should mount on govern
cent. because Polish authoTity will support only there directians wnich are
coincide with national plan. NTDP albo shows instruments and methods t.o
maki real this programm

The article days that tourist can dislove miny !Deal or national econo-
my problams. NTDP days you can dsk mtd say YES. bul retltember tllis is
not remedy for aU problenn
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[5] Qgdlne zafo eda Tegoz'my s raUowegpa sftocl. Kancelaria Prezcsit Rady
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Aktywizacji turystyczna jako rozwiązywanie konfliktów

Powszechnie znane są sytuade konfliktoxsre pomiędzy doktiynalnym chro-
nicniem przyrody przed turystami a tendencją przeciwną, tj. pełnym otwar-
ciem dziewiczych krajobrazów pod inwes6ręje; taki konflikt obsemmyemy np
w wypadllu TPN, rzadziej odnosi się do krajobrazów kulturowych, zwłaszcza
w odniesieniu do krajobrazu miejskiego. W Polsce miasta i miasteczka wy-
magŃą dla dobra tulysWki raczej śmiałem i wielorakieD aktywizadi niż Euro
wej ochrony konserwatorskięl. Nie trzeba większych badań, aby dostrzec: że
sytuacja turysWki kulturowej w mabch miastachjcst tą z dziedzin turysty-
ki. która nąjbardzieU różni Polskę i kradł postkomunistyczne od krajów Za
chodu. inne środowiska uprawiania turystyki w Polsce -- prze(]e wszystkirrl
duże miasta, obszary przyrodniczo. .jak wspomniane parki narodowe i krain
brązowe, a nawet wsie okresie dziesięciolecia transfoi'maęji znacznie po
prawny s\boją atrakcńność i ushigi turystyczne, m.in. w dziedzinie agrfttury-
styki. Małe miasta na Zachodzie, położone w niezmąconym krajobrazie, są
peretkami" w dziedzinie produktu t.urystycznego - wręczjego ikllnaini,jak

Carcassonne lub Rothenburg n. Tauber.
Małe miasta po naszą stronie Europy nadal pozostają bez perspektyw

na prze;szłość, a ludność małomiasteczkowa pozbawiona soąahsb'cznych spo
soków zarobkowania, emigrujc ]ub wegetde bez nadziei, bez wizji sposobu
na życie. Zagrańczne wzorcejeszcze do nich nie dotarły. a rodzime śladowe
pozytywne przykłady w tęl dziedziniejakKazimicrz Dolny nie znalazly wiek.
swego uznania i naśladownictwa. W ślad za uwarunkowaniami społeczni'mi
podążają skutki estetyczne - toteż większość polskich miasteczek bez wzglę
du na położenie regionalne odpycha brzydota i niechlqjstu em. Wielejednak
posiada wyraźny potenqał turystyczny: konteksty krdobrazowe, układy urba
nistyczne i zabytki ardlitektoniczno, ciekawą historię i miąscowe tradyde.

Politwhnika Krakowska. Kraków. ul. WmszaM'ska 24
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Z kilku powodów taka ich aktywizaqajest cenną Formułąjakojaden ze skład-
ników poprawy naszej polskimi rzeczywislnści. Magna w tey mierze wymienić
pmede wszystkim:
1, Podniesienie standardów życiowych miejscowej ludności zaangażowanej

w obsługę turystyki; za tym podąża poczucie stabilności ekonomiczną,
identyHtkaqa zc swoją miejscowością, lokalny patriotyzm; w sumie- przy-
bliżenie do warunków zachodnich.

2- Perspektywa imponqjącego, ogromnego poszerzenia ofcity dla turystyki
kulturowej i przyrodniczej.- rodzimej i międzynarodowej - w skali krdo-
wq, regionalną i lolmlnd

3. Paprawajakości estetycznej obszarów olŃętych tq akęą; porządkowania
chaosu przestrzennego i urbanistycznego. a także harmanizowanie ele
mentów struktur urbanist)roznych u miasteczkach, upiększenie budyn-
ków i detali. W sumie pokaźna poprawa kulturowego kr4obl'azu, czyli
obrazu kraju

Kwestia ocluony kraUobi'azu jast więc w tych dziedzinach aml)iwalent-
na. Zjednej strony--jak wspomniano -- miasteczka w Polsce patrzebyją pŁ'bede
wszystkim radykttlnego zastrzyku aktywizaąi, inwestycji, przedsiębiorczy
ścii z drugiej jednak -- Wspomniane wnlnTy Krajobrazu otaczającego, }\intn-
ryczne układy urbanistyczne oraz zabytki architektury -- warunkdące atrak-
cHność turystyczną - wyinag4ą oczywiście ochrony i rewaloryzaqi oraz
kontekstualnej konWnua(ji w wypadku wprowadzania nowych przedsięu zię

Tuiystykajako funkqai forma akŁywnościjesl więc w teD dziedzinie zwor-
nikiem pomiędzy: zjednej strony człowiekiem i społecznością zjej sprawami
socjologiczne-gospodarcza'mi i psychologiczno-duchowymi, a z drugiej -
z kształtowaniem krdobrazów architektonicznych - w sensie zarówno kon-
serwatorskim jak twórczym

Turystyczna aktywizaęja miatsteczek to problematyka tak zaniedbana,
a zarazem wielowarstwowa, że ruszenie .jd z miejsca wymaga podąścia ba
clawczogo i plnjektowcgo w wielu skałach od naUszerszych do nąjwęższych.
obdmqąqrch relade ponadkr4owe, krajowe, regionalne, lokalne w $kdi gmi-
ny, miejscowe w zakrosic pilstaci i struktury miasta, wreszcie urbanistyczno-
architektoniczne, aż po detal budowlany i artystyczny. Jest to więc w sumie
dziedzina na wskroś wielodyscyplinarna, w któręi z jedną strony specjaliści
w dziedzinie turystyki -jeD ekonomii, socjologii i psychoHlzjologii. a z drugiej
strony planiści. urbańści i ard)itekci m4ą szansę rozsądnie pochylić się nad
tą problemaOką i skutecznie pracoxvać nadj4 rozwiązywaniem
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Metoda rozwiązywania konfliktów analiza strategiczna

Złożoność problematyki aktDrwizacyi tuiystycznęl malych miast, zmygna-
łizowana powyżęi. skła31ia do pmebadania ogromu przewidywanych działań
w sposób metodyczne poprzez logiczne rozwarstwienie problematyki badań.
dokonanie szczegółowej anglią% a nasQpnie wyprowadzenie Wniosków po-
stulatywnych, rysuyących strategię skutecznego działania

Optymalną metodą w tą mierze jest analiza strategiczna KWOT(l. Sil-
ne strony, 2. Słabe strony. 3. Szanse, 4. Zagrożenia), która pozwala z mnó-
stwa pozornie rozproszonych przesłanek uzyskać klarowny ogląd całości pro-
blemu, bez uproszczeń, za to z uwypuklenicm aspektów n4ważniejszych. Co
najistotniejsze, metoda ta vup'annie rozdziela to-co-tm-i-teraz(S.WI - 1.2.) od
tego co-na-zewnątrz-i-prawdopodobnie-w-przyszłości(O.T - 3.4.)

W przHętd tutaj zasadzie zmtosowania ha metody uwzględniono nmtę-
pQące kryteria porządkqjące:

Kiykrium obsz&rowe -- skala pi'zestrzenna badań i planowanych przed-
sięwzięć: krąg. region, gmina, lnie3sco\paść,jeJ fragment, budyncki detal;
Uwanmkowania spcPteczne funkdonowania turystyki i ją prdektowa-
nej aktywizadi: ludność midscowa, inwestorzy, turyści;
Mechanizmy funkąonoxvania i zamierzonej akqrwizacji procesów spo-
łecznych i przestrzennych; prawo, władza, własność nieruchomości
Skutki przestrzenne aktywizacji turystycznej; historyczne i tradyc)jne,
nowe zrealizowane pnedsięwzięcia, prdekty

Poniższe analityczne zestawienia u systemie KWOT opracowano z punktu
widzenia aktualną gytuadi w Polsce i dla Polski, co zawiera również pennen
aspekt modelowy dla krajów transformagi postkomunistyczną, Wobec sil
nych przemian w kraju, niektóre dane w dyferencgałach KWOT(np. cechy
silne i słabe) mogą być wząjelnnie spt'zaczne, co dodatkowo eksponuje gorącą
sytuację, w której się znddujcmy. Spośród istniąącego mnóstwa danych przy
toczone jedynie próbki dla ogólnego zorientować\ia Czyt.elnika w zakresie
problematyki, co zostało podyktowane potrzebą zachowania norm kgo arty-
kulu

Relacje międzypaństwowe i skala krigowa

L SILNE STRONY Globalizacja i położenie Polski w ukladzie Europy
powodŃą wzrost zapotrzebowania na turystykę ]niędzynarodową o charak-
terze kulturowym. Społeczeństwo nabiet'a zlnyslu przedsiębiorczości. Tuby
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styka stale gię pożądaną .mszą" inwest'chcą. Obcokrdowcy dążą do zaku-
pu atrakcyjnych nieruchomości. m.in. na cele turystyczne. W Polsce wciąż
istnieją pozostałości dobrą tradycji w dziedzinie planowania krdowego.

2. Sł.ABE STRONY Społeczności małomimteczkowe są szczegfilnie bier
ne wobec nowych wyzwań. Cechują się niechęcią do podejmowania nowych,
mniej znanych form przedsiębiorczości, np. turystyki. Szczególnie w mia
steczkach brak tradydi w dziedzinie świadczenia usług turystycznych. Tury
styka kulturowa wciążjest niedoceniana w porównaniu z tulystyką przyrod-
nicze. BrakŃe wartościowego prawa w dziedzinie ochrony dóbr kultury.

3. SZANSE. Tendenąe w społeczeństwie do wprowadzania pozytywnych
wzorców zachodnich. Przypływ inwestydi z Zachodu. Rodzi się nowa gene
racja studiów do planu krajowego nt. ochmny kr4obrazów zabytkowych w uję-
ciu aktywizŃącym, m.in. dla turystyki.

4. ZAGROZENIA. Słabość ustawodawstwa dotyczącego z jednęi strony
turystyki, a z drugimi chrony środowiska kulturowego. Wadliwa tradyęa
zaniedbywania problematyki miasteczek w poliQce wladz państwowych. z wy
jątkiem okresów kampanii wybarczych

Skalst regionalna

1. SILNE STRONY. Regiony kulturowe w Polsce nabierdą silniejszej
tożsamości w ciągu Int transfarmaqi, stając się ważnymi podmiotami tuiy-
slycznymi i tłem dla rozkwitu miasteczek. Strategie rozwnUU wdewództw
nabierdą walorów po reformie administracHną, slngą się kanwą autentycz-
ną aktywizadi tutystycznq w regionach. Silna pozywa ochrony przyrody.

2. Sł.ABE STRONY Złe dziedzictwo PRL - istnieje wciąż bierność w dzie
dzinie aklywhadi tulystycznq w regionach wschodnich oraz północnych i za-
chodnich o ludności naplywowei W strukturach wladz wojexNództw wciąż
przeważa słabość sektorów związanych z tuiystyką

3. SZANSE. Prawdopodobieństwo rozwoju promoąi turystycznej, oper'
tęj na zintegrowanej ochronie dóbr natury i kultury. w regionach tradycyjnie
dynamicznych. Perspektywa «efektu domina" w td mierze, H. podejmowa-
nia takich przedsięwzięć lv regionach zapóźnionych

4. ZAGROZENIA. Krótkowzroczna polityka inwestycyjna w skali legio
nów może powodow'ać niszczenie środowiska predestynawancgo dla turysty-
ki. Z drugięl strony nadmierne protesty ekologiczne i antyglobalizacHne mogą
parabżować rozwój turystyki.
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Skala miejscowa

1. SILNE STRONY Jednoznaczna gminna struktura terytorialna w Pol
sce - samorząd jakojodnoznaczny gospodarz terenu, piar ]ub studium uwa.
runkowań jako klarowne prawo lokalne.

2. SŁABE STRONY. W nieddrzaiych samomądach lokalnych istnieje ła
twa możliwość zart'zepaszczenia rodzimych walorów turystycznych poprzez
zaniechanie lub złe inwestyqe

3. SZANSE. Możliwość działania gminy jako przedsiębior(y -- dewelope-
ra inwestycji turystycznych. DQjrzewańe planowania miejscowego w zakre-
sie ochrony zintegrou'anca.

4. ZAGROZENIA. PrzedhiżaUąqr $ię patw dziedzinie prawodawstwa miej-
scowego stwarza sytuadę l,mętnej wody". gdzie dominuje chaos programu
wo-przestrzenny. brak wilii rozwdu.

Miasto jako całość

1. SILNE STRONY Polska posiada kilkaset mabch miast o zachowanęl
postaci i stniktttrze urbanistycznej, co stanowi kapitalny potenqał turysĘrcz-
ny, jest. kanwą twórczą rewaloryzacji

2. SŁABE STRONY Prawie wszystkie miasteczka w Polne zn4dqją $ię
w stanie destrukdi społecznej, programowej i pmestrzennej - lwmagaH4cęj
heroicznej i giganlycznd rehabilitadi

3, SZANSE. Różnorodność st5rjistyczna i kr4obrazowa miasteczek w róż.
nych regionach Polsld stwarza wHątkową szansę dla ambitnej turystyki kul-
mrowd, jest motorem aktywizadi.

4. ZAGROZENIA. Tendenda Polaków do nieuporządkowania i do powo-
dowania chaosu stawia pod znakiem zapytania horyzont czasowy lub w ogó-
le perspektywy turystycznej sanacji setek miasteczek na nasąrch ziemiach
Mętność legislacji ochronnej wzmaga te zagrożenia

Elementy przestrzeni miejskiej

1. SILNE STRONY Centralne zospołl' rynkowe. wnętrza uliczne oraz
zespoły wyróżnione w przestrzeni mięjskią(śu iątynie, rezydencje, parki
i ogrody) znajdują się przeważnie w dobrze zachowanym stanie pod wzglę.
dem układu urbanistycznego, podlegają opiece konsenvatomkiej; mogą sta-
nowić .,elementy ktystalizŃące" w sanadi turystDrczne] qiastecnek
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Dobme zinterpretowana Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym za-
sadniczo sprzHa takim działaniom zarówno w aspekcie kreacńnym jak
ochronnym -- kontynuada pierzei i gabarytów

2. SŁABE STRONY. Zabudowa pierzei ulicznych i obrzeża często jest
zdegradowana pod względem harmotńi esŁetyczneD, standardu wykonania oraz
stanu technicznego. Wymw znacznej rekompozyęji, przebudowy i odnowy.

3..SZANSE. Zachowane ]ub łatwe do odnowy elementy struktury urba
nistyczneD mogą stanowić zaczyn rehabilitacji reszty miasteczka dla celów
Łuryslycznych -efekt ,,kdi śnieżna

4. ZAGROZENIA. Brak obligatorńnego planu szczegółowego w polskiej
legisladi może znacznie ograniczyć pod względem jakościowym i ilościowym
przebudowę miasteczek dla celów turystycznych. Bezplanowa przebudowa
może spowodować utratę ładu i atrakcgności

Architektura budynku i detal

1. SILJ{E STRONY. Pojedyncze budynki zabytkowe w krdobrazie pod-
danym aktywizadi turyslycznd $ą de nomine bezpiecznie chronione prawem
i sbunuwią bezpiacznu punkty dl& jwztałtowania 8zerHzcgo krajobrazu tury-
stycznego w mieście i wjego pleneroxxym otoczeniu

2. SŁAB]B STRONY Powszechna bezkmność smnowoli budowlanych,
niszczenia i bezprawne rozbiórki zabytków głównie prywatnych ale także
komunalnych-gminnych} Słabość prawa budowlanego w dziedzinie dopuBz'
czynia do budowy drastycznych obiektów, niszczących otaczający kontekst
krajobrazowy. degradu9ąq'ch dalsze perspektywy i sylwety.

3. SZANSEi Ogólne podnoszenie się standardów wymagań spolecznych
wzorce z Zachodu, dążenie do formalnęl więzi ze strukturami zachodnimi -
w tym ważkim czynnikiemjest estetyka stocznia: piękne zabytki i nowe bu
Jawie, harmonjjność krajobruów turystycznych

4r ZAGROZENIA. Zacieranie ]oka]nej tożsamości w Uadyąi Itultu rower
krótkotrwałe mody arcllitektoniczno-krajobrazowe bezmyślnie kopiowane
Polski bałagan, brak poczucia forma

Podsumowanie i wnioski

1. Legielaęja dotycząca ochrony kr4obrazu w Police znddqe się w sta-
nie zawiewenia. Porażka nowelizadi Ustawy o ochronie dóbr kultury z 1990
roku, obecny stan oczekiwania na nowe prawo w td dziedzinie, sprzeczne
prqokty, Wywołują ogólną niepewność, brak pewnego umocowallia decyzji
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planistycznych i pozwoleń realizacyJnych. SprzHa to działaniom bezpraw-
nym i na granicy prawa, ze szkodą dla inwestycji i dla krdobrazu

2. Aktualna prawna ochrona kr4obrazu w odniesieniu do aktywizacji
turystycznej malych miast w Polsce wyd4e $ię stwarzać więcej szans niż za-
grożeń dla turystyki i rekreadi.

3. Wspomniana aktywizada obdmuje krajobraz kulturowy. przeważnie
zabudowany, pod]egaDąq' przede wszystkim ochronie konsens'aŁorskie] stre-
tbwą {A, B, E, K, IĘ 0W)

4. Konserwatorska ochrona krajobrazu kulturowego u Polsce jest w zzt-
sadzie malo restrykcyjne i nie przeszkadza uz Danym przez samorząd przed-
sięwzięciom turystycznym.

5. Prawna ochrona krajobrazu w odniesieniu do ośrodków miejskich,
wobec znacznej liczby obiektów, winna odbywać się poprzez wpis i wrysowa-
nie chronionego obszaru do planu midscowego lub studium uwarunkowań.
a nie poprzez indywidualne wpisy obiektów do rejestru konserw-atorskiego
gdyz sparaliżuje to całość planowanego przedsięwzięcia.

6. Kwestia ochrony krdobrazu w miasteczkach i ich otoczeniu jest na
gruncie polskim zjawiskiem nowym, sposobem nie sprawdzonym i nie wy
praktykowanym; dlatego winna być przedmiotem intensywnych interdyscy-
plinarnych badań, a nmtępnie eksperymentalnych ptuŃektów i pilotowvch
realizadi

7. Czynniki powszechne na Zachodzie, które mogłyby sz(:zególnie sprW'
jać tym przedsięwzięciom, to organizacje obywatelskie pozarządowe i meza
rockowe, przyczyniaUące Bię do pasz raeilia sainowiedzy obywatulslŁięj, wy
wierzące odpowiedni nacisk na władze i kontrolujące ich poczynania; oraz
programy akl.ywizujące -- krajowe, regionalne i lokalne - inspirujące, organi-
zujące i nadzorujące proces aktywizadi turystyczne.l malych miast w Polsce
z odpowiednim uwzględnieniem ochrony krdabrazu

Landscapes in Small Towns and Tourism
the SWOI Analysis

Fhe paper represents author's research about tourism activation in snull
towns. The focus afauthor's interesu is situation in Poland today and in the
Rea'est future. But albo a situation ill other post-communist countries of
transfarmation in Central -- East Europe is parallel, and needs similar solu-
tions. Best examples can be studied in The West, but one shoud undcrsband
difFerent condiŁions. Questions Brown in the title above have beert elabol'at
ed in scales as follou,: intel'national relations, the scala of the country, re
gions, local skale of municipalities, finale urban -- architectural male oftovns.
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Social conditions taken info account me: lokal inhabitants, investors -- devol-
opersl touri$ts. Most influential mechanisms in this situations are; legisla-
tion, government and municipality ownships concerning terrains and hous

Thercfrom spatial results were analysed: historical values, recept best
realisations, products. All this pacluge of factors is gently ordered and mod
erated ly Łhe KWOT analysis, exposing strong and wrak sides of problem,
tlen opportunities and threats in future. I'inni conclusion derived thcre-
from is a proposal for proper stratega of sustainable tourism activation of
small towns. It is fruitful for everybody: local people, active bussines people.
ninaly for tourists- Last but not least it i8 a forecast for good future for our
landscaps, baLE natural and cultural, including counttytowns
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Małe miota w Polsce predesBnawane do funkdi tuc K}'cznvch

+-

+

b

1. W)jqtkowo ntrnkcHnc dla zwiedzania i pobytu. 2. WielofunkcHne, do zwiedzania i rDzrządQ
we, 3. Patencjaine djn aktjwizadi turysta'cznej, 4. Dość proj'dawne dja aktywizadi tuiystXcznęj
5. Srednia ntmkwlne dŁ} zwiedzania. ale korzystne dla rekrPacji i rozrzqdu. 6. Mniej at rnkcńne
alc możliwe do aktrwizncji tury tycznej, v- blnic] atrakcyjne. ałe nlożline do aktywizacji rekre
acHnau i mzrządu. 8. O cechach nprzylującj-ch turystyce i obsłudze tranzytu. 9. O cwbach aprzy
jnUłłc)-ch obsłudze tranzytu. lO. Obszary chrc]ni(]ne, potullcjain znpl-xzc iniastcczek dla rekrc
mai pmvrodniczea- [wg R. Przyp)Ęzewskid-(;ude]i8, opr. aut.]
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sieć tni©t i miasteczek cechŃących

jako kania dla akta-vi-izacji tuWSLycznqj. [wg B. Bm'tkowicz, opl'. a\lt
lę n'filarami zabytków)mi. llistorycznrmi i KrąjobrazonT'
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Gmina i miało KMamwicQ

StĘOCFę

dP XRtaWIG'
aqłqstrąda
dc} XrakQwa

ZALAĆ

Studium i przekł aktXwizacji tnr)vlycznd, oraz plan ochrony i ibzutLowanin kr4obrnzu kul
.urowega n'z zapisów noweiizadi Uscauw o ochronie dóbr kultur-. z i990 r.: 1. Prdcktowane
mzerwaEr kulturowe, 2. Projektow-nne parki kulturowe. 3. istniejące JurajsKie Puki Krnjabra
Łowe. 4. PrulektowBne obszmy tzw. kon$erwatorskiego monitoringu krŃobrazujmltwowogo
[wg \V Kosiński, 1986]
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ANALIZA ATmcYINOSci KUiltJROWEJ
l PRZYRODNICZEJ ZIEMI ClIRZANOWSliIEJ

DLA TURYN'l'Yla

Jan Kbzub#

Bad4ąc związki międW tym, co naturalne i lym, co sztuczne {stworzone
przez człoujeka) dochodzi się do wniosku. żejesteśmy odpowiedzialni za utrzy-
mania harmonii między tym, co wytwarzany a naturą. Tę zasadę wywróciła
masowość zjawisk naszego czasu

Pozostał horyzont i nieboskłon. Dalęi Matka Przyroda sprawia codzien
nic zmiany zależne od pór dnia i roku. To Wielki Teatr przyrody ze scenami
symulbanicznymi odgrywąjącego aktora,jakimjest życie lytmiczne człowie-
ka. Ziemia przygotou'ała scenerię wielobarwne, wprowadza okadonalny na
krój i wprowadza w stan uczuciowy obserwatora. Jednak nie zawsze zdaje

my sobie sprawę z roli otoczenia wpływ4ącego na nmzą psychikę, szczególnie
zmysły, nrflz wymieniany obecnie dodatkowo zmysł intuidi. a nawet pracę.
Cyklicznie kula słońca i księżyca w$t.ąje i chowa się za boryzliilt. hfieni się
szachownicy pól ustaną zagąjnikami szmaragdoweU zieleni. Szczególnie na
jesieni żółte-złotymi i purpurowymi badylami chwastów i liśćinJ drzew. W nocy
posrebrza się ziemia światłem księżyca. Szczególnie ożywia się toń wody-
Dochodzą szelest wiatru. chorały ptasich głosów i zwierząt. Unoszące się aro-
maty Wszystkie zmysły się włączają. Można stwierdzić, że cala przyroda po
wtarza się rytmicznie. Zlją ludzie. zwierzęta, ptald. gady, płozy i zyty. Ro-
śnie tu bogaty świat roślinności. lstnieDe życie bakterii, Powst4ą i giną
budowle. Tńva ciągła walka Q byt. Poxrtwza się miłość i pocałunki, powtarza
gię uśmiech i strach. wreszcie narodziny i zgon

Człowiek jako byt jest obdu'zony świadomością i padświadomo$cią wo-
bec pozostalych istot na Ziemi. Pozwala mu to na kszlnltowanie światopoglą-
du oraz stosunku do otaczdącego świata i jego zjawisk dotyczących go po
Średnio i bezpośrednio.

Irlstyi.ut ArchitQkŁuty i Planowania Ur$i Folitec})miki Krakowskiej, Kraków. ul- Warszaw
ska 24
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Oprócz wszystkich walorów naturalnych. współdziałdą czynniki n iema-
berialne wywodzące się ze staly kultur) w której ftlnkqonqje swoista meto-
dologia przestrzeni. Dodać należy tu przezycie własne, w prllypadku których
wartość miejsca podnosi się dla dano osoby w zależności od rangi przeżyć.
Każde mięjgce jedyne i niepowtarzalne tworzy swoisty krajobraz, na któlX
nakład4ą się wwystkie cechy) w tym środowiska naturalnego i kulturowego
Niepowtarzalny takżejest czw i człowiek- stąd bierze się ,,lożwmość miej-
sca". Tu harmonijnie współdziaiąją tradycja z innowacją

Człovriek idąc bierze udział w dramacie życia -jest istotą dramatyczną
na scenie natury. W przestrzeni istnieje czas,jego upl)rw i rytm. Zachodzi tu
zjawisko biorytmów w architekturze mające tak znaczący wpbrw na prze-
strzeń. Stąd potrzeba poznania ich, szczególnie zależności w biol:ytmach
Szkołą staje się tu łono Matki Ziemi. A przecież rozwój jest warunkiem odna-
lezienia się w czasie i pmestrzcni, odkrycia zasad i prawidłowości otaczające-
go świata wjego różnych horyzontach. Człowiekjako jednostka biologiczna
utrzymuje łączność z przyrodą- Zvpiązek ten ma charakter sprzężenia zwrot-
nego. Ewolucja biologiczna ma swój Wtm nieporównywalnie wolniąszy od
tempa zmian wprowadzonych przez człowieka. Jest to w pewnym sensie cy-
wilizacja triumfu wn08z4ca Wle udogodnień nawet w turystyce - szczególnie
środki komuniknąi -- ile zwnzem rasnqarch lclesk i szczególnych niepoicnlów.

Człowiekjest twórcą techniki, alejest również sprawcą kosztów społccz
nych jej funkdonowania. ]stnieDą dwa podstawowe ]ęiyteria mdące znacze-
nie dl& kształtowania wartości między człowiekiem a śrcldawi$kiem: to mo-
ralność i działalność ekonomiczna. Człowiek posiada pradyspozycle do
tworzenia po®WX'nych dzieł, jakich wzory występl4ją w przyrodzie, z któ-
rych można czerpać natchnienie. Trzeba pooglądać przyrodę i uczyć się od
niej nowatorskiego rozumienia praw natury

Praca ekonomiczna czlowieka to praca oszczędne; oszczędzdąca zai'ów
no jego siły, jak i samą przyrodę. Optimum produkqijest granicą zysku. po
przekroczeniu którego tak człowiek, jak i przyroda ponosi straty.

W dziedzictwie przyrodniczlun wciąż pozastQe ziemia ojczysty przegra-
na pracą i trudem wielu pokoleń, zi 09zona łzami i potem. Przecież byla ona
żywicielką na co dzień, stad traktowano ją jako symbo! życia. Trzeba była
Ziemię szanować, takie byllr proste i zrozumiałe zasady etyczne następców'-
'l'oraz z ziemią dzieje się odwrotnie. Obseru gemy zjawiska negatywne --jej
ubożenie przez melioraąe. regułade rzek, wycinanie zat'ości, dzikie wysypi
ska, a co najgorsze zaugorywanie wielkich połaci pól uprawnych i za-
chwuzczanie ich. Wpływa to bardzo Ńemnie na przebywają(ych tam ludzi.

DwutorowośĆ(tor biologiczny i psychospoleczny) niekorzl'stnego oddzia-
ływania degradadi środowiska na psychiczne zdrowie człowieka każe myśleć
o dwutorowości działań na rzecz zdrowia człowieka.
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Ogromny rozwńl uprzemysłowienia* a w związku z tym przyrost ludno-
ści spowodował żywiołoxxy proces urbanizacli i zmianę krajobrazu na Ziemi
ClhrzanawskieD. \V miarę upływu czasu pierwotny krajobraz zmienił się na
kulturoxnry a ten w niektórycll miejscach w barbarzyński z wielkimi ranami
wyrobisk i pagóranti zxx'ołów nazielmi) dl na skutek eksploatacji. Byt t.o sku
tek technicznego widzenia świata przez prominentów(twórców techniki i eko.
nomiki) patrzących przez pryzmat masa'ny i dążność do osiągnięcia efektów
ekonomicznych, bez oglądania się na skutki tego działania. Ten de.śtrukcyj
ny sposób gospodarki spowodoxx'ał zmtakowanie trzech podstawowych ży-
wiołów, q. ziemi, wody i pouńetrza, niszcząc życie organiczne roślinności i zwie-
rząt. Co gorsza - to wieloraki ujemny wplyw na zdrowie i psychikę
mieszkańców

Z drugiej strony także w erze industriahzac8i i globalizacji śxviaLa nztstę
plUC zwiększona odpowiedzialność. ciągły pośpiech, niepewność i napięcie
nerwowe stwarzdą podłoże stresów które wywohllą wszelkiego !'odzalu cho.
t'oby ner\vicowe, ukladu krążenia, a także nowotworów.

W tęj sytuadi jednym z najważniejszych zadań medycyny współczesny
jest nauczenia ludzi umiejętności xnrypoczynku i odprężenia. Należy podjąć
takie środld. które by pozwoliły na utrzymanie równowagi ekologicnnęl w oto-
czeniu prze rodiliczym człowieka,jemu samemu zaś zapewnili wat'utki roz
wobu i zdrowia psychicznego oraz możliwość rcgcneracli psy-chicznej po wy
Lężonynl dniu pracy Wśród wielu różnych elementów w tym 28kre$ie można
\W'mienia współżycie z pt'zyrodą, ulnięjętność patrzeniu na walory otoczenia
duznawuiie wzruszetń estetycznych. Wielką I'olę do spełnienia tria tu zilrgu

ndzowana turysWka.
Ziemia Chrzanowski, leżąca między Krakowem i Górnośląskim Okrę.

Hien Przemysłowym, mimo uprzemysłoxmenia w XIX i XX wieku stanilw
region przyrodniczy- To ul'ozmaicony i ciekawy zespół zarówno pod wzglę-
dem uksztiiłtowunia terenu, jnk i zachowanych zabytków przyrody i archi

W skład jęj powierzchni wchodzi lewis strona doliny Wisi i Przemszy;
Garb Tenczyński, zbocza myślachowicko-czatkowickie oraz doliny Checi)ta
i Rudawy Pasma ąxzniesień pocięte są dolinami ijarumi, Ntt całym obsaarzc
jest wiele zagajników. które dadalą ul'oku geometrycznie ukształtoxxulym
połaciom pól. Wysokość bezwzględna terenu wznosi się od 220-481 m n.p.m.
Plastyka otoczenia zmienia się zalożnio od pory dnia. miesiąca czy roku. Po
szczególne pory roku nadaj:! jd wspaniałe barwy. W dni pogodne rys\Łje się
także widok panoramy Beskidu i Tatr. Powiek'zchnia lasa\q. stanowi około
33,7qa. W zachodniej przeważa sosna, we wschodniej las mieszany.

lstnięjąca gęsi sieć dróg OI'az autostrada stanowią dobrą komunikację
Część tDrch szlaków to ciekawe ciągi widokowe, szczególnie w miejscowościach

tektury
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położonych na wzniesieniach. Uatrak(Dania teren kilka zespołów wartościa-
wydi. Są to m.in.: Zamek w Lipowcu i w Tenczynie, klasztory w Alwerni
i Czerney, zespole kościelne w Płazio. Rudawie, Kościelcu, Bobrku, Krzesło
wierch. PaczółEowicach, w walesie, Samce, Tenczynku. Plikach, Regulicach,
Balicach, z pułacami w Krzeszowicach, Młoszowęj, Bobrku, Trzebini, Pła
zie, Porębio Zegocie, Siedlcu, zespół dworski w Pisaruch, a także skansen
w Lipowcu- Do okmów pi'zbrodniczych zaliczyć należy: Puszczę Dulowską,
Zwierzyniecl Czarny Las, Grodzisku, Arkozę Kwaczalską, Skałki Gaudynow-
skie, Dolinę Będkowską oraz skałę triasową w Bolęcinie, bw S6inks lstnieye
na Ziemi Chrzanoxvskięi bogatar słownilt dawnych nazw miejscowości, ich
przysiólków, a także nazw upraw polnych i leśnych

Dochodzi tu jeszcze dziedzictwo zawarte w kulturze. 'l'a muzyka, śpiew,
tańce, strąi, obyczd,język. t'eligia wyrażające tożsamość daną społeczności.
Są to wartości ddące regionowi duże szanse razwoiu

Dziedzictwo kulturowe wzrasta ciągle, choć człowiek VWbiórczo podamy
mUe istnienie wytwor6w kulturowych. Wzrost Łen wynika z traUakiej aktyw-
ności człowieka, a to intetloTyzowania zastand kultury, jeU zabezpieczenia
oraz tworzenia nową. Te znaki stanowią przenikdą(8r się zespół rcladi czło-
wieka do czlowieka, do jego bytów. wytworów wchodzących do kultury-

Potrzeby reKrea4i i rozwodu turystyki pfłcilłpną potrzebe renowacji kra
jabrazu i utrzymania ładu przestrzennego. Koniecznejest zbudowanie odpo
wiedniego zaplecza w celu uatrak(Djnienia i wzbogacenia terenów turystycz-
nych. W sumie zapewni to działanie właściwe utrzymaniu krajobrazu ku
zadowoleniu korzyst4ących, by turystyka stała się t.akże masowa+

A Study on Cultural and Natural Attractiveness
ofthe Chrzanów(Krenauer) Land for Tourism

This report contŃns same considerations on human biopsychc and nn-
hire. and enumerates certain natut'al and cultural attractions ofthe KI'enauer
(Chrzanów) Land, The communiqr are responsible for maintaining hormony
in their surroundings, among ot.her, between that we change and produce
Ihe sald has been overturned by today's mass trendu. The lange theatre of
our surroundings and reality remains- There are still tho same harizon and
skyline. In auch a space, all is changing at an accelerated rate, although the
bulls of the Sun and the Moon remain unclmnged and side themselves be-
yond the horizon every day. Those phenomena ongcnder continuous. rhyth-
mical changcs. The surroundings get altered according th thc seasons ofthe
year, The time and the man making 'An identity uf a place' becoma unique
TH$ is the man who becomes Ute author of technoloHr and ofthe cash of it8
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functioning. In the natural heritage, the native Land keeps up being a fred
er. although recently life and agricultural production have been switched to
another line

Fhe industrial developmentltas caused changcs in roth the landscape
and living conditions. Bearing in mind today'$ 1evel ofglobalisation. the task
of tourism must be ahmed at teaching to jest; hence the imponance ot' popu
larisation of a given region, in this case of the Chrzanów(KI'enauer) Land
which i$ very rich in hndscape forma as weU M it hu a large number of
cultural and natural v8lue$
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AK'l'YWIZACJA TURYN'IYCZNA l.ANCKORONY
WOBEC WPISU lIRAJOBRAZU KOMPONOWEGO

KAl;WARll ZEBRZYDOMTSKIEJ NA LISTĘ
SWIATOWEGO DZIEDZICmA

Anna ]l/ithowsha*

l grudnia 1999 r. zapadła jednomyślne de(azja Komihtu Swiatowego
Dziedzictwa o wpisaniu Kalwarii Zebra) dow'skiej na ,.Listę Swiatowego Dzie
dzictwa". Wpiwm Ęrln objęto plenerowe zespół tzw- dróżek pielgrzymkoqydl
(początkami swymi sięgający pierwszych lat XVII w.)l pomyślany.jako unika
Łowy przykład parku manierystycznego t'ozlokowanego wśród atrakcyjnego
górskiego krajobrazu Beskidu Sredniego. Obiekt tcn tworzy niet'ozerwalną
całość skladąjącą się z przyrodniczych walorów miejsca, takich m.in.. jak
ukształtowanie terenu i jego szata roślinne, oraz z wybittll'ch dzieł kulturo-
xaych. w tym: per6ekcyjnego rozplanowaniujcompozyqi ogrodowaJ(pm'ko-
wd} oraz manieryntycznyeh i barokowych obiektów architektonicznych nai
wyższqi klasy artystycznej. Stanowi on równocześnie reprezentatywny i
mistrzowski przykład w ramach szerszego zjawiska kulturllwego,jakim było
fundowanie w Europie od końca XV w. krąjobrazilwych sanktuariów kalka
z)(rskich, nawiązujących ideowo do Jerozolimy z czasów Chrystusa. Obiekty
te, w tym Kalwaria Zebrzydowska, niosą w sobie potężny ładunek znaczeń
treściowych i symbolicznych. Co więcd, zamierzony w XVII w. sposób użył
kowanda obiektu w postaci ruchu piclgrzyntkowego i słynnych misteriów
kalwnryjskich {glównie Wielkiego 'lygodnia i uroczystości malHnych w sid'p
niu) kultywowany jest i rozsvijany do dzisiaj

W sensie przestrzenna-krajobrazowym ten podkrakowski kompleks ka]
warylski został IWodrębniony z szerszego kontekstu teiytorialnegu charak-
cerystycznynli 6ol'mami terenowymi xv postaci masywu Góry Zar z: komplek
sem kościelna-klauztol nym 00. Bernardynów. symboliczną Górą Kalwarią
orm śladami zamku średniowiecznego w Barwaldzic Górnym. Drugi kraniec
kalnpoO'ęli starlawi Góra Lanckorońska z ruinami śrcdniowimznego zamku

PDŁitechnika Krakowska. Kraków, ul. War5za\baka 24
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z czasów Kazimierza Wielkiego(XIV w), w początkach XVII w. stanowiącego
siedzibę lodową Mikoląja Zebrzydowskiego, fundatora kalwarii

U podnóża Góry Zanlkowęi(LanckorońskieU) usytuowana średniowiecz-
ne miasteczka, istniejące tujuż w XIII w., lokowane w wieku XtV na prawie
magdeburskim. Pomyślny rozwq miasteczka zatrzymany zosMł w 2 połowie
XVII w., w czasie wten szwedzkich, a późniejsze pożary(XVIII i XIX u'.)
dokonali' dalsqrch dotkliwych zniszczeń. Pomimo tych niesprz)jąjących oko
licznońci w Lanckoronie przetrwał oryginalny średniowieczny układ urbani
etyczny. a malowniczość i szczególny klimat kompozycHny podkreślają drew-
niane dolny przyrynkowe. pochodzące z końca XIX w., kiedy to Lanckoronę
odbudowano ze zniszczeń pożarowych. Domy te ustawione zazwyczaj szczy
Idwa, charakteryzują się wrysokimi dachami i mocno wysuniętymi okapami,
tworząWmi specyficzną odmianę ciągu podcieniowega. Tradyc©niejest rów-
nież Lanckorona miąscowością letniskowe, posiadającą bardzo dobre wartlnki
zdrowotne (woda, powietrze, łagodny górski klimat), rozwUdącą się dzięki
gościom sezonowym. Ta urokliwe i cicha miejscowość przyciąga do siebie rów
niej mtystów plasykóW a to za sprawąjeD oryginalnql urody i występuDąq'ch
tu znakomitych motywóxr malarskich. Chętnie odwiedzdą Lanckol'onę tak
że gmpy intelekMalistÓwi innych artystów z Krakowa, a nawet z \Warszawy
wyŁwalzay ąc swoją obecnlDścią niepowtarzalną atmosferę specyficznego ośrod-
ka kultury-

Okres powojei\nęj stagnadi w gospodarce naszego kodu wycisnąć tra-
giczne piętno na Lanckoronie, Podupaddące penqlonaty, brak sellsownego
gospodarowania obiektami tuWstycznymi, ułożenie ludności miejscowcD
dopron'adzily to średniowieczne miast.eczko do kompletnej ruiny. mimo że
dostrzegano wtedy lwybitne walory Lanckorony. a w pierwszych latach poco
jennnych(po ll godnie światową) udało się nawet pozyskać pewne środki na
remonty niektórych domów. W latach 60., 70. )O( wieku służby konserwator-
skie ówczesnego województwa krakowskiego, doceni4ąc rangę zabytkową
miejscowości i wybitne wartości architektoniczne zabudowy micszkalnd
poddmowały pewne działania na rzecz i'atowania Lanckorony- W sensie praxr
nym, poprzez wpis do rejestru zabytków średniowiecznego układu urbana.
etycznego, ńektórych domów mieszkalnych oraz ruin zamku lanckorońskie
ga, zostały stxxorzone administm'celne podstawy do takiej ochrony. Równolegle
powstała koncepąa kompleksowego ratowania jej walorów zabytkowych
znana w dziejach polskiego konserwatorstwajako ,,eksperyment lanckoroń-
ski".W założeniach tq koncepdi całe miasteczko mialo znaleźć się pod wspól-
nym, centralnym zarządem i byó wykorzystywane dla celów turystycznych,
jako kompleks hotelowe-usługoW. Równocześnie, w dobrą wierze nasilab
się restrykcyjne wobec ludności lokalnej działania konserwatorskie. sprowa-
dzdące się do rozlicznych zakazów. Doprowadzic one niestety do pogłębie-
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nia się ruiny substancji archtektonicznqj. Ludności zabraniano bieżących
remontów prowadzonych systemem gospodarczym, a środków' firmowych
na szeroką i zmasowany działalność konserwatorską nie przekazywano

W momencie podjęcia przez stronę polską w latach 1997/1998 r. starań
o wpis Kalwarii Zebrzydon'skini na ,,Listę Swiatowego Dziedzictwa", z ini-
qatywy ówczesnego wcjewódzkiega Konserwatora Zabytków w Bielsku.Bia-
łą poąlęlo pewne próby działań na rzecz utworzenia parku kr4obrazowego
lanckorońsko-kalwaińsko-wadowickiego (przyrodniczo-kulturowego). Mlstęp-
na (ofertowa) koncepcja takiego puku została przygotowana przez autorkę
niniejszego artykulu, jednakże całkowity brak środków finarlsciw) ch unie
możliwie kontynuowanie prac nad opracowaniem profesjonalnego programu
takiego pt'zedsięwzięcia

Tymczasem, wobec nowydt realiów ekonomicznych i politycznych na
czego kraju, stopniowo zaczęły paUawiać się inidatpxy prywatne, wspierane
zresztą przez wladze gminy i sołectwa lanckorońskie, związane głównie z drob-
nymi remontami w Lanckoronie. Nad złością poczt'nań czuc a obecnie urząd
htałopolskiego Wojen'ódzkiego Konscrwahra Zabyt ków w Ki'aki)wie. W osLell
nich 4 -- 5 1atacll kilka domów zabytkowych z03Lałc} wykupionych przez c>so
by piywatnc z l(rukowa, Nowi wlaścidele podejmują indywidualne remo!\tlr
w swoich domach. Równocześnie stopniosva, bardzo powoli, wzrasta liczba
punktów handlowych i gastronomicznych proxs'adzonych przez xnidscową
ludność. Podęjmawane są także, drobne !m razie, remonty niektórych sta
rych pensjanatów.

Na Górze Zólmicowcg iw samych ruinocjl zamku knzimierzowslaeSO,
w miarę możliu'ości alnansowych, pi'owadzone $ą skromne prace porządko-
we(pod kontrolą Małopolskiego '$rojewódzkiego Konset'watora Zabytków')
Pc$awijy się również pierwsze tablice intbrmac)jne dla turystów. Ruiny zam-
ku oznaczono pamiątkawym płazem z informacją o włączeniu Góry Lancko
rońskięj i ruin w obozu' światowego dziedzictwa. W okolicznych lasach wyby-
czono i starannie oznakowane ścieżki rowerowe i nartostrady. Jest to
oczywiście ciągle niewiele, ale wyraźnie jest vpidoczna pozytywna tendenda
do stopniowego podnoszenia jakości przestrzeni i jakości substanqi zab) t

Lanckorona, inŁegt'dnie związana z zamkiem, a f)oprzec zamek z kom
pleksem pielgrzymkowym Kalwarii Zebrzydowsldęj, przewidywana była do
włączenia ją w strefę obiektu proponowanego przez stronę polską do wpisu
na .Listę światoxwego l)ziedzictwa", Jednakże wspomnianyjuż katastrofal-
ny stan miej miąscowości. skrajne zaniedbanie substancji zabytkową. a co
więcej -- brak wyraźnie zalysowanych aktualnych działań na rzecz ochrony
jeU wartości kulturowych, spowodowali konieczność wyłączenia jęj(zgodnie
a kryteriami UNESCO) ze sŁre& obiektu kandydQącego do rangi dziedzic

kowęi
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twa światowego. Znalazła sięjednak Lanckorona w stre6le buforowej, a bli-
skość Kalwmii Zebrzydowskiq oraz fakt, iż sama Góra Lanckorońska i ruiny
zamku należą do obszaru krajobrazu komponowanego, wpimnego na ,,Li
stę". spowodowały. że pozostaje ona(na równi z miasteczkiem Kalwaria Ze-
brzydowska) w zasięgu pozyWwnych konsekwencji tego wpisu

Przypomnijmy w tym miejscu, że włączenie konkretnego obiektu do
Swiatowego Rejestru Dóbr Kultury i Natury" stanowi prestiżową formę po-

twierdzenia jego wybitnych wutości, a poprzez postanowienia ,Konwencji
o Ochronie Swiatowego Dziedzictwa" staje się gwarantemjego ochrony. Z do-
świadczeń lat poprzednidi wiadomo, że decyda o wpisie wiąże się zawsze
z podniwieniem prestiżu krdu, na terenie którego znajduje się wybitne do.
bm kultury Inb natury. Staje się także dobitnym potwierdzeniem w)jątko
wych wartości samego dobra, co procentuje zdecydowanym pogłębieniem po-
wwechnęl świadomości jego walorów w samym kraju oraz w rdonie, w którym
obiekt jest zlokalizowany; Bywa i tak, co mialo miąsce w Kalwarii Zebrzy-
dowskięj, że dopiero decyzja o wpisie uświadamia dobitnie zainteresowani!-
mu społeczeństwu wyjątkowość tego dobra. Samemu obiektowi zapewnia zaś
trwaly rozgłos światów. W ślad za tym zwróceniem uwagi na obiekt oraz
profesjonalnym poŁwierdzeniemjego walorów idzie ndczęścid zdecydowilne
wzmocnienie działań obronnych na szczeblu państwowym, jako wypełnienie
postanowień ,,Konwen(di", a świadomość międzynarodowego ,.monitoringu
pobudza służby państwowe i lokalne do wzmocnienia działań ochronnych
w obiekcie

W każdym nowo wpisanym na ,,Listę Światowego Dziedzictwa" zabytku
kultury odnotomje się skokovpy wzrost ruchu turystycznego, zarówno kra
nowego,jaki międzynarodowego. Coraz częściej luty-ści z całego świat.a trasy
owych wakacHnych wędrówek układają wedle zestawu aCrakdi umieszcza'
nych nu td liście. Ożywienie turystyczne pobudza i aktywizule region, d ie
dopływ gotówki dla midscowd ludności, związany bezpośrednio zc świad-
czeniem usług turystycznych. 'Wraz ze światowym rozgłosem pąawia $ię rów-
nież zwiększona możliwość i łatwość pozyskiwania sponsorów dla prac zwią-
zanych z obiektem. Sporadycznie dobra wpisane na ,,Listę" mogą również
otrW'mywać dotaęjc na cele konserwatorskie z funduszy międzynurowych
Mogą także korzystać z fachową pomocy ekspertów międzynarodowych.

W tym stanie rzece' dla Lanckorony otwarty się nowo możliwości akty
wizadi turystyczną. Koncepda taka pozostaje w całkowitą zgodności z do-
tychczasowym chuakteremi tradywjnymi sposobami użytkowania tey miej-
scowości. Ca więcd, właśnie dla zespołu ,,dróżkowego", a więc rejonu
inbnsywnega kultu religijnego(strefa smram) niezbędne stale się(w nowej
sytuadi związanej z wpisem na ,,Listę") poszerzanie zaplecza noclegowegcj
i obsługi gasbonomiczną pielgrzymów. Koniecznejest także wyraźne oddzie-
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lenie turystów świeckich od grup modlitcwnych. Dla tak rozumiano obslugi
ruchu turystycznego w sanktuarium kalwaiHskim. substanqa mieszkalne
Kalwarii Zebrzydowkied nie stanowi zmobu dobrego. Z jedną strony brak
w tym miasteczku, pomimo wpisania jego urbanistycznego układu do rade
stru zabytków polskich, odpoxPiednio dobrego klimatu artystycznego, brak
po prostu pięknej zabudowy mieszkaniowo. Co więcql, wantnki zdrowotne
w Kali'arii $ą zle, a to z raki erni4i do atmosfery szkodliwych substancji
chemicznych z licznych warsztatów stolarskich. W tym stanie rzeczy właśnie
l,anckorona. g!'anicząca bezpośt'ednio ze st.refą obiektu wpisanego na ,,Li
stę" iz racji swych w)jątkow} ch walorów turystycznych, może stanowić zni!
komitą bazę naclegowo-gutronomiczną dla obsługi całego obszaru maniety-
stycznego parku kalwal)jakiego

PoxNstanie takimi bmy dałoby nowe podstaxóy życia mieszkańcom. a to
poprzez zwięlwzoną ofertę miejsc pracy i rozbudowane możliwości zarobko-
we. Aby tak się $tałoi niezbędncjest jednak przeprowadzenie ważni'ch prac
podnoszącychjakość bytowania w ted miejscowości. Chodzi tu głóxx'nie o zało-
żenie zbiorcze kmlabzadi i utworzenie ekologiczntlgo wysypiska śntieci --
.jako inwestyqi niezbędnych dla zapewnienia gościom(turystom) właściwego
standardu higienicznego.W ślad za tym powinna iść rozbudowa zr(3żnicowa.
nych usług turystycznych i ożywienie kultur'Blue. Niezbędne dla atrakcyjne
go wypoczynkujest tniędzy iim) mi reaktywowanie istnidącego po ll w(dnie
światowej kąpieliska, rozbudoxs'a sieci handlowej i gastronomicanęj

Odrębnym zagadnieniem pozostagc przywrócenie tradycji organizowa-
a takich imprez plnnśrawycll w ruinach znaku Innckarońskiego. jak tur-

nieje rycerskie, widowiska llistotyczne. km)cei'ty muzyld pow-anną, pokazy
ĘTu: światło-dźwięk, prezentacje filmowe. Powinno $ię t'ównież rozważyć
możliwość wzniesienia wieży widokowd nii G(beze Lancorońskiej. ddącej wgląd
w rozległe kr4obrazy aż po ścianę Tatr na pohidnie i widoki na 'lb'dec. Bie-
lanyi panoramę Krakowa (na północny-wschód). Niektórzy mieszkańcy Lanc-
korony powinni przHąć na siebie rolę przewodników' po zespole ,,dróżek'
pielgrzyinkowycll w Kalwarii Zebrzydowskiej. INypożyczalnic roweru\v gó]
skich, nart biegowych, spt'zedaż wydawnictw turystycznych - tf] jeszcze do
datkowe możliwości aktywizacji Lanckal'ony- Całość progrHrtlu turystyczne
go i rekreacy.Ijego wiązać należy z naturalnym trwaniem osadnic
indyxmdualnego, Osadnictwa Lo powinno dotyczyć ludności miejscowej, pro'
wadząc4 tu tradycHnie swoje rodzinne gospodarstwa, oraz wspolunianych
już przybyszów z ośrodków n'ielkomiqiskich, przebywających w Lanckoronie
okruowo(weekendy i miesiąca wakacyjne). Coraz częścią.j pajawiauą 8ię rów
wież mieszkańcy Krakowa(związani zawodowo z Krakow-em) decydującyosic-
dlić się na state w Lanckoronie, wprowadzdący tu nowąjakość osadniczą
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Tourist Activation in Lanckorona Countlytown, According
to Listed the Neighbourghing Town Kalwaria

Zebrzydowska in World Heritage List

There was the day Dec. l $t 1999 wten Thc World Heritage Commitee
decided in conscnsu$ that town Kalwaria Zebrzydawska in Southem Poland
is to be listed as World lleritage Monument. The focus of listcd aten is land-
scape sl'stem af $o called 'pilgnmage patos' designcd in Che beginning ot'
17.th G. The listcd aFeR contains albo neighbouring Lanckorona country-
town. the ruina af mcdieval cmtle on thc top ofa hill, hence the whole littlle
town Lanckorona is treated as a secondaiy protected circa

I'hc period after the WW ll had been drammatic for this country ton'n
It b almost ruincd in Lhe i'esults of poverty of inhabitants, Irek of proper
organisation of tourism, wnich results in stagnations of individual hotel smaU-
bussines. There wel'e same lobbies supporting the town and its people after
the war. the regule w&$ same little material stJpporŁ for few reparatioi\s- lll
thc 60, and 70. in XX C. consewation ofHicers intended to help Lanckorala
agata. but the resulbu occured rathcr poor.

Now n8 the result ofstronger :lnfl strongertou].ism movemęnt in l.nnck-
orona, fbllowing World Heritage List indicaeion, there is an opening fbr eco-
nomic activation. There is a real potential both for tour'ists and pilgrims, as
wall for Cracow inhabitants, who intend to setne in Lanckoi'ona
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GMINA TRZYCIĄZ JAKO ALTERNATYWA
DIA WYPOCZYNKU WEEKENDOWEGO

Renata Reffinger+

I'uryslyka weekcndowa. nazywana też wypoczynkiem świątecznym, na-
leży współcześnie da coraz papujal'nieDszych rodzajów turystyki. JeU popular-
ności należy upatrywać we wz rastaDąWm popycie na krótkotrwały ąWpoczy-
nek poza miejscem pracy i zamieszkania, ale w niezbyt dużej odległości od
tych miejsc, Potrzeba odbudowa zachowania oraz oduony sil fizycznych i psy-
hłcznycll sv8półczesnego człowieka, po catygodniowcj często bardzo strcsu-

jącęi pracy i życiu w mieście, zwłaszcza dużym. stanowi ważny czynnik ropy
tu na ten I'odzal turystyld. Turysta weckondolĄy, przyleżdżdący nu
wypoczynek w poblUc mięjsctl z:+mieszkania ]\a czas stosunkowo krótki, zgła-
sza szczegóht! wymagania,jeśli chodzi o usługi noclegowe, żywleniowe i wy-
poczynkowe. IN' krótkim okresie elementJr infrastmktuiy tuiystyczne8 , świat

lce wymienione uałuai, pl'aaŁJą z maksymalną \wdąjnością, natomiast
w innych dniach tygodnia UT'daUność ca jest wykorzystywtuia w niewielkim
stopniu. Turysta weekendowe szuka spokcłju, nie może sięjednak uwolnić od
tygodniowego pośpiechu i dlatego dba o czynne spędzanie czasu wolnego

Jednym z obszarów. r\a którym turysqrka weekendowe ]na możliwości
rozwoju, jest teren gminy Trzyciąż, leżącej na obszar'ze Wyżyny IQ'akowsko-
Ozęstochowskid, w północnej części województwa małopolskiego, a zarazem
we wschodniej części powinni onluskiego. Od pć)tntlcy i zachodu graniczy ana
z gminami Wolal'om i Olkusz, od wschodu z gminą Gołcza. a od potudniŁI
z gminą $jcała i Sułoszowa. Teren gminy obdmqje powiat'zcl)nię 96,6 km:
Wskład gminy wchodzi 13 sołectw.

Na terenie gminy znddqje się obszar wchodząqr w skład Zespołu Jura
skich Pmków KrdobrazovWcli. Jest to teren Dłubnitińskiego Parku Kro.ic
brązowego oraz Rezerw at I'rzyrody Michatowiec- Omawiany obszm' ma do
bre połączenie komunikacńnc. Leży przy trasie Kraków chowa, od
Krakowa dzielą go 32 km. Korzystnejest także ukszlnłtowanie terenu. W gmi

Akademia Pedagogiczna, Kraków. u]. ])odchQI'ążych 2
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nie T'rWciąż pallad 50%o terenu znajduje się powyżej 350 m n.p.m. lub ma
nachylenia przekraczające 12'. Take ukształtowanie terenu było czynnikiem
decyduląWm przy ustaleniu celów strategicznych, dotyczących zwiększenia
atrakcyjności gminy przez wykorzysl,anie naturalnych walorów krąjobrazo-
wo-przyrodniczych

Największą atrakqę wśród walorów przyrodniczych stanowi dolina Dlubni
z licznymijarami i wąwozatni, często urozmaiconymi białymi skałkami.jur4sjd.
mi; rezerwaty: Michalowiec, Osllysz oraz pomnik przyrody Źródło Jordana

Opl'ócz walorów przyrodniczych gmina posiada jakie atrakcńne walory
kulturowe,jak zespół dworsko-parkowy w Glanowie, zespół podworski w Tar-
nowie. zespół klasztont Norbeńanek, czy pozostałości wczesnośredniowiecz-
ncgo grodzisku

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
gminy Trąrciąż {w zakresie turystyki i rekreaqi) przewidQą rozwój rekre
azji o cllarakterze wypoczynku świątecznego w formie pcnetraqi turystycz-
nej oraz rozwój bazy noclegoweU i urządzeń towarzyszących na nowych tel'e.
nach. Głów'ną formą wypoczynku ma być turystyka piesze indywidualna,
kolarska oraz agt'oturyst} ka

Zgodnie ze strategią rozwoju gmina aby uykorzy8tać istniejące walory
do celów turystycznych, kunięq;zne .last zl'ekonBtluowanie iotnieiącrch &zln
ków turysWcznych. W chwili obecnej są one zniszczone, źle oznakowane, za-
lane wodą. Planuje $ię także, wspólnie z Zespołem Jurąjskich Parków Ki'aDo-
brazowych, lwyznaczyć nowe szlaki turystyczne

pierwszy. łączący wieś Glanóxs poprzez Trzyciąż, Michałówkę ze Szla-
kiem grlich Gniazd
drugi, przyrodnicze.historyczny od pomnika w Trzyciążu. upnrnięLnia-
jącego śmierć 14 mieszkańców, którzy zginęli w czacie pacyńlka(ii wsi
7 sierpnia 1944 roku, poprzez starą Leśniczówkę, dolinę wśród lasu ze
zboczami porośnięQmi cluonioną raśli mtością (i'gadki storcz) k abuwik.
wilcze łyka, konwalia, leszczyna stanowiąca samodzielny zespół znroślo-
wy, aż do Dłubni, Glanowa i dalęi w kierunku Imbramowic),
trzeci, prowadzący od starej Leśniczówld w Trzyciążu do ZagóroweU , da-
lej w lexvo opak nowej leśniczówki -- malowniczym wywozem do Grodzi
ska i Imbramowic.

Ponadto koniecznejest wykonanie stosownych map z widoczną legendą
atralŁcyjnych midsc i umieszczenie tych map w widocznych tnielscach (rów
niej na przystankach autobusowych)

Jednym z niedoccnionych dotąd walorów omawianego obszaru są wspa-
niałe warunki do uprawiania turystyki rłlwerowej- Dzięki urozmaiconey rzeź-
bie terenu i dość gęstej sieci dróg utwardzonych i asfaltawych z powodze-
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niem można tu zaproponować trasy rowerowe o różnym stopniu trudności
Można wybrać spośród nich sporo odcinków o niewielkim ruchu samochodo-
wym, gwaranhlącym bezpieczną jazdę i małe stężenie spalin. Ponadto fan-
tastyczne obszary dla wypraw rowerowych kr)ją w sobie dolina Dhbni, lasy
w okolicach Tnzyciąż8, Zagórowej, Imbramowic oraz okolice Cieplic(część
wsi Jangrot). Teren jest tu pocięty wieloma polnymi drogami, które świetrńc
nadają się dojazdy na rowerze górskim

Urozmaicona rzeźba terenu oraz dobre warunki śniegowe sprzHayą roz-
wojowi narciarstwa biogowega. Doskonałe ku temu warunki istnieją między
innymi w okolicach Cieplic, Trzyciąża, Gl&now&.

Aby podnieść poziom zagospodarowania gminy Trzyciąż, trzeba doko-
nać wielu inwestydi. lstnięjo wiele pomysłów na różnorakie inwestycje. Wśród
propozydi lla uwagę zasługuje pomysł budowy - dla potrzeb rolnictwa w 'l'rzy-
ciążu -- zbiornika rebncŃnego o pow'ierzchni lustra wody okclło 4,5 ha. który
po odpowiiednim zagospadarowańu terenów sąsiednich będzie mógł pełnić
również funkdę rekreacHną. istnieje też koncepcja otworzenia ośrodltów
sportowo-rekreacńnych, orgitnizowania ohlzów sportowych, harcerskich,
rehabibtacHnych.

Ponadto gmina Trzyciąż posiada bardzo dobre warLnld spełniające
\wymogi agroturystyki. która cieszy gię w ostatnich latach dużym nowo
dzeniem. Badania D'nku turystycznego dowodzą, iż rosnąca popularność,
twęcz moda na agrotuiystykę wynika ze zmiany motywów zachowań na
bywców usług turystycznych. którzy coraz częściej chcą zastąpić model do-
tychczasowego biel'i\ego wypoczynku doświitdczeniem w t.i'akcie ut'lopu cze-
goś noweilo, poznawaniem kraju i jego mieszkańców. żyxlrym kant.aktem ze
środowiskiem naturalnFn i krayobrmem. Szukqą oni również ciekawych ząlęć

rozrywek, serdeczności i osobistego kontaktu z ludnt)śnią regionów recep
(Danych

Z punktu widzenia mieszkańca w$i pod pojęciem agroturl'sorki będzie
my rozuxnieć zorganizowany pobyt turysty lub wieladniowy pobyt wczasowi-
czów w takim gospodarstwie rolnym. które potrafi zaoHiat'zwać sxvde płody
rolne, mieszkanie i usługi na odpowiednim poziomie. Tego typu wczasowieze
równocześnie zwiększają popyt w daniu wsi na inne al'tykułJ' i usługi,a więc
równocześnie zarabi4ą właściciele sklepów. stali benzynowych, warsztatów
naprawczych itp. W ten sposób zarabia gospodarz świadczy«y usługi agrosu
rystyczne: a także zakłady drobnej wytwórczośd, co w sumie naki'ęca lokal
ną koniunkturę gospodarczą. Gmina Trzyciąż posiada dobre warunki speł-
niające wymogi agrotuiystyki, a w szczególności:

itrozmaicona kr4obrazowo okolica,
wolne zasoby mieszkaniowe
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Czynnikiem ograniczaDąWmjost natomiast brak kanalizacji oraz miejsc
rozrywkowych. Slabe strony sąjednak do wyeliminowania (kanalizada w ti'ak
cie reahzadi).

Pewną trudność może sprawić wykonanie pierwszego kroku, czyli annie.
ziemie lidera, któremu się powiedzie i który osiągnie sukces. Zajego przykła-
dem pójdą inni, ale muszą to być ludzie odpowiednio przygotowani. gdyż sta-
le rosną wymagania w sferze wykształwnia mlników prowadzących własne
gospodarstwa. Rolnik to nie tylko producent, ale również przedsiębiorca-
menedżer. który musi posiadać odpowiednią wiedzę prawną, marketingową,
a także z zakresu pmetwórstwa rolno-spożywczego. Z drugiej strony rozwój
na w8i infrastruktury technicznej wymusi zapotrzebowanie na odpowiednich
fachowców. 'Wyd4e się jednak, że spehtieniem tych oczekiwań będzie system
kształcenia w Zespole Szkol Srednich w T+zyciążu, wprowadzony po refor-
mie oświaty. Wśród profilów kształcenia znddują się między innymi Licea
Agmtuiystyki, Ekonomiczno-Adn)inistra(Dane oraz Tedlnicznd Infrastwk-
tuty Wsi. Ponadto planuje się wspólnie z Urzędem Gminy oraz Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizować kursy z zakresu:

agrotuiysbyki,
żywienia i prowadzenia gospodarstwa domowego,
kosztów, kalkuladi, rachunkowości

Z punktu widzenia strategii muketingowęl ważną rzeczą będzie zdoby-
cie linku(klienteli). Jak xvynika z obserwadi, ndbardzią zainteresowani tą
formą wypoczynku 3ą

rodzice z clziećml,
osoby w wieku emerytalnym,
osobyt które stać na drugi lub trzeci wjazd urlopów.

Wśród tych ogół należy szukać klientów turystyki xmeUskią. Stosując
umiarkowane ceny. konkurencŃne w stosunku do innych ofert wczmów.
wypoczynek dostosowany do potrzeb danej rodziny. można pozyskać stałych
klientów na wiele lat.

Obecnie główną funkdą gminy Trzyciąż jest rolnictwo o przeważającej
gospodarce indywidualnej. Oprócz rolnictwa \ważnymi funkcjami towarzy
szącynli powinna być obsługa ludności i rolnictwa orm rzemiosła produkcyj
ne i usługowe oparte na surowcach lokalnych. Z uwagi na położenie gminy
w atrakcyiWn rąonie \wyżyny Krakowsko-Częstochowskie eJurayskich Par-
kach Krajobrazowych ,,Dhbniańskim" i «grlich Gniazd" funkcją uzupełnia-
iącą powinna być turystyka i rekreada, z uwzględnieniem celów nadrzęd-
nych gminy którymi są ochrona zasobów przyrody, krajobrazu i wód
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District Trzyciąż an Alternative for Recreational Weekend

Weekend tourist. albo called holiday recreation, belongs to more and
more poptdar kings of tourism nowadaS's. lt$ popularity can be scen in in-
creasing demand on $hort-termed rent oubide the place of work and living:
but not too far from there placek. One aftho areał, on wnich weekend tour-
ism has possibilities of developmenti is Trzyciąż county, sicuated on the aFeR
of Krakowsko-Częstochowska Upland, in the nońhern put of Mlałopolskie
voivodship.

The biggest attraction among natural quaJities is Dłubnia river vaUey
with numerous ravines, ofben diversified with white Jurassic rocka, natui'e
sanctuaries: Michałowiec, Ostrysz and nature monument: ,,The Jordan

Apan from natural values, the caunty hw auch cultural qualities as
mansion comple in klanów. courtyard in Tarnaxx'a, thc Narborhan moim
teby or tl)e remains of earjy-medieval castle.

The prdect oflocal management spatial plan(in tourism and recreation)
provida for recreational development as ajtoliday rent in Łhe form oftourism
penetration and accommodation development and the inf)astructure on new
areał. Tho main form of recreation should be individual hiking. cychng and
agro tourism

Sprint

Piśmiennictwo

[11

[3]

[4]

Khldog za yćiów uoi. krakow biega. Służba Ochrony Zabytków UM
Krakowa, 1996.
Obszar i obiell#prWrodWpranem chronione-- dałog. ZZJPK w d. kra,
kowskiego, 1995
H3'0czn.e i wnios#f omerwa arshle clo pla'la zago$padarawania przy?-
$t e nego gminy Tr c (k. Wydzia! Ocluony Zabytków Krak03\'a, Kra-
ków 1982
Wy yna Krakotps o'CzęgfocAows&a -- pa/Łorama tul7sOczna. Krajowa
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983
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W ostatnich latach obserwuje się szereg zmian zachadząqrch w obrębie
tuiysŁyki. Zmiany te dotyczą zarówno sposobów spędzania czasu wolnego,
jak i motywów podróżowania. Okazuje się, że u ludzi dynamicznie wzrmta
potrzeba uprawiania tulyst} ki. Aktywny wypoczynek sl;ąje $ię alternatywny
wobec industrializadi, wzrostu urbanizaęji, pracy umysłową, biernego try-
bu żyda itd. Z drugiej jednak strony, to właśnie ten postępujący rozwuH brwi
brac)jny spowodowal szereg udogodnień w zakresie turystyki, np.: wzrost
możliwości podróżowania w wyniku rozwnUU transportu zbiorowego i indy'-
widualncgo, zwiększanie roli środków masowego przekazu, wzrost zamoż
Rości i podniesienie poziomu VWkszta]cenia ludności, zwiększanie ilości cza-
su wolnego, ruchliwości przestrzennej w skl'ach zawodowych, sodalnydl czy
osobistych

Wszystkie te czynniki powodąą, że zwiększa się zainteresowanie obsza-
rami o w)jątkowych, ciekawych walorach przyrodniczych i kulturowych
Przyroda stała się dla człowieka antidotum na stres, a t.akże mynnikiem,
który gwm'antuje utrzymanie sprawności psychiunęj i 6lzycznęj na uysakim
poziomie

Większość uczestników ruchu turystycznego wywodzi się z mniejszych
lub większych initŁst. Wśród ludności midskią coraz pop\darniqjsza st4e $ię
oferta spędzania czuu xxolnego w gospodarsttNach rolnych (agraturysty-ka
lub turystyka wiejska), gdzie można skorzystać z uroków wsi tj.: cąi-stcgo
powietm€Ę ciszy, zdrową żywność. a lajcże mieć kontakt z przyp'odą itp

Obecnie turyście, podczas urlopu. przesłane wystarczać tylko słoflce, pia.
sek i czysta woda. Zwraca on również uwagę na różnorodne uksztattow-anie
terenu, bogatą szatę rośbnną i świat zwierzęcy. Istotny stNC $ię element po
znawczy, czyli możliwość zobaczenia interesdących atrakąi turystycznych
oraz bliższe poznanie, konttlkt z ludnością miejscową odwiedzanych terenów

Instytut Tut'v3b'ki AWF. Kroki ul. Jana Pawła ll 78
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Gmina Alwernia posiada dogodne warunki do rozwqu turystyki, ze czcze'
górnym nastawieniem na obsługę tulystówweekendowych z aglomeracji kra-
kowskięi czy konurbacji górnośląskięi. Wałoly, którymi dysponuje badany
teren, ziuUduUą się w stronic kr4obrazu chronionego. Osobliwości kr4obra-
zu naturalnego, którego geneza sięga adległd przeszłości gealogicznęj, wzbo-
gacone 9ą przez liczne walory kulturowe, jak również niektóre elementy za-
gospodarowania turystycznego

Rozbudowa bazy turystycznej na tym terenie przyczyniłaby się niewąt-
pliwie do aktywizatgi turystyczną i wzrostu gospodarczego regionu

Gmina Alwernia leży w obrębie zachodniej części u'ajewództwa małopol-
skiego i wchodzi w skład pon'iatu chrzanowskiego. Alwernia zn4dujc eię w od-
ległości 30 km na zachód od Krakowa. ObqmuUe ona teren o poxmerzchni
75 kmż, zamieszkały przez bliska 12,5 tys. osób. W sklad gminy wchodzą mia-
sto Alwernia i 10 sołectw.

G:mina Alwernia położonajest na terenie Garbu Tenczyńskiego(pd. część
Wyżyny Krakowsko-CzęstochowskieU} OI'az doliny gór11ą Wisly(wsch. część
Kotliny Oświęcimskiej). Ze względu na bogactwo kraDabrazu, gmina została
włączona do stref krajobrazu chronionego

Srodowisko przyrodnicze z takimi elementami, .jak: budowa goologiczna
i rzeźba terenu. warunki klimat)-cene. sieć hydrograGlczna. flora i lbuna sta-
nowi o szerokim wachlarzu walorów Dodatkowym elementem wzbogac4ą-
cym różnorodność krąjobrazową Bą rezerwaty i pomniki przyrody.

Gmirla pomimo dogodnego położenia oraz różnorodnych walorów tury-
sWcznych, citlgle jest zbyt słabo pramowana w wdewództwie małopolskim
i nie tylko. Na tDrm terenie nie mairty do czynienia z ruchem turystycznym
wielkich rozmimów. co spoxvodowanejest zapewne małą efektywnością pro
mowi, jak i również niezbyt dobrze rozwiniętą sferą usług turystycznych.
Jako przykłady niektórych czymlików. mdąqrch negatywny wplyw na roz-
wąi funkcji turystyczno-rekreacńnej gminy. można wymienić: niedostatecz.
ne fundusze, ciągle nie najlepsze zagospodarowanie atrakcji turystycznych.
zly stan techniczny dróg lokalnych oraz brak wjazdu na autostradę i wjazdu

Na podstawie analizy poszczególnych knmpclnentów środowiska geogra-
ficznego można wyróżnić kilka elementów mogących wywrzeć korzystny
vlrpływ na rozwój funkąi turystyczno-rekrea(Djnd na badanym terenie; są to
m.in

atrakcHnc położeńe geograficzne i dogodne połączenia komunikat)jne
(autostrada, kom). bliskość lotniska n' Balicach,
tereny nierolniczo, które można wykorzystać pod inwestycje;
bogate walory turystyczno.
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infrastnlktura komunalna i tecłiniczna.
udokumentowane złoża surowców mineralnych Cwoda oligoceńska, wa
pienie, piasek. kwity). stan środowiska przyrodniczego,
sieć obiektów sportowych,
dobrze działające arganizacDe społeczne.

Na tą podstawie można pakttsić $ię o określenie podstawowych celów
będątTch o$nową działań związanych z rozu-ojem turystyki w gminie. Nale-
żą da nich

funkdonalna, atrakc#na infrastruktura agroturystyczna, turystyczna
rekreacŃna, sportowa i kulturalna, efektywna promoqla gminy,
stan środowiska natut'alnega, spełniającego obowiązujące normy (cudo
wa kolejnych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizadi),
silny potencjał gospodarczy gminy,
rozwinięta przedsiębiorczość na bazie lokalnych zasobów;
dobre warunki dla inwestor'ów.
f\mkqonahy układ komunikat)jny (budou a wjazdu na autostradę i ąjaz
du z niej),
zachowane i zabezpieczone dziedzictwo kulturowe

Jeśli chodzi o funkęjonnlną i atrakcHną infrastrukturę t.urysLyczną, re
kreacyjną: sportową i kulturalną, to planuje się wykonanie w przyszttlści
nutępujących zadań:

rozbudowa inftastt'uktuiy i poBzerzcnic oferty rclŁrcucXJnq Zalewu Show
ranek.
powiększenie Ośrodl(a Sportu i Rekreaąi w Alwerni o omen i halę undo
wiskawą,
utu,orzenie terenu I'ekreac)jnego na Zródłach, zagospodarowanie wśrod
ka ..Siemota
budowa wyciągu narciarskiego w Regulicach,
odbudowa zespołu pałacowo-parkowego w Porębie Zegoeie
zagospodarowanie pomnika pt'zyrody nieożywionej - arkozy kwaczalskiq
rekonstrukda szlaków turystycznych, przebiegających przez gminę oraz
wytyczenie kolejnych ścieżek rowerowych, obejmujących wszystkie mieD-
scowo$ci gminy;
wyznaczenie terenów pod budowę domków kempingowych i pól namio-
towych,
zagospodarowanie lub ]ikwndada wolnych obiektów komunalnych

Poważną inwestycją, kt.óra ńewqtpliwie będzie miała ogromny wpływ
na rozwój bazy turystyczno-rekreacgnd w gminie jest budowa Pm'ku 'nt!y-
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styki i Rozrywki na terenie wsi Nieporuz, na pn. od autostrady A4. Filia
Broker FM podlega się Htnansowania td inwestydi. W Nieporazie powstało
kilkanaście kulistDrch obiektów, w kńiych po całltoxA'itym zakończeniu budo-
wy będą się mieścić: studia radion'e i telewizyjne, hala widowiskowo-sporto-
wa, nstaumda, pomie8zczcnia obsługi technicznęi oraz warsztaty konsar-
wacyJno-naprawcze aparatury. Każda kopula przeznaczona jest na inną
działalność. Wszystkie pomieszczenia będą połączone ze sobą kalytarzami
i przewiązkami. Cała inxxesĘrcUa po zakończeniu budowy będzie przyjazna
środowisku

Na terenie gminy Alwernia obsenarŃe się zatem wysoką tendendę do
rozwoju funkdi turystyczno-rekrea(8(Ind. Odpowiednie vlykorzystanie ua
forów turystyczno -krdobrazowych, zasobów naturalnych stanouńć będzie
w przyszłości podstawowe źl'ódlo dochodów gminy

Opisując kierunki t'ozwdu runkqi tuiysQczno-rekrea(Djnęl Alwerni i okolic
wspomnieć należy o kw. Pierścieniu Jurdskim. Jest to prdekb army dla znlo-
toWzowanych, po podkrakowskich mi scowościach. 'lYasa ta ukazywać bę-
dzie boBucLwo ati'akdijurąjskich okolic Ki'akowa, a prowadzić będzie z Krako
wa prom l-iszki, Czcrnichósr zUwernię, Balice, Krzeszowice, Jerzmannwnce,
Przeginię, Wielką Wieś, Zabicrzów, z pom'aten do Krakowa. Pomysł stwarza
nia tokiug triióy narodził się w 1998 l\ z inicaatylny nyrukqji Ze$pału a-.rayskidi
Pmków Krdobrazowy(h. Qjcowskiego Parku Narodowego i Fundaęi Partner
shs'o dla Srodowiska. PONA'st.anie ..Pierścienia Jurayskiego" ograniczy zbyt duąr
ruch turyst)rczny na terenie Ojcowskiego I'arku Narodowego, który- prowadzi
do ogromnych zniszczeń u, środowisku naturalnym. Celem planowaną trasy
tury$tycznqi jest spowodowanie zmian preferencji wypoczydlu weekel\nowe-
go mieszkańców l<rakowai ,,Pierścień" przyczyni się poza tym do u zbogacenia
usług turystycznych na terenie wsWstkich wyżu VWmicnionych miejscowości.
W Alwerni ma powstać węzeł turystyczny z punktem infor'macXjnym. W n4-
bliższym czenie zost.aną udostępnione broszury, zawierdące szczegółowe in-
rorniaęlo o przebiegu trasy

Wladze Alwerni rozpoczely już ścisłą wspótpt'acę z l\lndadą Partie!'
stwo dla Srodowiska i pragnął by to właśnie Alwernia stała się perełka Jurij
slliego Pierścienia. Już widoczne są efekty przepronilowania z gminy rolni
czd naturystyczną. Dział Promoqi Urzędu Miasta w Alwerni prowadzi ciągłe
starania o pozyskanie dodatkoxwych środków na turystyczny rozwód gminy.

Na podstawie przedstawionql analizy należy sądzić, że ktnieDą przesłać
ki ku temu, że gmina Alwerniajuż za kilka lat t'eklamować się będzie jaka
obszar o dobrzeprosperWące] bazie gastronnmiczno-hotcloweD, bogow w licz-
ne, dobrze zagospodarowane atrakde turystyczne, q.: trasy rowerowe. Bzl8-
ki dla turystów pieszych, ośrodki wypoczynku i rekreadi, wypożyczalnia sprzę-
tu turysqrcznego itd
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Autor uważa, żo Alwernia wraz z okolicą w przyszłości może stanowić
małe, podkrakowskie centrum dla turystów weekendowych. Krakowianie
bmdzo często poszukują nowych, atrakcŃnych mi4sc w pobliżu miasta, gdzie
mogliby w ciekawy sposób spędzić czas wolny oraz zrekompensować Biły na
nadchodzący tydzień praw Z uwagi na to, że na terenie gminy Alwernia już
istnieją gospodarstwa agrotulystyczne, a powstawać ich będzie coraz więcęl

krakowianie mieliby możliwość skorzystania z uroków wsi(czyste powie-
trze i woda, cisza, zdrowa żywność) w niedalekiej odległości od miejsca stałe-
go pobytu

Kolejną propozycją, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej,
jest organizaqa vuycieczek rowerowych po gminie. W wycieczkach takich
mogłaby brać udział zm'ówno młodzież miąscowa,jak iz okolicznych miast
Istnieją(yszlakrowerowy prowadzi przez najciekawsze zakątki Alwerni i oko-
lic. Planowane są kolejne trasy. które będą obdmosvać większe obszary. Tego
rodzaju wycieczki u@ływdą korzystnie na rozwój edukacyjny dzieci. Poprzez
bezpośredni kontakt z przyrodą, kulturą, w łatwiejszy i szybszy sposób przy-
swddą one wiedzę. Dla dzieci i młodzieży mięjscowęi taka wypl'awa rowero-
wa wprowadza element kraloznawstwa, 8 więc dokładnego poznania ndbliż-
szego terenu, a uczestniqr z dużych miast mąką dodatkowo szansę spędzania
cemu wolnego z dala od midskiego zgiełku. Poza tym kościól oo- Bet'nardy-
nów w Alwerni, który bezsprzecznie stanowi wizytówka nie tylko samego
miasta, luz l ównież całej gmina stać by się mógł jeszcze większą atrakcją
Autor ina tu myśli wieżę kościelną* Hyłaniającą $ię spośród drzew. na wysp
kim wzgórzu, która nie jest \ldoRtępniona dc> zwiedzania. choć zawiera lic
ne dzieła rzemiosła artysci-cznego i ogromny mechanizm zcBara, to zc wzglę
dów bezpieczeństwa nie jest w stanie przńąć odwiedząjąWch. Autor uważa,
że wieża stanowi doskonaly punkt widokowy, dlatego też jęj remont spowo-
dowałby zwiększenie liczby tuwstów-

Gmina Alwernia stanoxvi niewątpliwie doskonaly obszar dla rozwayu tu
rystyki i rekreadi. Aktualne zagospodarowanie gmina choć dość ciekawe. to
ciągle wymaga uatrakcHnienia i podniesienia standardu. Reabzada planów
związanych z rozwdemfbnkcyi turystycznej (rozbudowa istnieją(nj infrastruk-
tury, Park'huystyki i RozzW-ki w Nieporazie, .Pierścień Jurąjski") stwarza
ogromną szansę dla gminy- Rozwq gospodarczy omawianego terenu musi
jednak się odbywać zgodnie z zasadami ochrony środonnska. Nie należy bo
smeln zapominać o ochronie unikalnych zasobów przyrodniczych oraz atrak-
ęjach kulturowych gminy.
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District Alwernia as a Potential Aten for Tourist Recreation

AlwerŃa county is undisputable outstanding aria for tourism and rec,
reation development with the particulu attention to weekend louristy ser
vice from Cracovian agglomeration or IJpper-Silesian conurbation. It is lo-
cated on the arek of Garb Tenczyńaki(southern pań of Krakowsko-
Częstochowska Upland) and the upper Vistula river valley(eastern pan af

Oświęciinska Daje). Bccause of Łhe riclmess ofthe landscape, the county was
included to proteclzd landscape zone.

Current management of the counly still requires of mike it attractive
and raise the standard. The realization ofthe plant connected with the de.
velopment of tourism function (the enlargement of existing infrmłructure,
Tourism and Entertainment Pmk in Nieporaz, «Jurassic Ring") gives great
opportunily for the county The emnomic development of described aria has
to go on with the accordance to environment protection rUles- The protec-
tion afunique natural resources and cultural attractions ofthe county should
not be forgotten

Piśmiennietwo

[1]

[2]
[3]

[4]

4Jwer la e /)erze JtiraUs&iego Pierścieni (lehsl sponsomu'any;. Gazeta
Krakowska 2001. nr 51
Park MUsDrhć i roz/ywŁ{. Alchemik 2000, nr B
PartDrka J., JuradsAie Parki KraUobpuzowe woi. hmłowshiego rinPrma.
for &ruUmnawczp). Kraków 1990.
Rowerempo gminie Alwernia. Alchemik 2000t nr 9
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TURYN'l'YKA MASOWA
W OJCOW'SEJM BARKU NARODOWYM

JózefPartVha*

Ojcowski Park Narodowy (OPN),jeden z 23 i zarazem ndmnidszy z par-
ków narodowych w Polsce leży w połudriiowd części Wyżyny Krakowsko
Częstochowskiej, która wyróżnia aię XADJątkowymi walorami krdobrazowy"
mi. Teren OPN obelmuye zaleduńe ok. 1% powierzchni %'zynX a wraz
a oCuliną nieco ponad 3,5qn. 'Ten mab' fragment nryżyny w porównaniu z in-
nymiją częściamijest n4intenlsywnią użytkowany pod xwzględem tulystycz
nym. Znacznie mniejsza frekwencja turystów xlrystępuje xx sąsiednich dolin
koch krakowshdl car na szlaku ,,OI'Iich Gniazd". aporówn} wilna z Ojcowem
w niektóre dni w roku tylko w Dolinie Wiercicy w Złotym Potoku

Ruch turysWczny na ob8zmze OPN ma swoje uwarunkowańa prze'od-
nicze i historyczne. Dolina Prądnika wyl'óżnia się bewieln dużymi walorami
krq)oznawczymi, $peaalietXcznymi i .Aypoczynkouylni. Należą dQ nich kra-
jowa rzeźba terenu, bogata i różnorodna szata roślinna, archeologiczne pl'ze-
szłość O.jcowa i jego okolic, dosQpne do zwiedzania jaskinie, zamek w Pic-
skowej Skale oraz historyczna zabudowa wsi Ojców n'l'nz z zamkiem
i dawnymi obiektami zdrdowymi

Podstawowym walorem obszaru OPN jea jego krŃobrm. krów tworzy
głęboki jar klasowy z dolinami boczne-mi, znaczony formaqami skalnymi. Nie
jest to krajobraz pierwotny, także i naturalnych cech ma niewiele, poza rzeźbą
krmową. Jest zatem w dużą mienie ukształtowany gospodar(zą działalnością
czlowieka, którą ekstenWmy charakter w X]X wieku w ograniczony sposób)
oddziaływać na środowisko. Tradyqjny sposób użytkowania doliny Prądnika
i najbliższych okolic doprowadził nawet da pomrlożenia różni)godności przy-
iodniczeJ i wzbogacenia waloróxń' kr4obrazowydl, które już u: XIX wieku zo-
staly zauważone i przyczyniły $ię do powstania Ojcow skiego uzdrowiskii

Dolina Prądnika wzbudzała zaintereson'anie zxmedzaUących już od dlu-
giej połowy XVIII w., a szczególna rola przypadłajej w XIX w. w okresie utra-

Qjcawski fhrk Narodo\W
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ty państwowości, kiedy kr4obraz Ojcowa i okolic zastępował mieszkańcom
Królestwa Kongresowego góry. leżące w zaborze austriackim i tym samym
nudno dostępne.

W epoce romantyzmu Ojców był celem podróży ,,wntymentalnych". Wielu
przybywających tutsi gości(m.in. Niemcewiez, Chopin, pańska-l.lolrmano.
wa, DeoWlna) pozostawiło trwali ślad swego pobytu w postaci intorestóą'
cych wspomnień. Do dziś stanowią one cenny materiał historyczny.

Zasadniczy wpływ na turystyczną eksploracUę Doliny Prądnika wywarło
powstałe na krótko przed powstaniem styczniowym, OHcowskie uzdrowisko.
które swą działalność rozwinęła pod koniec XIX wieku i na początku XX stu-
lecia. RoczntLfrekwcnda zwiedzdących(bców glówniekuraęjuszydcowskie-
go uzdrowiska, wynosiła wówczas od kilkuset osób do kilku tysięcy rocznie
Liczba ta stopniowo robia, prawdopodobnie do kilkunastu tysięcy w okresie
międzywdem)ym, ajuż ogromne rozmiary-- kilkaset tysięqr osób T06iągnęłii
w latach powojennych. Dla utworzonego w 1956 roku Ojcowskiogo Parku
Narodowego stała się poważnym problemem wywohljącym różne konflikty
między flinkcją ochronną OPN a turystycznym użytkowaniem tego obszaru

Z czasem konflikt ten narashl; nie przybrał wprawdzie tak drastyczne-
go chmakteru,jak np.:w Tatrzańsłdm Parku Narodowym, lecz stał się doqrć
uci4lżliwym elementem w prawidłowym IPypełnianiu zadań ochronnych przez
ndministracDę OPN. W pierwszych latach istnienia OPN wysuwane różne
koncepde trwałego zagospodarowania Doliny Prądnika, a wyrazem kompro
pisu ścierdąqrch się wówczas pomysłów była budowa w latach 1962-1965
kompleksu turystycznego na Złotęl Górze (restaurada, kawiarnia. pole na-
miotowe, parkingi). \uważane wówczas propozycje dotyczyły tn$ntlego zago-
spodarowania ciasnego dna Doliny Prądnika w rejonie Parku Z(unkowego od
ruin zamku w Qicowie do okolic laakowskiqi Bramy. 'lymczusem zatwier
dzonyjuż na początku lat 60, XX w. plan zagospodarowania przestrzennego
[2, 3]. aktua]izowany w 1970 r,, zakładał lokahzaęę Usług turystycznych na
obrzeżach OPN, budowę dróg abwodnicolaych wokół OPN i uwolnienie tynk
samym jego n nętrza od uciążliwych inwestydi turystycznych

Teren Cłjcowskiega Parku Narodowego by{ celem licznych wycieczek
szkolnych i z 28kładów pracy- W strukturze zorganizowanego ruchu tury-
stycznego około 50qo zwiedzdących zdmowaly wycieczki szkolna. a 30% grupa'
z zakładów pracy, Z początkiem lat 90. XX w. zorganizowane wycieczki za-
kładowe praktycznie zanikły, wzrósł natomiast ruch indywidudn)-. Szczegól-
nie masowy charakter m4ą nadal wycieczki szkolne, zwłaszcza zc szkół pad-
gtawowych, bowiem programy nauczania przewidują wizytę w Ojcowskim
Parku Nuadowym, a niektóre G)ementy dmowskiego krajobrazu trafiają do
podręczników szkolnydt(Maczuga Herkulesa, Krakowska Brama, zamek
w Pieekową Skale i in.). Wycieczka szko]na do Ojcowa w mdu. czerwcu ]ub
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wczesnąjosicnią stala sięjuż tradydą. Frekwenda uczniów ze szkół podsta-
wowych, np. w Jaskini Łokiotka dochodzi do 100 tys. osób rocznie, a w nie-
które dni na przetonlie maja i czerwca przekracza nawet 3 tys. osób. Taki
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bre. l. Ihncentmela ruchu talystDcznego w OjcowBkim Pwku Nal'odawym: 1 -- szlaki piecze
ewielkią frekwencji turystów; 2 - 6zjaki piesze i drogi jezdni o dużdU liczbie tuq'

Mw pieszych i p(dwzdów HHmwhodou 'ch; 3 -- miejsca o szczególnie dużęi kuncenbraq
Lurrstyki mawwęj na terenie OPN
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Park Bdn the grMte8t cancentr ti(]n nf nuriat8
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sUn utrzymŃo się wciąż od niema 50 1at, a ogólna frckwenęja zwiedzają-
cych Jaskinię Łokietka wynosi ok. 120 tys. osób rocznie. W ostatnich 2-3
latach liczba wycieczek szkolnych jednak nieco zmalała ze względu na com
trudniejszą sytuację ekonomiczną spoleczeństwa (powszedinie widoczne zu
bożenia), W 2001 r. zanotowano wyl'anny spadek liczby zwiedzających. Janki
nię Łokiotka zwiedziło np. niespełna 100 tys. osób, l zamek w Pieskowej
Skale tylko 76 ty$. osób(zllylde frekwenąa w zamku wynosi ponad 100 tys

Ruch turystyczny koncentnlle się wdąż w Dolinie Prądnika (Pal'k Zam
kory w Qicowie, Krakowska Brama, Pieskoxra Skała) oraz w rdonie .Jaskini
Łokietka (Ryc. 1). Znacznie mniej jest od3viedzana Dolina Sąspowska, Gro-
dzisku i inne rejony OPN. Do Jaskini Ciemnej udaje się około 20 tys. osób

Poważny problem stanowi wzrastający ruch samochodow, szczególnie
uciążliwy w dni wolne od pracy. Zjaxpislw o zaczęło się nasilać od początku
Łat 90. XX w. ylr rliektóre dni, zn'łaszcza w okresie kumulowania się dni świt
tecznych {np. wydłużony weekend na początku m4a) Doliną Prądnika prze
jeżdżą kilka tysięcy mmochodów osobowych. Pdazdy zatrzymują się na kil-

osóbl

rocznie

Rye. 2. Ruch samochadnwy w dni Świąteczne s' Dolin
pnździornik 2001 r. FoE. J. Piutyka

Fig. 2. Cnir ti'afHic on holidHys in Lhe Prądnik Vnlley
Photo J. Parbkn

pEąaiika w realnie zamku w oj

thu c tie in ojców. actober żoo]
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Tabela 1. Parkowanie p©azdó$' samochodowych n& parkingach pQd zamkiem w Qjmu'ie i na
Złotej Górze w Ojcowskim Parku Narudowyin w latach 1997-2001

Table 1. Numberof\-ehicjesushgthe car parksi\aartbe castłein Qicón' Hnd on ZłohGóra in
Eho ojców National Park in thc team 1997-zoll

źródła; dona dyi'akcji opX nu p<lsLnvie aprzedanl'ch bileLÓ

ku pwkingach(Qiców. Złota Góra, Pieskowa Skała. Czajowice)- Miejscowe
parkhigi szybko zapełniŃą się pdazdami. zatłoczone są drogi i ich skrzyżo-
wania w Ojcowie i Pieskowe] Skale. Samochody zatrzymŃą $ię na poboczach
dróg(R) c. 2) i na prywatnych posadach. Liczba pqazdów przgeżdżających
na teren OPN rośnie. Na podstawie sprzedanych biletów tylko liczbę parku-
jąiych pcÓazdów określa się na około 20 tysięcy w latach 2000-2001(tab. l)
Biorąc pod uwagę inne miejsca postojowe(Pieskowa Skala, Cz4owice, pobo-
cza dróg, posesje prywatne), liczbę pdazdów pmkuUąc)-ch na terenie OPN
w latach 200{)-ZOSI można szacun'ać na okotii 40 tysięcy rocznie (tab. 2)
Trudno natomiast odnotować liczbę pojazdów przeyeżdżdących w ciągu roku
Doliną Prądnika lub zatrzymqących się na krótko

Tak duży ruch pojazdów IWmusza budowę nowych parkingów lub okre-
sową zamianę niektórych ląk na midsca poshuowe dla samochodów. Podał
ne sugestie, wysuwane nieraz przez różnych ,,doradców", są oczywiście nie

Tabela 2. Parkowanie pojazdów n8 Lewnic ojcan-$kieBn i)arka Xaradowego (Qiców. Pieskowa
Skała. cząjou ice, pobocza dróg

Table 2. Pfuking af\'ehiEjes ij} the Ojców National Park (Obaw. I'ieskowa Skala. CzHjnwice
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do przejęcia. Ostatnio coraz częściej są zgłaszane propozycje zamiany polany
Goplanana okresowo funkcjonujący ,,zielonyparking". Zaakceptowania tego
pomysłu, VWplywąącego llyłącznie z pobudek ekonomicznych(chodzi o po-
bieranie opłat za parkowanie), byłoby bezpowrotną utratą łąki o dużych wa-
lorach krajobrazowych

Masowe pt'zylazdy samochodów osobawycli dotyczą tylko ciepłych i sło-
necznych dni w roku, których liczba wynosi ponad 30 w okresie od maja do
pażdziernika. W pozostałych okresach ruch jest umiarkowany i istniejące
trzy parkingi na terenie OPN całkowicie zaspokdąją potrzeby ruchu samo-
chodowego

Rozwinięty w ostatnich latach masowy ruch samochodowy wykształcił
osobliwy t.yp zwiedzdących teren OPN, kl.przy zatrzymując samochód w przy-
padkowym miejscu (najczęściej poza parkingiem, by uniknąć opłaty). nąj-
chętnie] zostaliby w bliskim sąsiedztwie zaparkowanego smnochodu, by ko-
rzystać z przywiezionego przez siebie grilla czy spędzać czas na krótkich
przechadzkach. Takiemu zjawisku towarzyszy hałas. zaśmiecanic terenu.
wydeptywanie podłoża, zanieczyszczania powietrza spalinami

Taki model zxMedzania Doliny Prądnika .jest trudny do zaakceptowania
na obszarze chronionym, zwłuzcza w parku narodowym. Jednak w przy-
padku OPN ma charakter zjawiska trwałego i obecnie .jest niemożliwy do
wyeliminowania bez calkowitej zmiany modelu funkcjonowania parku
a przede wszystkim bez rozxNiązania komunikacji drogową. Ndważniąszym
postulatemjest budoxx,a drogi obwodnicowęj z Sąspowa do Pieskowej Skale
o długości ok. 3 km, która zapewniłaby dojazd do zamku w IheskoweD Skale
bez potrzeby przejazdu Doliną I'rądnika. Budowa tą drogi co ndmnięl od
30 lal znddqe $ię w planach wdewódzkich i gminnych, lecz ta inwastyęja,
poprzedzona wykupem gruntów pryxvatnych na odcinku 2]lm. może pochło
nąć okolo 3 mln zł.

Masowy ruch tuWstyczny wywołuje negatywne skutki w praw'gdzie OPN,
takjak każda obecność człowieka w dowolnym obiekcie pnzyrodniczym]5]
Udostępniony dla turystyki obiekt przyrodniczy pon03i pewne koszty tego
udostępniania, a zyskiem mogą być efekty edukacyjne, dydaktyczne, porno
szefie wiedzy na temat zwiedzanego obiektu

W przypadku tak małego obszaru, jak Ojcowski Park Narodowy mega
tywne skutki masowego ruchu turystycznego nąjbardzi4 widoczne są w dnie
Doliny i wzdłuż uczęszczanych szlaków pieszydi. Wynika to ze specyfiki sa.
mego parku - ruch turystyczny dotyczy głównie dna Doliny PrądŃka, gdzie
an4dqje $ię większość ałrakąji tulyEtycznych. Ponadto zwiedzane są dwie
Jaskinie; Łokietka i Ciemna

Qjcowski Park Narodowy utworzono w celu ochrony zgromadzonych
tu zasobów genourych, biocenoz, flory i fauny, krajobrazu, obiektów histo-



I'URYSTYKA MASOWA VŁ' OJCOWSKIM lIARlqJ NARODOWYhl 73

waznych. tymczamm przyroda OPN jest zagrożona ze względu na bliskie są-
siedztwo dużych aglomeraqi - l<rakowa i śląska, a także ze względu na źle
organizowaną turystykę, przekraczanie pojemności tuiysQcznęj terenu

INykształcony w ciągu ostatnich 40 lat sposób tuiysQcznego wykorzystania
parku nuuwa więc duże pmblemy. Dobrzy to glownie ruchu samochodowego,
nadmiernej frekwencji zwiedząjąWch w niektóre dni roku i foma zwiedzania
parku. Ruch samochodowy nasila się z każdym rokiem. Do chwila obecnej za
mknięto(nie bez trudność) tylko niewielki odcinek drogi. pozostałe drogi $ą
og6]nodos@pne dja ruchu sammhodowego. W ostatnich latach zmieŃła $ię
wprawdzie strukhra wycieczek(wspomniany spadek wycieczek z zakładów pra-
q'). ale mdllmoazdów tnva nada i ulega zwiększeniu. WĆHż powscdą pńbr
tworzenia nowychparkingóxv na gruntach pxywahlych. Phc parkingolWW OI
bowie(pad zamkiem) będąqr własnością pal'ku, istniąący od czasu budolly dro-
gi tranzytnwey pucz Qlcóxv (1928 r.), hlnkęjanuje nadal. Pi'zewidule $ię sukce-
nnvne przywraca)ie stanu histoWcznegopwkingu i stopniosrejego zmniejszanie.
Vm bardziej że w <lległości 2 km istnieje duży parkingprzy zjeździe na Złotą
Góme, mdąEy charakter buforoxwy i pełne zaplecze do obsługi ruchu turysQcz
nego, wraz z możliwościąjego rozrządu. Mimo to w dni wolne od pracy pobocza
dróg ddazdolĘych do obu parkingów wypehione $ą samochodami. Auta parku
łące na pobocmcli drogi na dnie Doliny od zamku dcow skiego w stmnę Piesko-
wql Skali'tworzą ilierm kiłometion ęi długości łańcudlX dewastqąc nawierzch-
nię każdego miejsca. Turyści usiłuDący zwiedzać Qjcowski Park Nmodowy z całą
pewnością nie przyoeżdżdą oglądać parkingów i pnlmcz}, dróg oblepianych Ha.
madiodami. Ponadto nadmiet'ny ruch pdwdów powoduje zatruwanie spalina-
mi wąskie i słabo przewietrzanel Doliny Prądnika

Opi'ócz hałasu należy wymienić zaśmiecanie terenu, rozdeptywanie ist-
nidących szlaków i znaczne ich poszerzanie, Zjawiska to szczególnie wyraź-
nie jest widoczne na stromych i podmokłych fragmentach szlaków Do n4-
bardzieH niszczonych szlaków należą ich odcinki na Chełmowd Górze od
pstrągai'ni w Ojcowie i od Krakowskie Bramy do Jaskini Ł okietka, gdzie
w ciągu jednego dnia podczas dużej frekwendi zwiedzających przechodzi po
nad 3 qrsiące osób. Również znaczrlemu uszkodzeniu ulega szlak do Jaskini
Ciemną, otwarty dla ruchu turystycznego w maju 1992 r. Najwięcd znicz
czek notuje się na odcinku tego szlaku od dnu Doliny Prądnika do samą
jaskiń, a więc na stromym stoku Góry Koronny, gdzie ścieżlm ma bardzo
kraty przebieg, wskutek czegojęj ostre zakola są skracane, a szlak ulega po
szerzaniu iw niekHtych miąscachjogo szerokość dochodzi nawet do 50 in.
Niszczeniu ulegają także podmokłe odcinki szlaku w Dolinie Sąspowskid
a podczas większych opadów deszczu także na stromych stokach.
schodzą wówczas ze szlaku, szuk4ą dogodnięjszych pl'zejść, wskutek czego
powstŃą Zniszczenia w sąsiedztwie szlaku i poszerzenie go
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Da niszczenia szlaków przyczyniają się także rowerzyści, korzyst4ąqr
z tzw. rowerów górskich. Ta modli od kilku lat forma turystyki niszczy na-
wierzd)nię szlaków na stromych stokach Chehnowd i Koronnej Góry.

Zaśmiecanie szlaków występuje masowo na odcinkach o nąjwiększed fre-
kwencji. Przyczynia się do tego także brak dastateczne] liczby urządzeń sa
nitarnych(WC), których nie sposób ustawiać co kilkmet metrów.

Ruda turystyczny - mmowy i indywidualny -WwołŃe także pewne zmiany
w krdobrazie Doliny Prądnika. Wymusza nowe inwestyqe budowlane. pa:
Hoduje wprowadzanie małą architektury. Q. kiosków, sklepikow zadaszeń
w formie barwnych parasola. obiektów gastronomicznych, dodatkovWch bali
energetycznych i telekomunikacyjnych. Wreszcie generuje napój osadnictwa
letiiislwwego w sąsiedztwie OPN, które przenika także na teren parku. Od
czasu do czasu poDawiąą się propozyqe urządzania masowych imprez. typu
u4atlo.dźwięk na zamku w Ojcowie czy innych zlotów, pikników z udziałem

ogromnej (kilka tysięcy) liczby osób przybywających równocześnie
' Zagadnieniom rudiu tuqrsWcznego w Ojcowskim Parku Narodowym po-

święci $ię sporo uwagi, leczjep calkowite rozwiWaniejeąŁjeszcze down oHe-
gte. JednDrm z naypilnięj$zych zadańjest wspomniane ukończenie budavry.dŃg
abwodnioowych, m wyulW skoordynowaiych działań na szczeblu cen&alnym
i wlewódzldn; ą,lekcja F:uku niejest w stania podołać temusamodzielnip

Niukomystnym zjawiskiem w Cjcowskim Pmku Narodowym jest nad-
mierna koncontmęja ruchu turystycznego przez pół roku i IRystępowanie tzw-
iurtwego sezonu od końca października do końca kwietnia

Należy rozważyć uaktOrwnienie dotychczasowych i udastępńenie nowych
miejw do zwiedzania na terenie parku przy współpraq' środowisk lokalnydl
Należą do Ńch ruiny zamku w Qicowie(uporządkowanie dziedzińca i wyly-
Menie wstemu ścieieb XU'koninie p\tnktu widokowego oraz lwystawy przód
stawiqjącą historię zamków na Juve i dziąe Ojcowa).i Gradzisko.: jedno
z najciekawszych w Polowe przykładów architektury sakralnej XVII wieku;
jest bardzo rzadko odMe&ano

Celowe ll©oby zorganizowania i udostępnienie tras rowerowych w.rąonie
Doliny Prądnika, zwłaszcza w jeU okolicadi, jak też wytyczenie tras dlu nar-
ciarstwa biegowego poza obszarem OPN, Ponadto można organizować rD2no
iinpnW' npeąalisWczne, zsmązane z edukadą śmdawiskową. Oprócz.datydi-
cmgowydb sprawdzonych zŃeĆ edukacHnych! można rozważać inne dodatko-
we imprezy z wykorzystaniem zamku cÓcowskiego i związane z postacią Ł.o-
]lietka Bktńrluni oporovrycieczekknDarWQlcówi np. imprez'tDrpurddóu; zlotón-
lub widowiska tmtrahle nawiązujące do legendy o Łokietku [lJ

Konieczne jest przeprowadzenie badań nad wpływem ruchu turystów
nego na przyrodę parku, zwlaszcza na szatę r08]ininl obliczenie rzeczywistej
diłonności turyslłanej OPN, pozwaląlącej określić optymalną fi'ekwencDę
zwiedząjąąrch.
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Mass Tourist in the(łiców National Park

The Ojców National Park(OPN) is the smallest of the 23 national parka
in Poland buC i$ extremely popular with tourisŁs because of its history' and
natural beauty. The valley ofthe Prqdnik river has intel'esŁed visitors since
tkie second halfofthe 18th century. Most oftbe tourist traffic is conccntrat-
ed in the Prądnik Valley(Zamkowy Park in Ojców. Brama Krakow$kit
Pieskowa Skala) and in the region of the Łokietek Cave(Pig. 1). Annually.
the Park hu about 400 thousand visiCor : I'he increasing car trafllc has be-
come a serious problem, especially annoying during holidays. Thc number of
cara coming to the OPN i$ growing, with approximately- 20 thousand vehi-
clcs parhng berg annualjy(Table l)

The farmy of tourism wach hŁtv€ developed o\ cr Łhe last fol'ty years
causa grace problemu, particularly thc car tracic, the excessive numbe!' of'
tourists on ccrtain days of the year and Łhe way Łhe Pmk is x-isited. One of
the most urgent mattcm at tele moment is the building of a circular road
xa.bieli would change the organization oftrafHic in and pound the OI'N. Un-
fońunately this calls for cu.ordinated action at roth tl\e local (voivodcship)
and central level

Piśmieiulictwo

[1]

[ZI

[3]

[4]

Ba8Eik w, GotQrd J., LeQnowicz K.M.. PN)poa'-=a orUanUacpi ruchu łŁŁ
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$ ieH'o RcLrha Nblodowego. Plant l.'lO 000 i apis. Maszynapis. Bibliote
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Narcdouego. Architektura 1963. nr 8, s. 298-300
Pa'Wka J., Tulys ha ' Q/cou.słim Parku Narodowym. W; Janon ski l.,
(red.), Uwarunłoluunia i fii.ałę/e wrysO i na absmae Chęćiń o-Kie-
[echiego Parku Krtdobrwowega. Mabriaiy seaHi naukowej, Chęciny. 22-
Ż4.05. 1998. 2000. $. 1.41-156
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PŁcln ttdostq)ntenia do zwiedzaj Q Łilrenu będącego pod zarz{ dem Qy

)w.s#iqgo Pnrhzz Abrodoaego. Plan Ochrony OPN. Kraków 1997
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ZNACZENIE MYSLISTWA
DLA OCHRONY BIOSFERY

Kafamyna Gmyreh #

wStęP

Co skłoniło mnie do napisania kilku roflckgi na kmat myśbstwa? Na pewno
nie pmUa i milaść do niego, ale dlaczego wlaśnie wybrałam myślistxvo. Otóż
będąc jeszcze studentką miałam okazję uczestniczyć w polowaniach dewizo-
wychjako pilot i tłumacz niemieckich myśliwych. Nie bylamjeclnak nigdy prze-
konana co do humanitarnych mpektów polowań, podczas których zabija się
przecież żywe istoty. Tłumaczono ini wielokrotnie, że myślistwo to nie strzela.
nie do wszystkiego co się msza, a do odstrzału przewndulc sięjuż wyselekdo.
nowane i XWWpowanc osobniki- Nigdy nie grałam udziału w samym akcie po
lowania, więc nie widzialam zabiDaneH zwierWny; ale teriiz patrząc z perspektywy
czasu fast:tnawiam się i twierdzę, że nie jest to zgodne z moimi osobistymi
p--ckollanialni. Patrzyłem wtedy nn polowanie nieco z baku, nie zagłębidąc
się dokładnie w jego problematykę. Cieszę się jednak, żo miałam okazję po
ZDAĆ wspaniałą tradydę i kulturę loxmecką, poznać zwyczde i etykę myśliw-
ską, którajest bardzo głęboko zakorzeniona wśród braci myśliwskiej

Należy pamiętać. że zwierzyła stanowi naturalny i t.rwaly element kra
jobrazu. Wnosi do niego różnoi'odność, oddziałuje na niego i pozoshUe pod
jego wpływem tworząc dynatniczny układ

W dalszą części arWkuhi postaram się ogólnie ocenić wplyw myśli$twa na
ocluonę krajobrazu orazjak pnsl:rzeganejest ono w mpekcie tuiysWki i rel=reaqi

Łowiectwa a myślistwo

Łowiectwa nie należy utożsamiać jedynie z polowatlieln czy też myśli
stwein, które w ciągu wieków było różnie poHmowane. Nie są to również sy
Daniny. Polowanie, czyli tropiel)ie, ściganie i mowienie zxa'ierzyny stanowiło

InsUtut TuwncykiXWF. Krakó HI. Jana I'nwza ll 78
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zajęcie ludzi od czasów pierwotnych do dziś. W ciągu wieków ulegało ono
i nadal ulega ciągłą ewoluęli. Dziś oznacza planowe gospodarosranie zwie-
rzyną, zgodnie z potrzebami gospodarki narodową i wymaganiami ocet'ony
przyrody oraz z prawem i etyką sowiecką

Myślistwo współcześnie rozumiane jest jako umiejętność i sztuka polo
wania na zwierzyllę. jest elementem układowym łowiectwa, obęjmującym
całokształt zagadnień związanych z polowaniem, czyli tropieniem, ściganiem,
strzelitniein i lowicniem zwlei'zyny sposobami zgodnymi z prawem

Pierxvotni myśliwi polowali za pomocą maczug, później luków i oszcze-
pów. W średniowieczu polowanie zostało .luż określone przepisami. Rozróż-
niano wtedy ławienie zwierzyny drobną (li:D'. zające, kuny, borsuki itp.) i gę-
bą(losie, jelenie, sarny dziki itd-) ; do polowania użyj ano sideł, kurz. a od
XIV w broni palnej. Również wtedy rozpc>wszechniV się polou'ania konne
i sztuka układania ptakóxP drapieżnydi.

Współczesne polowanie zaczęło się kształtować pod koniec XIX w. iz nie
wielkimi zmianami uprawianejcst clo dziś(na deptaku, podjazd, zusiadka, na
urodzonego i z psami myśbwskimi), Obecnie poluje się na zwierza'nę indywi-
dualnie ]ub zbiorowo

Łowiectwa jako dziedzina gospodarki narodowej

Łowiectwa. to nic tylko polowanie. Głównym bowiem celem i zadaniem
łowiectwa .jest hodowla i ochrona zxmerząt w W'st.emik zrównoważonego roz
WQju środowiska pl'zyt'odniczcgo. Zatem jest to po prostu ,,pożytkowanie
dobrych cfekl,ńw hodoxn'li i ochrony zwierzostanów, ale także element dzia-
łań, które regulują stan równowagi ekologicznej w biotopach oraz wpbnvnlą
w drodze selekqi najakość osobniczą gatunków Jast to ważna zasada, będą-
ca podstawą planowania sowieckiego i gospodarowania populaąami zwierząt
townvch

Łowiectwa wykorzystując zasoby populaqi dzikich zsvierząt, poprzez opty-
malizadę wamnków środowiska prowadzi możliwie nagbardzid racjonalną
gospodarkę. Polega ona na hodowli oraz szeroko rozumianą ocluonie gmtun-
kólv zwierząt. co sprzHa ut.rzymaniu biologicznęi równowagi w naturze

Dzięki polowaniem i odtowom pozyskuje się jednocześnie zwierzynę
i wpi'owadza do obrotu gospodarczego. a tn stanowi źródło dochodu. Hodow
la pobpsza warunki bytowania zwierzyny. a tym samym wpbrwa na ich kon.
dycję i pogłowie, poprzez
1. rozszerzanie bazy pokarmoweJ(zakładaniepoletekżerowych, dokarmia-

nie w paśnikach, stosowanie lizawek),
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2.

3.

4.

stosowanie odstrzału selekcljnego (usuwanie osobników choiydi, reduk-
cja przegęszczenia w łowisku).
poprawę warunkóxv przebywania zwierzyny w iowisku(wprowadzanie
zadrzewień stanowiących schronienie -- szczególnie na terenach łoxvisk
polnych, zakładanie wodopouów i kąpielisk),
modyfikowanie składu ratunkowego(introdukde. czyli wprowadzanie
nowych gatunków)

Ochrona zwierząt rownych polega natomiast przede wszystkim na
l

2
3
4

przestrzeganiu okresów ochronnych i utrzymywaniu populacji gatun
ków zagrożonych n'ginięciem
walce z chorobami i pttsożytami,
walce z klusawnictwem.
przestt'zeganiu etycznych metod polowania

Łowiectwa daje bezpośredŃc korzyści gospodarce. W Polsce gnspcldarka
sowiecka prowadzonajest w t.zw. obwodach łowieckich. na zasadach określo-
nych w ustawie i na podstawie roczna'ch p]anów ]awieckich i wieloletnich
planów hodowlanych. IJwzględnia ona fasadę optDrmalnego gospodarowania
populaqami zwierząt rownych, a w-ięc opiera się na okresoxxych inwentarz
za(jack zxmerzyny, ich stmkttuzc wiekowej i płciowęl oraz ochronie lasu przed
szkodami w uprawach leśnych i rolnycłi, wymądzonymi przez te zwierzęta.

W niektówch obwodach pozostający'ch w zarządzie nadleśnictw. oprócz
organizowanych polowań dla myślixxych z kodu i zagranicy, pr'owadzi się I'ów'-
nici badania naukowo nad różnymi gatunkami zwierząt oraz szkolenia z za-
kresu gospodarld towieckięj

Do dyspozycji myśliwych, u także turystów pozostWą przez caly rok kwa.
kry myśliwskie położone na terenie obwodów łowieckich, które odpowied
nio promowane, mogą stać się znakomitym interesem.

Polski Związek Łowiecki trochę historii

Polski Związek Ło\viecki jest ogólnokrajową organizaqą zrzeezdącą
myśliwych i koła. Jego goncza wiąże się z założttniem w 1923 r. Naczclrlegti
Związku Polskiego Łowiectwa, przekształconego później w Centralny Z\dą-
zek Polskich Slowa'zyszeń ł świeckich: a następnie w 1929 r. w Polski Zwią-
zek Stawu'zyszeń Łowieckich, który w 1936 r. przemianowana na Polski Zwią-
zek Łou,iccki

W okresie międzywdennl-m podstawę prawną działalności łowicckią sta
nowiło rozporządzenie Prezydenta RP z 3 grudnia 1927 T. ,,o prawie łow iec
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kim'. Po drugie wojnie światowej i reaktywowaniu PZŁ obowiązywał dekret
z 1952 roku ,,o prawie sowieckim", który zastąpiła ustawa z dnia 17 czerwca
1959 r. ,,o hodowli, oddanie zwierząt rownych i prawie sowieckim", obowią
zującn do 1995 r.

W okresie powajcnnym został wypracowany tzw. polski model łoxviec
twa, który za podstawę działalności łowieckieD przHął zasadę nadrzędności
od)rony i hodowli zwierząt lotnych nad ich ekspioatacyą. Opierał on daialał-
ność sowiecką na społecznym zaangażou aniu myśliwych. Model ten zyskał
uznanie państw zrzeszonych w Międzynarodową Radzie ł-owiectwa i Ochro-
ny Zwierzyny której Polskajestjednym z założycieli(1930)

Obccde Polski Związek Ł,świecki działa nu podstawie ustawy z dnia
13 października 1995 r. i statutu uchwalonego w 1999 r. przez Krajowy Zjazd
Delegatów. W myśl ustawy ,,łowiectwa. jako e]ement ochrony środowiska
przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt rownych (zwierzyny) i gospodaro-
wanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalną
gospodarki rolnej, leśnej i iybackid

Celem łowiechvajest: ochrona, zachowanie różnorodności i gospodaro-
wanie populaęjami zwierząt łoNA nych, ocluona i kształtowanie środowiska
przlnodniczego na rzecz poprawy u'trunków bytowania zwierzyny. uzyski-
wanie możliwie wysokiej kondycji osobniczęl ijakości trofbów Okaz wtaściwe]
liczebności ptlpulacDi poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachod-aniu
równowagi środowiska przyp'odniczego. Łowiectwo ma I'ównież za zadanie
spełnianie potrzeb spolecznych st' zaki'ecie uprawiania myślistwa, kultywo
wania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckięj

Do głównych zadań Polskiego Związku ł świeckiego należy
prowadzenie gospodarki łowieckieU
broskn o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową
i samorządową, jednostkami organizacHnyitli Państwowego Gospo
darstu'a l.eśnego Lasy Państwowe i markami narodowymi oraz organiaa-
ęjami społecznymi \x' ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowa-
niu i rozwdu populadi zwiei'ząt rownych i innych zwierząt dziko żŃą-

3. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchową
lowiechva

4. ustalanie kierunków i zasad rozu oju łowiectwa oraz funkqonoxrania
rganow zrzeszenia,

5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Polskiego Związku Ło
wielkiego prawa.

6. prowadzenie dyscyplinal'nego sądownictwa łowiecldego,
7. organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowego łowiectwa i stz'zelectwa

myśliwskiego

l
2

cych
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8.

9.
10.

11
12.

pmwadzeniei popieranie działalności IWdawniczd i wy8tawienniczd o te-
matyce lowieckieD,
współpraca z pakrewnymi organizacjami zagranicznymi,
wspieranie i proxvadzenic prac naukowych w zakresie gospodarowania
zwierzyną,
prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych,
realizada innych zadań zleconycjl przez Ministra Ochrony Srodowiska,
Zuabów Naturalnymi i Leśnictwa.[Ustawa z 1993 r. ,,prawo łowieckie
Ań. 34]

Polski Związek sowiecki zrzesza ponad 100 tys. myśliwych w 2474 ko
bach prowadzących gospodarkę sowiecką w 4890 obwodach. Nadzór nad nim
sprawnie Minister SI'odoxmska. Działalność PZŁ finansowana jest z fundu
szy wlasnych, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów
z działalności gospodarczej

Dochód służy wyłącznie do roalizaqii celów stututowydi i nie może być
przeznaczony do podziału łniędzy członków.

Myśliwi mają znaczący udział w wielu przedsięwzięciach związanych
z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Dotyczy to zwłaszcza restytu-
qi zagrożonych gatunków zwierząt(żubr. łoś, dóbr i sokół wędrowny)

Najwyższą władzą PZŁjest Kr4owy Zjazd Delegatów Określa on głów
ne kierunki dzialania Zrzeszenia l zasady realizacji zadań- V\dadzą Związku
jest Naczelna Rada sowiecka

Orglmom praDuwynl PZLjaat czaaapianio ,,ł.owiec PalBki", ukaztqące 8ię
od 1899 r.

Myślistwo jako przykład turystyki kwalifikowanej

Myślistwo posiada pewne cechy szczególnie charakterystyczne dla tury-
styki ku alialkowand. Każdy z jeU uczestników powinien mieć bowiem odpo-
wiednie fizyczne i psl'chiczne przygotowanie kondycHne oraz posiadać pe-
wien zasób wiedzy na ten temat. Jest to również jeden z niewielu typów
turystyki rozumianęi jako korzystanie z dóbr natury, który bardzo iygoiy-
stycznie ogl'aniczonyjest przez prawo

W aspekcie tuwst) cznym atrakcjdność walorów myśliwskict} łączy
się z możliwością polowań i czynnego wypllczynku na łonie przyp'ody.
Związane jest to zatem z xlrystępowaniem na danym terenie okl'eślonych
walorów przyro&liczych środowiska naturalnego, które warunkulą razwói
jeszcze mało popularnej formy- spędzania wolnego czuu w kontakcie z przy'
radą
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Istotnym elementem, który wpływa na takie niskie zainteresowanie tego
rodzaju turystykę, jest fakt, żejest to Fufm& dosyć droga, a uprawiać ją mogą
tylko pewna, wyszkolony grupy ludzi posiaddąqrch koncesję(muszą oni zdać
m.in. państwowe egzaminy ze znajomości wykonywania polowań oraz zasad
ochrony przyrody)

W polowaniu w Polsce, zgodnie z Ustawą Prawa Łowieckiego z 1995
roku, mogą brać udział członkowie Polskiego Związku sowieckiego lub oso
by niezrzeszone po wykupieniu tego rodzngu imprezy w przedsiębior-
stwie, bądź biurze turystycznym, które posiaddą koncem.lę lub też na pod
stawie zgody Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leś
nictwa

cudzoziemcy uprawnieni do udzialu w polowaniu mogą polować wl'łącz.
nie w obecności myśliwego będącego przedstawicielem dzierżawcy lub za-
rządqr danego obwodu sowieckiego i to on wskazŃe zwierzynę przeznaczonił
do odstrzału. W przypadku nieprawidłowego odstrzału nakłada się na desvi-
zowca wysokie kaW.

Często stosuje $ię odstrzaly redukcńne. a więc nie ginie przypadkowa
zwierzyna i takie polowania udostępniane są właśnie turystom zagranica

OrganjzQwanie od tuzalów dewizowych, czyli wykonywanych przez my
śliwych zagranicznych. stalo się bardzo opłacalne dla kó) łowieckich, gdyż
przysparza im to wiele dochodów wprowadza się bowiem opłaty za świadczy
nia pobytowe, za odstrzał, usługi dodatkowe świadczone tuiystl)m oraz opła-
ty spmyalne(za odstmał nieprawidlolly lub zajego niewykonanie, gdy był on
wanmkiem umowy wykupioneJ imprezy myśliwsldd itp.).

W Polsce prowadzi się polowania zbiorowe i indywidualne. których zasa-
dy $ą ściśle określone w reEmlaminach polowań

Do nąjboBatszych w zwierzynę towną należą obszary północno-xPchod-
nie Polsld. a więc rejony w(8ewództw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego
i mazowieckiego, gdzie XWstępulą rzadko 8polykanc ghiszce i cietrzewie, a tak-
że zwiemyna pływa($arnX jelenie, łosio), dziki i lisy. Na terenach Pouezierza
Pamorsldego i Wielkopolskiego występują głównie satrny jelenie i dani. Cie-
kawym rejonem łowieckie $ą Bieszczady, w kbóiych przeważa zwierzyny
drapieżne - wilki, lesie. Warto dodać, że stan zwierzyny łownęj w Poknco
nale8r uznać za dobry. zwłaszczajeśli chodzi o cak zwaną zuderzynę płową,
zaś stado żubrów osiągnęło taką liczbę, że możliwe staly się liczne odstrzał'
selekcHne. udostępnione tuWstom dewizowym

Do walorów myśliwskich Polski , oprócz dobrych terenów łowieckich,
należy też zaliczyć możliwość pozyskania tro6eów. które oceniane xwedług
kryteriów międzynn'odowych zdmuUą wyoojde lokal i uzyskdą medale na
światowych wystawach. Wystawy łowieckie oprócz elementu wspótzawod-

nYln
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nictwa $ą przeglądem dorobku hodowlanego. umożliwidą ocenę prawidło-
wości kierunku hodowli i wartości ławigk. Są również reklamą turystyki
myśliwskię}

Współczesny myśliwy z punktu widzeniu czlowieka

Człowiek poprzez rozwój przemysłu, tak gwałtowny w ostatnim stale
ciu, zaczął oddziaływać na środowisko naturalne, powodując w nim glebokie
zmiany oraz utratę przez nie zdolności do samoreguladi. Spowodowalo to
kollieczność ingerowania przez człowieka w różne jego elementy. Również
las i żŃąca w Ńm zwierzyny nie oparty się skutkom IDrdt zmian\. 'lbHe dra-
pieżnikijaknp. wilk, tyś, niedźwiedź. które sąjednymi z natuinlnycb regula-
torów liczebności ssaków roślinożernych i mogą utrzymywać ich populaqę
na poziomie wydolności żerols ti środowiska, występują dzisiaj w naszych la.
sade wniewielkiey liczbie i tylko na nicwielldm ich obszarze. lch funkdę musiał
przejąć więc myśliwy

Liczbę zwierzyny należy tak i'egulowae. aby jęj zagęszczenie utrzymy-
wać na sUlym poziomie. Należy też dążyć do jak n41epszęjjakości populadi
przez eliminowanie osobników słabszych lub chorych

Czasami zdarza sięjednak, że myśliwi nie chcą strzelać, ale muszą. Jeże-
li koło łosrieckie nie odstrzeli zwierząt zatwierdzonych w planie przez nadle
śnictu,o lub odmówi ich odstrzahi. to nadleśnictwo może zażądać od kola
wypłat odszkodowań za straty, jElkiu zwierzęen uczyniły w lesie. $ą ta .jcaftuk
Lak wysokie sumy. że trzeba strzelać, bo inaczd koło zbankrutuje. Tak dziale
się w przypadku od$brzatu lagi, których poslowie w ciiłgu ostatnich lO lat
spadło z liczby 5.4 ty8- sztuk do 1,7 ty$. sztuk

Niestety. prestiż myśliwego w oczach społeczeństwa w ostatnich latch
został zachwiany, jest to związane z koJarzeniem broni ze zbrodŃą, wodną
i przemocą ol'az emaQjanalnym stosunkiem do przyrodyi stymulowanym przez
ekologów. Polowanie jako złożony związek człowieka z przyrodą i historycz-
nie głęboko zakorzeniony sportjest w sposób oczywisty Catszywie pqjmowa-
ne przez ludzi nie zn4ąq'ch myślistwa. Również, niestety, s&Hi myśliwi przy-
czynili się do coraz częstszego nieakceptowania ich przez społeczeńst.wo, gdyż
nie potrafili wyeksponować i utrzymać jakościoxsych aspektów polowania
i przŃmoxa'ab pasywny postawę w sprawach jego et) ki.

O łowicctwie i jego roli, jakE+ odgl)m'a ono w ochronie środowiska, Ńe-
wiele mówi się w mediach. Jeślijuż, to fragmentarycznie. najczęściej właśnie
o walce z khisownil(ami, albo niezbyt pochlebnie, o przypadkowych zdarza.
niadi, które m4ą raczy charakter scnsaqji. Ławiwtn o to przecież specyfice
na i nie do końca zrozumiała sfera życia rzeszy hobbystów
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Największym zagrożeniem dla myślistwa, jako pewnego rodzaju tuty-
$tyki kwalińikowanęl, są ci. któmy nie ponoszą żadnych nakładów czmowych
i finansowych oraz nie wkładayąc w to żadnego wysiłku, domagają się zwie-
rzyny do polowania i miejsc w towiskach, Nie poszerznUą wiedzy o normach
i zasadach polowania, nie czują sympatii do zwierzyny i środowiska, nąjważ
nięjszejest dla nich strzelanie.

Wielu oponentów myślistwa opowiada się nie tyle przeciw polowaniu, co
przeciw sposobom. za pomocą któiycb się poluje. Tymczasem największym
problemem dla gospodarki sowieckiej jest ktugownictwa, czyli takie dzialanie
czlowieka. które zmierza do wejścia w posiadanie zwierzyny; niejest palowa-
nicm albo narusza warut&i dopuszczalności polowania. Aby temu zapobiec,
każdy obwód sowiecki zatrudnia strażnika sowieckiego, który współpracując
z pracownikami leśnictwa odpowiada za ochronę zwierWny i mienie koła
sowieckiego, chroni zwiemynę przed kłusownikami, któmy posługŃą się bar.
dzo niehumanitarnylni metodamijeD zabijania (broń RUIna, dzidy, widlX noże,
siekiery. pałki, wnyki i sidła, sieci, samołówld aktywne, wygłaszanie uwierzy
ny za pomocą dymu, polowania z nagonką itp.}

Prawdziwy my-śliwa' nie szuka w uprawianiu łowiectwa korzyści mate-
rialnydl, myśbsłwo bowiem nie może być, wedhg zasad etyki myśliwskie,
środkiem da ich osiągnięcia- Najcenniejszą korzyścią osoby uprawiającęj
myślistwo jest obcowanie z przyrodą oraz doznawanie przeżyć łowieckich
i radościwgroniebraci myśliwskiej. afyśliwy dba o etycziystosunek da zwie
rzynX nie traktqe strzal do zwierzyny jako treningu stmeleckiego, w cza
sie polowania zachowac umiar i opanowanie i nie dopuszczam nby pasja my
śliwska przerodziła się w zachłanność

Współczesny myśliwy poleje przede wszystkim w celu zbliżenia się do
natury. zyskmlia rekompensaty za codzienne życie wypełnione tracił w dale-
kich od natury warunkach cywilizadi. Nie różni się on od innych turystów,
którzy szukają odprężenia xx naturalnym krąjabrazio. Aktywny kontakt
z przyp'odą, & więc ruch na świeżym powietrzu propagowanyjest przez zwo
cenników przyrodolecznictwa. Towmzystwa krąjoznawcze zachęcają do da
lekach wędrówek. Myśliwy tl'akEuje poszuldwanie zwierzynyjako rodza spor-
tu. Podobniejak fotograf. który chce na zdjęciu uwiecznić dlugo wyczekiwaną
sytuaąę lub obiekt, tak myśliwy chce w jakiś sposób uwiccznić chwUę spo
tkanin ze zxrierzyną, Dla mega tą pumiątkąjest wlaśnie trofeum łowieckie

Można obecnie zauważyć pevimą zależność, a mianowicie im wyżej żywi.
lizou'ane społeczeństwo, tym bardzie rozpowszechnionajest najwyższa kar-
ma myśbstwa - myśbst\vo w celach rekreacyjnych -- maU ące na wlu utrzyma-
nie pożądaną liczebności zwierzyny. ale również im wyżej cywilizowane
społeczeństwo, qrm ataki na myślistwo $ą silniejsze, przyczyną jest obawa
przed wyginiędom wielu gatunków.
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Współczesny myśliwy z punktu widzenia przyrody

Niektórzy ludzie traktują drapieżniki jako swoich konkurentów do zdo-
byczy myśliwskich. Zbyt duży odstrzał i elin)inowanie drapicżnych gatun
ków zwierząt np. jastrzębi, które w mniemaniu hodowców i rolników polo
wab na bydło spoxrodował, że zabijano je nie przestrzegając żadnych praw
łowieckich i okresów ochronnych. Obecnie zaprzestano ich regularnego tę
picnia i przyznano ,,praw'o do życia". Niastetyjeszcze można się spotkać z fał-
szywym dzialaniem w imię ocl)rany przyrody, usitqjąc cht'onie zagrożone lub
ciekawe gatunki przez tępienie ich wrogów - a przecież każde zwierzę ma
prawo życia. Człowiek niestety zaburzył poprzez swdą działalność równo.
wagę i naturalną selekcję w przyTodzic

Ehktem takiej niekontrolowanej działalności (z jednej strony tępi się
jakiś gatunek zwierzyny z drugiej zaś obejmuje ścisk ochroną)jest koniecz-
ność ochrony zwierzyny drobnej(zające. kuropatwy, itp.), a także saren. Pro-
blemem są bowiem watahy walęsających się psów i zdziczalych kotów oraz
takich drapieżników jak lisy, kt'uki. Konieczna jest pilna rcEnllada prawna
umożliwiająca utrzymanie liczebności drapieżników' na radonalnic czas:td
nioilym poziomie. Spadek liczebności zwierzyny dl'obnd jest katmtrofalny,
ale nie może być inaczej, skoro np. na 100 ha pólprzypadąją 2 zaUącc i2 kura
patwy a po tą samej powierzchni biega i poluje ta sama licz))a lisów. psów,
kotów i drapieżników sk)'zydlatych T chronionych polskim prawetn. Dla pmy
kładą liczba lisów w ciągu ostatnich dziesięciu lut wzrasta z 55,8 tys. do 133,2
tyz., natomiast liczba ziĘjycy znlalala z ll:sli,8 tys. do 52ż,9 +ra..w teJ sytuucui
bioróżnorodność i równowaga środowiska przyrodniczego jest utopią (Ro(z.
rŁIJ? Sfalyst)cz?zy żC)001.

Trofea, skóry, chęć zysku - jeżeli głównym założeniem myślin'ego jest
chęć zarobku, to odstrzał przy taldm systemie polowań można traktować
jako 8traW naturalne.

Każdy odstrzał, w mniejszym lub większym stopniu, powoduje dodatki
wą śmiertelność znnerzyny. Polowanie zmniejsza wprawdzie zagęszczenie
zwierzyny na danym obszarze. ale jednocześnie zrnniĘjsza dzialanie innych
czynników powodujących śmiem'celność. W przypadku dużego zagęszczenia
zwierzyny silnęi do głosu dochodzą choroby. brak pożyxmenia itp

Myślistwo, które ma duży wplyw na ocet'onę przyrody. nie może w pełni
(w sensie praxvnym. instytuqonalnym) chronić zwierzyny gdyż myśliwy nie
ma wystarczającej wiedzy o wszystkich gatunkach zwierzyny(łącznie z ich
biologia i ekologia; niejest też \x' interesie myśliwego zajmować się gatunki
mi zwierzyny. które nie należą da łow-nych- Dla łowcy podstawową sprawą
jest polowanie. Ochrona zwierzynyjest rzeczą uboczne, a ochrona przyrody
w wielu przypadkach wręcz obojętna: Łowiectwa nie posiada fachowo przy
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dotowanych i zarządzanych instytuqi badawczych oraz środków finansowych,
kńrymi dysponują osoby ząjmuiące się ochroną przyrody. Prywatne orgaM-
zade myśliwskie (oczywiście te, które posiadają koncesję) są przeciwieństwem
nie dnDących wymiernych korzyści organizacji zdinqją(ych się ochroną przy'

Często się słyszy. żc zwiet'cyny jest ogólnie za dużo, okrada $ię do do.
mów, wyrządzajakieś szkody w sprawach, hodowlach, należyjednak pamię'
tać, że może być aRiI zbyt liczna w stosunkŁL do pozostawior\ego jęi i prze-
ksztalconcgo przez człowieka środowiska

Trudnym zadaniem dla myśliwego jest ustalenie liczebności zwierzyny,
dlatego dyskutqe się nad pewnymi zmian)ami w planom'aniu odstrzału, Nie
bierze się pod uwagę liczby osobników. tylko wielkość odstrzału szacyjc $ię
na podstawie wyrządzoirych szkód {np. zagxluanie) lub też stopnia zuboże-
nia roślimiości. Są to jednak metody niezbyt wymierne i nieadekwatne do
rzeczywistości. Myśliwy nie jest w statnie za ich pomocą obiektpvnie stwier
dzićjaka liczba i które gatunki zwierzyny mogą zostać przeznaczone do od

rody

ntrznhj

Podsumowanie

Gatunki zwierząt powsldą i wymierąją od wieków. Nie tylko osobnik nla
określoną długość życia, alc również caly gatunek podlega prawu przemka
nia, chociaż ndbyn'a się to w bardzo długich okresach. W naturalnym tempie
proces wyinierania zachodzi z częstotliwościąjednego gatunku na 1000 łat.
Dopiec'o odkąd człowiek zaczął zagospodarowywać inŁen$ywnie ziemię sto-
sunki te się zmieniły. W ciągu ostatnich 300 lat wyginęły 300 gatunków, a za-
temjeden gatunek rocznie, tempo wylnierania wzrosło stokrotnie, a 900jest
zagrożonych, z czego 99% wskutek bezpośredniego lub pośredniego działa-
nia człowieka. Na pewna nie tylko nieudana gospodarka sowiecka wpbnęta
na taka sytuację. Myślę, że ],en temat można podjąć w koldnych ]'azważa
dach na temat ochrolly środowiska natural nego i wplywu gospodarczej dala
tajności czlowieka

Łowiectwa nie może się jedynie ograniczać do rcguladi odstrzałów ga-
tunków wolno żyjących lub tych, kl órymi interesuja się gospodarka. hlyśliwi
powinni zająć się skuteczną oduoną, a więc ocha'oną naturalnego środowi-
ska, które poprzez niekontrolowane gospodarkę człowiekajest systematycz
nie degradowane. Należy szukać współpracy z innymi organizacjami zŃmu
jącymi się ochroną przyrody

Czlowiek st.a]c się rozprzestrzenia, coraz bardziej zmienia swajc natu-
alne otoczenie nie tylko po to, aby zapewnić inielsce dla swc$ego rozrastają-
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jego się gatunku, ale także aby poprawićjego jakość. Dąży więc do uwgod-
niQjszego i komfortowego życia

Powinniśmy zrezygnować z wyłącznego prawa do korzystania z !asów.
dokładniej poznać potrzeby życi03\ ę naszych współmieszkańców iw odpo-
wiednią mierze je uwzględniać. Musi dojść do syntezy lasu gospodarczego
i biotopu zwierzyny.

Meaning of Hunting for Protection of Biosphere

Hunting - trading and pursuing of gaine - was occupation of people
made up from primitive times to today. At pi'esent hunting mcans planncd
husbanding marks af gamę in nccordance with needs of national economy.
requirel lents of protection, of nat.ure and hunting night. Hunting is in

modern marnej' understood as skill und art of hunting, At prezent main
aim and assignn\et\t of hunting is farming and proLection of animals, tiug-
ging balanccd dcvelopmel\t of natural enx'il'onment. It is albo very impor-
Lant fulnillment of' necds of people in rangę of development hunting and
taking caro f'ar culture. craditions and ethics of hunting. Hunting is exam-
ple ofqualificd taurism. Every hunter should have suitablc ph)-sieni prepa
ramion, psychical and knowledge arto t.his subject. This kind of' tourist
pcrmits onto active rent in t.hc open and familiarizes with life of animals.
Hunting should practice only stare traitled group of people. F'oreigners can
pt'acLice auch kina af tnuribm onJy in prc nce ul'polish l\intel' u ho pointa
wnich animal i$ possible to shoot. Hunting plays lat'ge pan in pi'otection of'
nature. Quantity ofgmne should be controlled all the 3vay and regulat.ed by
special shots- it has to bo very wall-thought-out. In a modern. people en-
large constantly and change natural en\ ironmcnt. Tt needs more and more
space to life. It has to itself yet to mount with this that animals have albo
night to life in nature.
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PROBLEMY FINANSOWO-PRAWNE
FUNKCJONOWAN]A l ROZWOJU POLSKICH

UZDROWISK

Tomasz IWo ow ec

W okresie przedwdennym polskie uzdrowiska bardzo skutecznie kon
kurowab z takim potęgan)i, jak Vichy, Cimmonix, Saint Tropem i innymi
Również okres przedwdenny rozwdu polskich uzdrowisk może służyć za
wzór modelowego rozwoDU lecznictwa uzdrowńskowego, turystyki, sportu i re
kreadi, jak również pełnienia przez nie ważna roli ośrodków kulturalnych.
Niestety okres powojenny ta czas, w którym te piękne ośrodki życia kultu
walnego przekształcono w twieikiQ szpitale uzdrowiskowe, w których obowią
Bywała zbiorowa dyscyplina, kreow ano określone sposob) zachod'ani.a. z usta
lonymi jadnakosnrymi dla wszyst.Iich zasadami funkdonowaŃa w każdym
zakresie iw każda dziedzinie. Darmovpym leczeniem starano się oUąć jak
nŃwiększą liczbę osób, niezależnie od Laga. czy ten sposób leczenia. tehabili-
taqi, czy prońllaktyki spełniał określane wymogi medyczne i czy przynosił
pożądane efekty lecznicze. czy też nie

Skutkiem tego polskie uzdrowiska były kilkakrotnie odwiedzane w cią.
gu roku przez te same osoby, a w zewnętrznym wizerunku uzd!'owiska poja-
wily się zakazy roz\Toja bazy tulystycznęj, rekreacyjnej i spoltow ej, co w re-
zultacie doprowadziło do wyjątkowego zubożenia oferty polskich uzdrowisk
Lata 1989 i 1990 pokazały właściwy stan polskich uzdrowisk: ich bazę, mo-
del leczenia, standard bazy hotelowe i infrastrukturalnej. Nowe zasady go
spadarki rynkowej uzmysłoxrily wszystkim nieprzystosowanie polskich
uzdrowisk do jej prawideł w każdym niemal zakresie. Uwidocznily się dys-
proporqe w standardzie bmy leczniczej, bytoweU i rekreacyjnej, a polski tu
iysta, mający zapłacić za pobyt wczasów. wolał wybrać słoneczne rejony
Wloch CW odległej Ftanqi. niż polskie uz&'owiska

Wzmożony rUCh turystyczny zaczęli przeżywać wówczas nasi sąsiedzi
południowi, H. Słowaqr i Czesi, a polskie uzdrowiska nie byĘ w stanie kon-

\NrŻ$za Szkola R Esu - National Louis University w Nowym Sączu
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kupować nawet z ofertą słowacką- Odłożenie domów wczasowych, pengona-
tów. a nawet sanatorióxN spadło do takich granic, iż piuestało się opłacać prad
mować garstką turystów. Totalne niezrozumienie przez ówczesnych decy=
centów tego, że uzdrowisko to nie tylko szpital i wnatorium. ale hkże hotele
pensUonaty i domy wcza$owel że to nie tylko chorzy, ale i zdroxwi, że to nie
tylko pijalnie u ód i łazienki mineralne, ale wyciągi narciarskie, kortu hale
sportowe, siłownie, basen)} parki sportowo. Skutkiem tego polskie uzdrawi
ska są niedoinweslnwane. a wiele miejscowości to tej poly nie może odzyskać
dawnej świetności

W 2001 r. zanotowmlo w Polsce 42 uzdrowiska i około 70 miejscowości
o walorach uzdrowiskowych. Miejscowości te posiaddą ogronulą i nie do końcu
wykonystaną bazę lecznicza, tury$1yczną i rekreacyjno-sportową, liczącą
ponad 45.000 miąsc wnatoiyjnych i ponad 180.000 miejsc hotolowo.wcza80
wyda [cyt. za 3, s.56]. W miqscowościach tych została slmpiona talde nie
bako wykwab6ikowana kadra medyczna. ale również rzesze niewykw:aifiko-
wanychpracowników zatrudnionych przy obsłudze ruchu turystycznego i sa-
natoryjnego. To jodnasektorowe zatrudnienie, w połączeniu ze zmnieU$ząją-
wm gię odłożeniem obiektów senator)nnych i wczasowych, powodqe, iż w
niektóĘrch polakach uzdrowi8kach bezrobocie sięga 20-30% ' - Rozwój tych
gmin nie zależy zatem od aktywności społeczności lokalnych, alQ od rozwią
zań centralnych. Gminy te bowiem zagłady poddane daleko idą(ym ogrom
czeniom sm$ego razwdu, niemalże XN każdęi sferze. Ograniczenia te dotyczą

1. zakazu lokowania w tych gminach zakładów których działalność w.jaki-
kolwiek sposób moglaby niekorzystnie oddziaływać na środowisko netu

2. zakazu lokowania obielttów, których wpł)nv na środowisko nie jest co
prawda negatymy; ale które moglyby doprowadzić da patenqalnego za-
grożenia źródeł wód mineralnych i kopalin leczniczych;

3. zakazu ]i)kowanda obiektówi ]dóre Die powodują bezpośredniego zagra
żenia źródeł wódjeczniczych, ale poprzez swój charakter działania(np
handel, transportu komunikacja, gmtronomia) moglyby zakłócić gpokou
lub źle wpłynąć na leczącychi wypoczywają(ych kura(duszy, a więc w ]Łon-
sekwendi doprowadzić do dyskomtbrm wypoczynku czy też leczenia

Skutkiem powyższych ograniczeń, gospoduka gmin wdrowiskowychjest
skierowana na obszar leczńctwa uzdmwiskowcgo, turysqrki i drobnego pi'ze-
myslu nie zagraż4ącego walorem środowiska naturalnego uzdrowisk. Jed-

[6. s. SJ

rolne

NB pDdstnvie badiiń przeprowadzanych łele6oniczi
wych

Urzędach 39 gmin uzdHlw-iHkD
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nak takie uksztdtowanie rozwoDU gminjest szczególnie niebezpieczne w okre.
sie różnych przełomów gospodarczych(reforma służby zdrowia, PWwatyza-
ę[a uzdrowisk) opor. 9, s.]61-67] i bardzo podatne na wszelką dekoniunktury,
jaką widać w dzisiąszd turystyce i lecznictwie uzdrowiskowym

Początki funkŃonowania uzdrowisk w Polsce nie zapowiadany takiego sta-
nu rzeczy. Polskie uzdrowiska wspaniale się rozvrinęjy dzięki ustawie z 1922 c
o uzdrowiskach, która zapewniała uzdrowiskom speąalny status prawno-fi-
nansow. co pozwalało im przez dziesięciolecia skutecznie konkurować z eu
ropeyskimi kurortaini. Ustawa z 1922 r. rozróżniata dwa rodzaje uzdrowisk
publiczne i pozostałe. Uzyskanie statusu uzdrowiska publicznego w)lnagało
spełnienia szeregu iygotystycznych warunków określonych w powyższej mta-
wic. Uznanie uzdrowiska za publiczne wiązało jednak się z uzyskaniem sze
rogu przygrlleaów np. ań 8 ustawy przewidywał otrzymywanie z budżetu
państwu pomocy finansową przy realizadi inwestyqi z zakresu

urządzeń wodociągaxaych,
wysypisk śmieci,
urządzeń sanitarnych.

Ponadto uzdrowiska o charakterze użyteczności publicznej miało prawo
tworzenia tzw. Funduszu Kuraqdnego zasilanego z faksy kuracńnęi, opłat
pobieranych od przedsiębiorstw dzialdących w uzdrowiska arab opłat od
zabaw. koncertów. widowisk, spektakli, z grz) wien i dotarli Skarbu Państwa
lub inst$udi samorządowych

Uzyskiwane w ten bpusób środki byĘ przc&nuc:Biale na utrzymanie
orkiestry zdrojowej,
bibliotek i czytelni,
p\jaźni wód.
promenad spacerowydi,
urządzeń wodociągoxwych i sanitarnych,
zieleni miejskiej,
urządzeń sportowych i rekreacgnych.

Podobne rozwiązania funkcjonują obecnie w Austrii, Niemczech, Franki
i Włoszech. %' krnUach tych funkqonde system dotowania rozwiązań pro'
ejlologicznych, dopłalydo cen gazuitd. Analogię do rozwiązań ustawy z 1922 r
nadać również w zakresie tiljcą' kuracyjneD. Z faksy tq opłacane sq korzyści
wyniknyące dla osób przyjezdnych z tytułu udostępnienia im urządzeń lecz-
nictwa uzdrowiskowego opor. 5, s. 23, 67, 98]. Funkcjonowanie faksy kura
cytnej regultlą w tych krdach odpowiednie ustawy Q podatkach komunal-
nych. Taksaje$t swego rodzaju publiczno-prawnym zobowiązaniem o cechach
podatku. Różni się ona od opłaty gdyż przy pobieraniu opłat zakłada się fbk-
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tyczce wykorzystanie publicznego urządzenia. W przypadku tak$y wystaw
czy sama możliwość korzystania, Od składki taksę odróżnia fakt, iż składka
zakłada w swą istocie nabycie korzyści gospodarczych. Z tytułu przedsię-
wzięć konscrwacHnych nie mogą być pobierane składki, natomiast z docho-
dów z faksy można Oinanson'ać nakłady na stworzenie i konserwację urzą-
dzeń lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku. Od opłaty turystycznej
(st080wanęi często równolegle z taksą kura(8jną) różni się tym, iż maksa ku
racńna pobieranajeat tylko od osób przyjezdnych oraz ad określonych posia.
daczy drugiego mieszkania(Austria, Niemc8r)[por. 5, s.7 81. Oplata tury-
sWczna pobierana jest jedynie od miąscowych osób fizyczny(h, które mają
szczególlte korzyści z ra(ji lokajizac$i zakładu lecznictwa uzdrowiskowcgo.
jak iz turyshrki. Uzyskane tym sposobem środki z faksy kuracHney są prze-
znaczane na częściowo pokrycie nakładów gmin uzdrawiskowych z t$'tuhi
tworzenia i konserwacji urządzeń udostępnionych do celów lecznictwa uzdro-
wiskowego i wypoczynku- Do urządzeń publicznych można zaliczyć np. domy
uzdl'owiskowe, parki uzdrowiskowe, czytelnie. kąpieliska, domy zdrdowe,
trasy wędróu ek, trasy uzdrovPiskowo, łąki do leżaknwania, imprezy tuiyst7-
ki pieszą itp. [41

Prosperity i solidne podstawy funkdonowania uzdrowisk zostaly dodat-
kowo usankdonawanś lm wejściu w życie tzw. ustawy scaleninwęi z 2:+ czcrwc:]
1933 r.(Dz.IJ. Nr 35 z 1933 r.), wktórej WJawito się określenie: ,,gmina uzdro-
wiskowa o charakterze użyteczności publicznej

Przedwqenne I'ozwiqzania prawne pvarantowab zatem uzdrowiskom
pomoc państwa przy realinicli inwestydi w zakresie budowy wodociągów,
dęć wód, oczyszczali śdeków i kanalizacji, wysypisk śmieci i urządzeń sani-
tarnych, Uzdrawisko mialo prawo również pobierać taksę kliinatyczną wy-
noszącą 30% kosztu pobytu kuracUusza

Niestety rok 1966 prąrniósł początek degradadi uzcb'kwiek. Uchwalolla
ustawa z dnia 17 czerwcu 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiBko-
wym zniosła Komiqę Zdrdową, zastępującją Naczelnym Lekarzem IJzdro-
wiska. Poza tym budza nicdol)rym rozwiązaniem było włączenie uzdrowisk
w jednolity system finansowania, poddany kontroli państwa. lldawiło się
pojęcie ,,lecznictwa uzdrowiskowego", będącego częścią uspołecznillnego sys
temu ochrony zdrowia. Lekarza Uzdrowiskowego zapmnniano jednak wypo-
sażyć wjakiekolwiek uprawnienia, a swą funkdę miał pełnić społecznie, otrzy-
mując qrmboliczne wynagrodzenie

Ustawa z 1966 r., w ogóle nie normuje ustrdu uzdrowisk. Myślą prze-
wodnią td ustawyjest założenie, iżjeśli uzdrowiska są, to zajmować się nimi
nio trzeba. Należy natomiut rozMJać samo lecznictwo uzdrowiskowe,:a więc
poszerzać bazę lecznicza i zapewniać środki na leczenie. Ani słowa ust.awa
nie wspomina również o środkach na bieżące utrzymanie bazy sanatorHnęj
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i leczniczej- Ponieważ byly pieniądze na utrzymanie kuraąusza, domy wcza-
sowe o wyższym standardzie zamieniono na sanatoria* a pozostałe na tzw.
domy proallaktyczno-lecznicze. Przez lata brrr środki na leczenie w uzdrowi-
sku. ale nie bHa ich nit oczyszczalnie ścieków W'sypiska śmieci, kanalizację,
wodociągi, zieleń, ścieżki zdrowia i promenady spacerowe. Bez tych uczą
dzcń tmdno jest mówić o uzdrowisk:u w pelnym tego slowa znaczeniu. aby
mogło być ono zaliczclne. w tnyśl ustawy z 1922 r. da kategorii ..gmin uzdro
wiekowych o cl\ai'aktorze użyteczności publicznej

Skutkiem tego większość polskich uzdrowisk nie ma dziś na swoim tere-
nie odpowiedniej infrastruktury komunalnej, sanitat'nęj, I'ekreacljnej, spor-
bowq i tuystycznęl. Róxvnież xMększość z nich znalazla się na obszarach za
mrożonych ekologicznie. gdzie przckraczitne są dilpuszczalne normy
zanieczyszczeń pyłoxńych i gazouvch, gdzie skażone są wody powierzchnia
wc i podziemne itp.

Obowiązt\jąca ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o uzdrowiskach i lecz
nictwie uzdrowbkowym nie tylko nie stworzyła właścjXSSrch ram pi'awnych
dla efektywnego administrowaniu midscowością uzdrowiskową i zarządza.
niem gospodarką uzdrowiskową, ale całkowicie pominęła problem funkqo-
nowania uzdrowiska,]Ęonccntrl4jąc $ię XWłącznie na łecznictwie uzdrowisko-
SWm. Ustawata, uchwalona w warunkach monopolu państwowych)jednostek
rganizaWjnych na eksploatację przernysttlwą zbóż zasobów leczniczych uzdt'o-

wiskowych, ich przetwarzanie i obrót handlowy, siwą rzec:zy nie zawiet'a i'oz-
wiązań prawnych prowadzenia takie działalności gospodal'czad w warunkach\
wolnego rynku. Również ustawa t.a nic posiada reguladi zapewni4ących spój-
ność systemu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z lccznictwem ogólnym

Niedostatkiem ustawy z 1966 rokujcst zahm brak spójnego dęcia gmin
uzdrowiskowych w osobne ramy ekonomiczno:prawne, które podlcrcśliłyby
odrębność ustrojową tei kategorii głnin. W zakresie formalna-prawnym usta
wa z 1966 rokujest niespąjna i sztucznie połączona z licznymi, później xxWda
tymi aktami ustawowymi. takimi jak m.in.= prawo geologiczne, wodne, usta
wa o ochronie i kształtowaniu środowiska, a także z ustawa o zakładach opieki
zdrowotnej

Zjednęi strony nastąpiło ustawowe pozbawienie gmin uzdrowiskowych
wplywu na fu nkdonowanie uzdrowiska, a z drugie zaś nakłada się na nie
w myśl art, 5 cytowanej ustawy nalstępujące zadania, mające zapewnić odpo-
wiednie warunki prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego ptlprzez
1. rozwijanie gospodarki midscowęl z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa

uzdrowiskowego oraz jednostek wczasowych i turystycznych,
2. czuwanie nad tym, aby warunki naturalne uzdrowiska nie uległy znicz

czemu, ograniczeniu lub zniekształceniu,
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3 prowadzenia jednostek gospoda'czech zaspokaUaDąWch wspólne potrze-
by zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a takżejednostek wczmoxaardi,
jeżeli przemawiają za tym zasady radonalnego wykorzystania środków
materialnych,
zaspokajanie potrzeb kuraduszy. wczmowiczów i turystów w zakresie
urządzeń komunalnych, kulturalnych i usługowych

4

Jak widać tak poważne obowiązki wymug4ą znacznych środków 6man
nowych, a ustawodawca wymienia w art. 12 jako źródło ich finansowania
jedynie opłaty uzdrowiskowe, które stanowią w budżetach gmin uzdmwi-
skowych symboliczne kwoty'. Brak środków finansowych doprowadził do
sytuacji, iż polskie uzdrowiska uksztahowaly sięjako

uzdrowiskajednofunkcyjne. których podstawą funkdonowania było wy-
łącznie lecznictwo uzdrowiskowe.
cechŃące się jednosektorowym zatrudnieniem
nie posiaddące iidrastruktury komunalnej, uzdrowiskowd i ekologicz-

pozbawione infTastt'uktury okołouzdrowiskow4, tJ. rekreat3Óne] i spor-
hwej

Brak odpowiedniej infrastruktury i jednofunkcńność jest ogromnym
problemem uzdrowisk, szczególnie widocznym u procesadl restruktulyza-
cHnych gospodarki uzdi'owiskowd

ograniczenia funkcjonowaniu uzdrowisk i liczne obowiązki nałożone na
gminy uzdrowiskowe ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym i innymi aktami
z nią powiązanymi, widać wyraźnie w treści art. 3 cytowanaD ustawy, który
nakmde ustanowienia dla każdego uzdrowiska statutu. W statucie określa
się: granice uzdrowiska, obszar ochrony uzdrowiskową, czynności, które ze
względu na ich oddziaływanie na warunki naturalne i czynniki środowisko-
we mogą być podejmowane wyłącznie po uzgodnieniu z Naczelnym Leka-
rzem Uzdrowiska oraz sprawa które z uwagi na ich znaczenia dla lecznictwa
uzdrowiskowego muszą być uzgadnianie z ministrem zdrowia

Obszary ochrony uzdrowiskowd to strefy ochronne A,B i C, w których
narzucona rygor w zakl'osie prowadzenia działalności gospodarczej, budowy
nowych obiektów. remontów, zasad ruchu drogowego, a nawet lokabzadi re-
klam i tablic informacyjnych. NVszelkie działania w tą strefie podlegdą uzgmd
niania z ministrem zdroxma.

nęl

Nn podstauńeb dai\ budżetów 25 gmin uzdrowiskowych. zawartych w opracQwt
rizn 8fruMuly dachodÓm padalJFowych gmin w falach 1992-?998, Urząd GminyUzdra
w Krynicy. maRZ) nopb 1999 r. IJdzitił Lzw. opłat uzdrowiHkiJwych w dochodach bndt
dżcbw gmh svnl)n się od 0.01-0.04% Łącznych dachndów budżetowych

Ana-
kawuj
:łŁ bu
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Dla ocłtrony wód leczniczych i innych surowców naturalnych tworzy $ię
w uzdrowisjm obszar gfirniczy, zclenjnion'any w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
prawo geologiczne i górnicze, Na terenie obszaru górniczego obowiązuje iy
gor gospodarowania, podporządkowany nadrzędnemu celowi,jukimjest ochro
na zbóż wód i innych kopalin. Zatem każda inn'cstyda musi być uzgadniana
z Okręgowym Urzędem Górniczym

W przypadku inwestyąi lokowanych w pobliżu odwiertów z wodą liczni
czą lub w strefie oddziaływania na nie, inwestarje$t zobligowany do sporzą-
dzeniatzw. planu ruchu i uzgodńenia inwcstyqji z nadzorem górniczym i ini
nistrcm zdrowia. Na terenie obszaru górniczego istnieje obowiązek posiadania
kanalizadi, oczyszczalni ścieków i lvysy'pick śmieci, zlokalizowanych poza
strefami ochrony źródeł

Koląne obciążenie gmin uzdrowiskowych wynika z itrt. 145 ustawy pra-
wo geologiczne i górnicze. zgodnie z którym koszul' sporządzenia projektu
planu zagospodarowania prze$cnzennego dla lercnu górniczego przcdsiębiorqr:
który wydobywa kopalinę ze złoża ponosi w polowie gmina, na terenie które.l
obszar górniczy jest położony.

Zatem możrla poxmedzieć, iż na terenie obszaru górniczego nie mużtla
lokować zaldadów negatywnie oddziahlląqrch na środowisko naturalne
uzdroxwskil.
lokować obiektów których funlŁqonuw anie mogłoby doprowadzić clo za.
grożenia i degradadi wód i kopalin leczniczych
prowadzić działalności. która mogłaby zmienić uklad wód podziemna'ch.

Kolejne ograniczenia i obowiązki względem gmin uzdrowiskowych \sy-
nikdą z ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środu-
xMska i przepisów )wykonawczych, wydanych na ją podstawie. Zgodnie z t5rmi
przepisami obszary uzdrowisk są obszarami szczególnej ochrony, o padwyż
szonvch normach ochrony środowiska w zakresie m.in. hallu, opadów pyłu
itd. Aby je spełŃĆ gminy uadrowiskowe muszą t'eabzować wiele inwestyąi
proekalogicznych i przestrzegać rygorów gospodarowania. W uzdrowiskach
tworzy się strebr ochrony konserwator'skięl . dotyczące zabudowy Oraz Ochro-
ny zespołów prWTodniczych (parki zdrdowe, kl'aDobrazowe, narodowej lch
utworzenie związane jest nie tylko z przestrzeganiem iygoMw gospodarz
wania obowiązujących w strefach, ale również z dużymi nakładami tinanso
wyini na ich utrzymanie

' W myśl przepisów art. 28 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
wokół uzdrowisk twarzy się lasy ocll] anne, charakteryzujące się specyficzny
mi warunkami prowadzenia gospodarki leśnej. Lmy te tworzy się dla popra-
wy nCencHności obszarów zlewni wód ol'nz podwyższenia leczniczych wla-
ściwośd klimatu w uzdrowisku
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Chcąc zadiować odpowiedni standmd polskich uzdrowisk. w gminach
tyd) nie można proxNadzić działalności gospodarczej, ani lokować obiektów
zmieniąjąqrch środowisko naturalnejub negatywnie na nie oddzialujących
Uzdrowiska mąką poważne klopoty z bezrobociem. Oczywiście powstają nowe
miqsca pracy, ale nie xv sanatoriach. czy w domachwczasowych, lecz w obiek
rach zmnieDszaUących walory uzdrou iskowe miQscowości. Obecnie skutki
wprowadzanych reform systemu ubezpieczeń zdrowotnych i służby zdrowia
negatywne wpb'nęły na filnkdonowanic uzdrowisk. Wprowadzenie odpłat.
Rości za pobyt i wyżywienie w sanatoriach spowodoxvalo zmllięjszenie liczby
kuraęjuszX a to pociąga za sobą potrzebę dokonywania przebranżowień(np.
na działalność xvcza$ową, hotelowe itp.} w lecznictwie uzdrowiskowyn} i te
dukdi xvysoko wykwalifiknwanej kadry medycznej, a także buy sanatoWJ-
no-lcczniczQj, co może spowodować nieodwracalne degradaąę funkąi uzdt'o-
wiskoxvych

Przedstawione problemy gmin uzdrowiskowych powodują, iż gminy nie
są zainteresowane istnionicm uzdrowisk, bo powod t! to nałożenie na nie
poważnych ograniczeń dotyczących: ochrony środowiska natui'alnego, wy-
mogów sankt.arnych, budowlani'ch, geologicznych i górnicza'ch. Ograniczenia
te pozbawi4ą lokalne społeczności szilns rozwoju,jakie m4ą inne gminy.

Z drugiej jednak strony nakłada $ię na t.e gminy obowiązki. jakich nie
młtją Hihi ny, nie posiadające na s\moim terenie uzdroxmsk. lle obowiązki znlie-
rzaUą do tego. aby nic tylko zadość uczynić wskazanym przeze mnie obostrzo
nym przepisom z każdego niemal zakresu, ale I'ównież utnożłiwić właściwe
leczenie i nie dopuścić do tego, aby lcuracjusz czy wczasozicz odczuł dyskom-
fort wypoczynku. czy też leczenia

Ograniczenia \x' prowadzeniu dzialillności gnspodarczd wyńkdącc z po-
wyższych przepisów powodują, iż ustawa o działalności gospodarczej, która
daje swobodę proxvadzenia działalności gospodarczęl każdemu podmiotowi
bez względu na formę ogranizacljna-prawną, w tlzdrowisl(ach ma ograniczo-
ne zastosowanie

Spec\lenie wymogów Wjąq'ch z art. 5 ustawy o uzdrowiskachi lecz-
nictwie uzdrounskowym w' zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak toż
infrastruktuilr komunalnęi, około - uzdrowiskawęi i usług kulturalnych ozna-
cza, że gminy uzdrowiskowe ponoszą wydatki ila działalność uzdrowiskoxrą
nie znane innym gminom. a dot) czące [cvt. za 3, s. 691
1. realizadi inwestyqi proekalogicznych(oczyszczalnie ściejiów, wysypiska,

kolektoiy. ogrzewanie gazem), spetniąjących podwyższone VPymogi w za
kresie eksploatadi i zanieczyszczenia środowiska(normy uzdrowisko.

2. utmymywania pmków zdrdowych i ogromnych terenów zieleni oraz te
Fanów rekreacyjnych;

we)
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budowy i utrzymania deptakóW parków, orkiestr zdrajowyćh;
utrzymywania domów kultury. zespołów muzycznych
utrzymania bibliotek, klubów, czytelni dla kuraduszy
utrzymywania infrastmktury komunalnej o podwyższonym standardzie
(chodniki, drogi. ukwiecenia. oświetlenia uliczne. komunikada itd.)

Chcąc sprostać ustawowym wymogom gminy uzdrowiskowe muszą zwl'a
cać uwagę na to, aby:

geogeniczne zmoby naturalne, w tym naturalne surowce lecznicze(wody
lecznicze, gazy. peloidy) i klimat nie utraciły swoich właściwości leczni-

otaczdący ki'dobrać, a także inhastruktul'alnei urchtektoniczne ukształ-
towitnie -- w maksymalnym stopniu chronić od wplywow, które mogłyby
zagrażać miejscowości lub tliszczyćjej leczniczy charakbci

czech

Wynika z tego, iż tereny uzdrowiskowe zootaty poddane daleko idącym
ograniczeniom i rygorom ochronnym, których spelnieniejest wńątkowo kosz
rowne i prowadzi do ograniczenia rozwoju mi4scowości mającej r}8 swoim
terenie uzdroxMska. Ograniczenia rozwoju gospodarczego powodŃą, iż gmi-
ny uzdrowiskos'e nie pozyskują środków na spełnienie tych wymogów
w znńększonej akt3rwności gospodarczej, ale realizdą je wyłącznie kosztem
własnymi mieszkańców Ponadto gminy te. ponosząc na uzdrowiska znaczne
wydatki nie znane innym gminom. tracą równocześnie znaczne dochody nic
tyle na skutek ograniczeń w rozwoju, ile z tJrtuhl wprowadzania różnych ula
w podatkach i opłatach uiszczmlycłi przez podmioty prowadzące działalność
gospoda'czą w uzdrowiska opor. 7. str. 42-48]. Nie uzyskują również na]eż.
nych dochodów z podatków i opłat od działalności. na istnienie czy filnkęio
riowanic której ponoszą bezpośrednie nakłady finansowe np. od sanatoriów,
z tytułu wydobywania wód leczniczych czy mineralnychE2J

Tabela l przedstauńa wydatki gmit} uzdrowiskowych na funkdonou,a
nie uzdroxMska, które nie tylko że nie są znane innym gminą. ale również nie
są i'ekompensowanc tym gminom w żaden sposób

Na pl'zykładzie 21 gmin uzdrawiskowych widać. iż w łącznęi kwocie uy.
datków gmin uzdrowiskowych na utrzymanie i tworzenie podst.aw funkdo-
nowania uzdrowiska ndwiększą pozycję stanowią:
1) wydatki inwestycŃne i remontowe na infrastrukturę komunalną, lwią

anne z zaogtrzonymi tygorami ochrony środouńska -- 75%
Pozostale rodzaje wydatków kształtują $ię nasŁępWąco:

2} inne wydatki, gtóxKnie związane z utrzymaniem zimowym i letnim uzdro-
wisk, wydatki na pmmoqęl utylizacji odpadów. szalety, ochronę zabyt-
kó% badanie wód geotermalnych itp, - 5.8%;
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5.60% 4.BHh 3.70% 3.70% 3qD0% 2.80% 0% 0.50%M ©.a'
ll lll IV v VI vtl VIII lx

wydatki
iygornm:
«ydatki
wyd8cH
main itp.

n.d

wydatki
wydatki
wydatki
kuraquB
w)datki
w].klatki

eltycljne i mmQnEave nR ii1ltnBtl

utrzymania parków zórdawrch
abrzvmanie unądzeń aEńlnmizdro

ktu rę k

11

In

l\r

V
W

VIII
lx

JmvDq:h. np. pB \ie wód. tdWcin wód. pito.

utki gównlB związana z utrzymaniem
rljzncję adpnaów. $zal( ty il.p
B utrz)iranie Mvtelni i bjb11Ńek
iR utrzymanie terenÓW' złGlanych j uk
ia ai'gunimqę i:npruz kultur n)vtŁ

iR utrzymanie kigżck zdlowin. ciqBń-
ucmyiniu)ie nrkie tl)' Mrnjowej

k. wych:k

i(dplutnych lub cze iwo QdphLnFch) d.

Hcęzywh. dcpuków itp

zródlQ; Qp: pCldFtnn'iC dan)n:h Z teb

Ryc. l

3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

wydatki na utrzymanie parków zdrQjowych - 5,0%;
wydatki na uti'zymanie czytelni i bibliotek -- 3,7Wz;
wydatki na utrzymanie urządzeń ogólnauzdrowiskowych np. pijalnie wód
Ujęcia wód, plaże. mola itp. -- 3,4%;
wydatki na utrzymanie terenów zielonych i ukwiecenie -- 3,2%;
vwdatki na organizację imprez kulturalnych(nieodpłatnych lub częścio
wo odpłatnych) dla kuracluszy - 2,4q6;
wydatki na utrzymanie ścieżek zdrowia, ciągów pieszych, deptaków itp

wydatki na utrzymanie orkiestry zdrojowej - 0,43%
0.9%

Jak widać z powyzszych danych. wszystkie wydatki wymagają zwiększo-
nych nakładów finansowych często sięgąjąqrch 30-409u budżetu gminy- Jeśli
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gmina chce spełnić podwyższone standardy utrzymania we właściwym sŁa
nie środowiska naturalnego, to musi jeszcze zwiększyć nakłady na budowę
kanalizadi, oczyszczalni, wysypisk śmieci, gazyfikacaę uzdrowiska i zamianę
czynnika grzewczego z koksu i węgla na gaz. Gdyby w koszcie leczenia fana
tolńnego skałkulowano zysk i WEzy$tkie podatki i opłata jakie przynależne

działalności gospodarczą, to gminy uzdrowiskowe powinny miećjedynie
mekompensowane ograniczenia swdego rozwoju. Tymczwem w kosztach
leczenia sanatoiTjnego nie tylko nie kalkuluje się zysku, ale tak konstruuje
się przepisy aby zapewnićjak największe ulgi podatkowe, pozbawiając tym
samym gminy uzdronnskowe wpływów z tych podatków i opłat

Obowiwjące przepisy nie pozwalqą tym gminom uzyskiwać pełnych
dochodów nawet z podatku od nieruchomości, a utrzymywana oplat.a eksplo-
atac)jna od wydobywanych wódjest tak niska, że nie wystarczy na pokrycie
kosztów paliwa dlajednego TIR.a, wywożącago wodę z uzdrowiska, podczas
gdy takich TIR-ów jest kilka tysięcy rocznie, a wartość wody naa jednym
TIR-że przekracza nieraz 20.000 złEpor. 3. 6, 7, 8]. Do tego dochodzi jeszcze
ustawovm zwolnienie z opłaty mięjscowd osób przebywdących w sanatoriach
[por.3, 6, 8]. Wszystkie te preforenQje podatkowe nie powinny mieć miejsca
wobec prowadzono przez sanatoria komor(UjneJ działalność gospodarczej
(w tymi prowadzenia rozlewni wóa), a ponadto liczne ulgi sinwida w aprzy
wildowanęj sytuacji niektóre podmioty prowadzące działalność na terenie
uzdrowiska, co niejest zgodne z zjadą równości i powszediności opodatko
wania. Mimo ogromnych wydatków. jakie gminy uzdrowiskowe muszą pono
sić (oprócz realizacji zadań własnych !) na utmymanie calą infrasbukŁury
uzdmwiskowd, gminy uzdrowiskowe nie otrzymują z tego tytułu żadną re-
kompensaty czy speqalnq subwer\qi. gdyż gminy te zostaly włączone wjed
nolity system finansowania, który nie zapewnia im żadnej odrębności, Q któ-
rej nazwa w art. 38 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
(tj. Dz.U. z 1996 r. rir 13 poz. 74 z późn.zm.). Przepis tan bowiem wyraźnie
mówi. że: ,,odrębność ustroju gmin, które wykonują zadania o szczególnym
charakterze określają właściwe ustaw. Dotyczy to w szczególności gmin
uzdrowiskowych" opor. 8, s. 16].

Jeszcze do 1993 r. gminy posiaddące na svWm terenie uzdi'owiska miały
proferende przy naliczaniu $ubwendi; co pt'nuda brb to kn ot)r niskie. rzędu
4000-9000 zł na uzdrowiska, podczas gdy gminy uzdrowiskowe na iidnistt'uk
turę XĘydawały miliony. Niestety od 1994 r. gminy uzdravliskowe nie otrzy-
ml4iąjuż Żadnych pieniędzy które zapewnibrby im chociażby minimalną od:
rębność. Na dodatek każda branża działdąm na ich terenie stara się zapew nić
sobiejak nąjszerszy wachlarz ulg i zwolnień podatkowych.

Obowiązujące przepisy prawne z licznymi ulgami powadulą, iż gminy te
nie mdą prawa do Uzyskiwania pełnych dochodów z tytułu [8, s.16, 3, s. 601
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l

2

3
4.

5

zaniżonega o 60Wu podatku od nieruchomości, jaki płacą sanatoria. szpi-
tale uzdrowiskou e, prexventoria i inne zakłady uzdrowiskoxve;
ustawowego zwolnienia z opłaty mieDscoweD osób przebywających w sa-
natoriach i innych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów zabytkowych,
oplabr eksploatacŃnej - symboliczna opłata pobierana zd wody lcczni-

zaniżonej subwendi wyrównawczą (przy obliczaniu subwendi dla gmi-
ny nie uwzględnia się kura(duszy, którzy przebywają w gminie przez cab'
rok i czmaini nawet podwyższdą liczbę mieszkańców, mając potrzeby
bardzięl wysublimowane niż zameldowuni w gminie na pobyt stały)

Eze

Nieprecyzyjne zapisy ustawy z dnia 12 stycznia 199] roku 1] podatkach
i oplalach lokahlych powodują, iż sanatoria jako zakłady opieki zdrowotna
plagą podatek od nieruchomości niższy o 60% niż domy wczasowe, tj- wedlug
stawek jak od budynków i gruntów ,.pozostabch". zainimt stawki przezna-
czonej dJa gruntów i budynków ,,związanych z działalnością gospodarczą
[zob.7, str. 42.4H]

Te nieprecyzyjne zapisy spowodowały liczne konflikqr gmin uzdrowiska-
wych z jeszcze państwowymi wón'czm Przedsiębiorstwami UzdrowiskoxsQ'.
mi. W konsekwenqi Ministerstwo Finansów. Departament Podatków i Opłat,
w piśmie skierowanym do gmin uzdrouńskowych w 1991 roku dała W'kład-
nię powszechnie obowi:Wująwgo pl'awa, uznając, iż działalność uzdrowiska.
wo-leczniczaprowadzona w budynkach ł nu grunUtch BanatciWlnyc:ajest dzia-
łalnością ,,pozostałą", a nie działalnością ,,gospodarczą

O ile ti'Dano o polemikę z sytuaqą sprzed t998 roku, kiedy to państwo
stmało się zapewnić 9\b'oim podmiotom jak naUszerszy wachlarz ulgi zwol-
nień podatkowych, o tyle obecnie taka sytuaęajesc niedopuszczalna. Należy
pamiętać, że wybór lecznictwa uzdrowiskowcgo odbywa $ię na zasadach ryn-
kowych, a komercŃna dzia]ahość lecznicza jest świadczone w budynkach
na gruntachobecnie deklarowanychjako ,,pozostale"', nie związane z ..dzia-

łalnością gospodarcza!". Nie chodzi o to, aby sanatoria płacili' podatek od nit:-
ruchomości według stawki maksymalnęi. ale o takie rozwiązania ustawowo
by gminom rekompensować różnicę między stawką dotychczasową, przewi-
dzianą dla nieruchomości .,pazostabl:h", a stawką maksymalną, przcwidzia
ną dla działalności gospodarczej. Oczywiście sanatoria to swoisty ,,przemysł"
gmin uzdrowiskowych i należy je traktować pretbrencŃnie, ale gminy nie
mogą ponosić z teg) tytulu uszczerbku finansowego w swych budy etach opor.

Takie ,,ograbianie" gmin uzdrowiskowych z dochodów podatkowych
utrudnia wypełnianie ustawowych zadań wlasnych, rodzi lokalne konaiktlĘ

s. 42-48 1
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jak również stoi w sprzeczności z Konstytucją, która gwarantuje przecież
jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych, od-
powiednio do ppzypaddących im zadań. W 2000 raka 39 polsltich gmin uzdro-
wiskciwych straciło z tytuhi zaniżonego podatku od nieruchomości ponad
10 mln zł, a w roku 2001 straty te sięgną ponad 12,5 mln ztJ

Podobny problem, z którym botykaUą się bezpośrednio gminy uzdrowi-
skowe, dotyczy ustawowego zwolnienia z opłaty mie.iscową osób przebywa
jąqrch w szpitalach, sanatoriach lub zakładach uzdrowiskowych, zgodnie z arC.
17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Opłata miąscowa to cie jĘKfa nio podatek, choć charakteryzuje się ona
w większości takimi samymi cechami, jak podatki, ale w przeciwieńsl.wie do
nich jest świadczeniem odpłatnym. Różnica między podatkiem a opłatą nie
zawszejeBt wl'radna i oczywista. Są opłuby mqące cechy podatku(np. opłata
miejscowa) i odwrotnie -- podatki mające cechy opłat (np- podatek od posia-
dania psów)

Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach ]oka]nych(Dz.t].
Nr 9 poz. 31) zlikwidowano opłatę miejscową od osób przebyw4ących w sa-
natoriach. W ustawie z dnia 14 marca 1985 I'. n podatkach i opłatach lokal
nych(Dz.U. Nr 12 poz. 60 z późn. zm.) nie ma mowy o jakim zwolnieniu
Również poprzednia obowiązujące przepisy. poczyndqc oa okrcstl przedwo-
jennego, pozwalabr pobierać ,,taksę klimatyczne" luh ,,opłatę klimatyczne:

d wszystkich osób przebywających na terenie uzdrowiska. przy czym wypa'
da zaznaczyć, że wysokość tej faksy wahała $ię w różnych granicach, miano-
wicie w okresie przedwojennym maksa dochodziła do 30% wartości usługi sa
naboi)jnęj czy tcż wczasowęl. W okresie powaDennym maksa miała różną
wartość, począwszy od bardzo małydi, wręcz symbolicznych kwot do wielko-
ści sięgayącęl 6-8% wartości skierowania. Również ustawodawstwa takich
krąjón' jak, Niemcy, Franka, Austria, Szw4caria przewidują pobieranie
w miejscowościach uzdrowiskowych faksy klimatyczne, uzdrowiskowej itp
Taksa ta w tych lErdachjcst wysoka i sięga 10-25% wartości standardow egu
pobytu (14 dni) [[. s.109-112]

Powyższy zapis ust.au'olW pozbawił polskie gminy uzdi'owiskowe w roku
2000 kwoty ponad 11,8 m]n z] '. Wino odp{)wiedzieć sobie na pytanie --jakie
znaczenie dla gmin uzdrowiskowych ma podwyższa opłata. Dla gmin uzdro-
wiskowych o specyficznych \valol'ach opłata ta jest peu'ną rekompensatą
wydatków,jakie gminy ponoszą na utrzymanie uzdrowisk. Fakt pozostawia-

Kn oty dotyczące 20D0 1., uzyskana na podstawie analizy spl'an'ozdań z redjizaqi budże-
tów' 39 gmin uzdroulskowych. Dntie dot)-czym roku Źooi. pQchadzące z analizy treści produktów
budżetów 39gmiri uzdn>wiHkowych, iłLrzj'mfino z wydziałów finanwn 'chp03zczegółn)ch gmin

Kwota uz) skłmn nn podstawie innlrmnt:ji pclchndzą(lech z wydziałów' nlnnnsowych uczę.
dÓn 39 giMn uzdrowiskowych
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nia gminą uzdrowiskową bez odpowiedniego zabezpieczeniajey dochodów i od-
rębności powoduje, iż gminy te narażone są na jednostronny rozwq i sekto-
rowe zatrudnienie. Nie można bowiem proxx'adziś działalności gospodarczej
i lokować obiektów zmieni4ących środowisko naturalne, bądź pośrednio ]ub
bezpośrednio oddzialuUących na nie, w sposób mogący zakłócić spokój kura-
cluszy.

W krajach Unii Europelskiq dochody z taksy są przezllaczarle nit utrzy.
marie urządacń publicznych typu: ogólnodostępne ptjalŃe wód, parki, zie-
leńce, orkiestra zdrajowa, dom kultuiX czytelnie. biblioteki, ogólnodostępne
urządzenia sportowo-rekreacHne itd- Z faksy mogą być generalnie zwalnia.
ne osotW, które INykażą się świadectwem ubóstwa. ale ostateczna decyzja leży
w gestii właściwych organów samorządowym opor. 1, s. IOS-112j

Srodki otrzymane z teD opłaty gminy uzdrowiskowc powinny pl'zezna-
czać na inwostycle komunalne. które są niezbędne, ahy spełnić podwyższone
wymogi w zakresie ochrony środowiska. Ur obecnej sytuaqi. gdy w infrastruk.
tut'ę uzdrnwiskową trzeba inwestować pieniądze własnychpodatników, może
dojść do lokalnych konfliktów i przekonania, że uzdt'nu-iskl} jest jednostką
uciążliwe dla gminy.

Również nowa sybuaqa rynkou'a,jak nastała od stycznia 1999 roku, sta.
wia pod znakiem zapytania ulgi z tytułu opłaty mieJscoxx'eU, Dlaczego bowiem,
podobnie jak w odniesieniu do podatk\ł od niemcholności, od osób przeby-
wayącycli w domach xpczasowych pobiera $ię opłatę, a od tych samych osób
przebywdąąrch w sanatoriach nie? Ten ftikt nic wymagajuż w tym midscu
żadnego konientai'za

Również zapis) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłat.ach
lokalnych(Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.) zwalnia od podatku od nierucho
mości budynki i grunty wpisane do i'ejestru zabytków. pod n arunkiem ich
utrzymywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1962 L o ochro.
nie dóbr kultury(Dz-UI. nt' 10 poz. 448 z późn. zm.) z xwJątkiem części budyn
ków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, Powyższy zapis spo
Nadawał w 2000 r. stratę w budżetach 39 gmin uzdrowiskowych, wl'nosżącą
ponad 5,4 mln złs

Kolejnym nieprawidłowym rozxxiązaniem. częściowo przeze mnie już
poruszanym, jest sprawa związana z opłatami za użytkowanie górnicze, jak
również opłatami koncesyjnyini. Oplaqr te ąv całości pobiei'a skarb państwa
a gminy uzdrowiskowe mają obowiązek dotrzymywania wszystkich warun-
ków. aby na obszarze górniczym mogła być prowadzona prawidłowa gospo'
dat'ka kapalinami, czyli aby była kanabzacya, wodociągi, oczyszczalnie icie.

Kwota uzyskana najndstnwie inna
dÓw 39 gmin uzdrowi3kowych

lcji pochodzących z udziałów ninansowach wzę
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ków wysypisko i inne urządzenia chroniące VWdobywane wody lecznicze
przed zanieczyszczeniami. Opłata oksploatacyjna pobierana od wydobywać
nych wód, która w gminadi mdą(8rch inne kopaliny stanowi giganQczno
źródło dochodów(a gminy te inNA'estdą we wszystko co możliwe), w gmi
nach uzdrowiskowych naliczana jest w wysokości stanowiącęi 2a/o wat'ro-
ści kopaliny'. Cenę tę $am dla siebie ustala przedsiębiorca, oczwMście jak
n4nU8zą. l)o gminy wpływa opłata symboliczna, a zyski czerpie pt'zedsię-
biorca. Nawet koszty spał'sądzenia projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru funkqonitlnego dla terenu górniczego przedsiębiorcy,
który lwydobywa kopalinę, ponoszą w 50% gminy. a roczna oplata eksplo
atacHna jest w stanie pokryć zaledwie 20% kosztów sporządzania takiego
planu'. Opłaty za gospodarcze korzystanie z wód, czyli za wszystkie butel-
kowane wady. w ogromnych ilościach wywożone z polskich uzdrowisk (wspo-
mniałem o tym powyżej). w ogóle nic wpływają do gmin, bo przepisy tak
zostaw skonstruon,ane: że do dziś nikt tych opłat nie nalicza. Gminy uzdt'o-
wiskoxa'e dostrzegają zależność między, tworzcnieiit podstaw bytu uzdrowi-
ska a rozwojem lecznictwa uzdt'owiskowego. Nic można sobie bowiem xvy
obi azić uzdrowiska bcz kanalizacji, wodociągów. oczyszczalni ścieków,
wysypiska odpadów. zieleni itd. - uzdrowiska, w którym zagrożone gą za
nieczyBzczBnie," wody lecznicze, uzdrowislta. w lcl:ńrvm nie mn komfortu
wypoczynku i leczenia.

Gminom uzdrowiskowym powinna się stworzyć równe szanse rozwoju
w porównaniu z innymi gminami. tak aby ,,bycie" uzdrowiskiem nobilitowa-
ło, a nie stwarzało kłopotu i problemów nmansoxAych

Polskie uzdrowiska należy poprzez odpowiednio stymulditcą politykę
państwa zainteresować rozwijaniem funkcji leczniczych, nie zaś ich ograni
czaniem. Niestety każda ulga, każde zwolnienie, a w konsekwenąi ograni
czenie dochodów gmin uzdrowiskowych powoduje przerzucenia na barki spo-
łeczności lokalnych finansowania zadań, które nie leżą w gestii samorządów
lokalnych. Gminy uzdrowiskowe nie domagają $ię jakichś specjalnych prW'
wilków a tylkorównydl szans rozwc$u. Jest rzeczą bezspoma, iż gminy uzdm-
wiskowe reahzŃą zadmiia, które nie slą zadaniami własnymi gminy. dla osób
nie będących je] mieszkańcatni, za pieniądze wlasnych podatników. ideal-
nym rozwiązaniem byloby uchu-alenic odrębnego aktu prawnego, który wy-
eksponowalby odrębność prawno-finansową ted kategorii gmini zapewnił im
właśdwe wal'unki rozwdu

Dane z&R arte w uzaMd
mowy nr 2520

Na podstawie badań $pi
L998-2000.

iu do prdekt: usLawy o Entitlach uzdrowiskanych. druk Hej

;daa z reatizacji budżetu 21 gmin uzdrowiBk€tu)-ch za Inl
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Władze samorządów gmin uzdrowiskawych. xnryłoniane w 1990 r. uznały
istnieją(y stan za dalece krzywdzący i unieinożliwiający rozw41 i właściwe
flmkęjonoxpanie teU kategorii gmin. Okazało 9ię, iż Etat.us uzdrowiska zamiast
być czynnikiem nabilitŃącym, okazał się być barierą rozwodu, ogranicza)ącą
rozbudowę infrastruktury komunalnej, powodującą donoszenie zwiększonych
kosztów utrzymywania urządzeń komunabiych obstuguląqrch kuraclusz$

W 1994 roku w Słow arzyszeniu Gmin Uzdrowłskowych opracowano pro
jekt ustawy o gminach uzclrowiskowych, ograniczaDącd uprttwnienia mini
alfa zdrowia i opieki społecznęi do zakresu wąsko pąmowanego lecznictwa
uzdrowiskon'ego i zakładającego knmunalizaęję m4ątku stanowiącego wła
sność ]ub znnHdulącego Eię w SNneczyst#n\ uż$kowaniu przedsiębiorstwa pań
stu,oxa'ego .,Uzdrowiska Polokia'r. R' odpowiedzi u' Minist.erstwie Zdrowa
został opracowany konkurencńny projekt, który poza utworzeniem speęlal-
nei komidi uzdrowiskowej i\ie przevPidywał żadnych rewnlucŃnycli zrTliRn
w stosunku do istniejącego układu

Do sporu o nowy ksztalt uzdrowisk dołączyli $ię pl'acownicy państwo
wych przadsiębiomtw uzdrtnw iskowo'uh, którzy zdecydowazlie przcciwstawili
się uchwaleniu ustaw w zaproponow'ajej przez posłów wersji. Niqjednakrot-
nie zwracane uxPagę. iż oddanie zarządu uzdrowlskiem w ręce dyrektor'a
uzdrou i$ka, poxx'olywailego i odwoływanego przez radę gminy. zniweczy ko
czyści dokonywanej restrukturyzacji lecznictwa uzdrowiskowego

Mając na uwadze powyższe f'akty widać, iż Ńezbędne jest uchwz\lenie
ustawy o gminach uzdrowiskoxw'ch, zapewniąącą tym gminom uzdrowiska-

udpowiednie wllrunlci prawne i ljnansnwe icl} riulkdonnwnnin. Brak
odpowiedniego Ujęcia funkęlonoxb'ania uzdl'owisk w odrębne ramy prawno
finansowe powodde, iż gminy te są narażone na jednorodny rozwq gospo-
darczy, sekŁorłlwe zatrudnienie oraz poważne problemy budżetŁiwe

Financial and Legal Problemu of the Opel'ation
and])evelopment of Polish Health Spa

Polish health spa are that categoly ofcoinmunes whose dex-elopment do
not dcpend on the inl\abitants' activitics but on ccnŁr&t golutions. The Irek
of comprehensive $olutions that xx'ou]d contro] ]oga] and financial bmics ol
functioning and development of health spa. causes nie spa to tie subject to
one-sided economic development and one.sektor employment. Thc $p€ł !must
fulfil the tasks. unknown to other comlnunes, connected with ntaintenance
and development of infrmti'ucture ofhealth resortu and l,herr neighbouring
areał. The Irek for finances to the development of health spa. mary tax ex
emptions and tax relief ofŁen causa the communc$ to allocate their own in-
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habitants' mean$ to the maintenance of health spa; means intended for the
realizatiai) oftheir own statutory tasks. 'l'he Irek oflaw about health resortu
causes increase financial problemu of this category of spa, rising unnilploy.
mont and degradation afheall.h resort infrastructure. Thtts statutory nf Łhc
rules of health resoH funcCioning is necessaly $o łts thW' could develop and
ofTectively compete with European health spa not only in price but albo t.hc
standard of surgical and therapeutic bise and the whole infrasti'ucturc in
the vicinity of spa
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