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Streszczenie

Tereny miejscowo ci uzdrowiskowych s  zazwyczaj obszarami o wysokiej
atrakcyjno ci krajoznawczo-przyrodniczej. Walory rodowiskowe wyst puj ce
w poszczególnych uzdrowiskach maj  wp yw na jako  ich funkcjonowania.
Do walorów rodowiskowych nale  mi dzy innymi: elementy infrastruktury tu-
rystycznej, atrakcje turystyczne, us ugi turystyczne stanowi ce przedmiot zapo-
trzebowania na rynku turystycznym.

W przeprowadzonych badaniach zwrócono uwag  na dwa uzdrowiska
Kotliny Jeleniogórskiej tj. wieradów-Zdrój i Cieplice l skie-Zdrój. Zaliczy  je
mo na do pr niej funkcjonuj cych na Dolnym l sku. Miejscowo ci te poziom
pe nionych funkcji uzdrowiskowych, standard infrastruktury uzdrowiskowej
w pewnym stopniu zawdzi czaj   podstawowym czynnikom wyst puj cym na ich
terenie, a maj cym wp yw na kszta towanie przestrzeni uzdrowisk. W ród nich
wymieni  nale y: zasoby leczniczych surowców naturalnych (klimat, wody mine-
ralne, torfy, borowiny); niepowtarzalne uk ady zieleni w kontek cie walorów
kompozycyjnych, estetycznych i historycznych; obecno  w s siedztwie uzdro-
wisk du ych kompleksów le nych, maj cych wp yw na warunki klimatyczne
i lecznicze oraz stanowi cych t o estetyczne za o enia uzdrowiskowego; usytu-
owanie uzdrowiska wewn trz lub w pobli u obszarów prawnie chronionych; loka-
lizacj  na terenach tradycyjnie wypoczynkowych; usytuowanie na terenach do-
st pnych publicznymi rodkami transportu (korzystne po czenia komunikacyjne).

S owa kluczowe: uzdrowisko, turystyka, walory rodowiskowe, wody lecznicze,
klimat, us ugi turystyczne, infrastruktura turystyczna
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Summary

Spa town are usually areas highly attractive with regard to country lore
and their natural environment. The environmental values of each spa influence
their efficiency. Environmental values include: elements of tourist infrastructure,
tourist attractions, tourist services which are in demand on the tourism market.
Two spas from the Kotlina Jeleniogórska have been the subject of the study:
wieradów-Zdrój and Cieplice l skie-Zdrój. One may consider them to be the

more efficient spas in the Lower Silesia region. To a certain degree, they owe the
high level of curative services they provide, as well as the standard of their spa
infrastructure, to the basic determinants of the area, which influence the spatial
features of the spas. These determinants include: sources of therapeutic natural
resources (the climate, mineral springs, peats, peloids); green patterns which are
unique with regard to their aesthetic, historical and compositional values; the
presence of neighbouring large forest complexes, which influence the climatic and
therapeutic conditions and which provide an aesthetic background for the spa
establishment; the spa's localisation within or in the vicinity of legally protected
areas; its localisation in areas traditionally used for leisure; its localisation in ar-
eas accessible through public transport (efficient communication routes).

Key words: spa, tourism, environmental values, therapeutic waters, climate, tour-
ist services, tourist infrastructure

WST P

Walory rodowiskowe miejscowo ci uzdrowiskowych stanowi  wa ny
przedmiot zapotrzebowania na rynku turystycznym. To one wraz z zagospoda-
rowaniem turystycznym sprzyjaj  rozwojowi zarówno turystyki wypoczynko-
wej, jak i uzdrowiskowej. Do walorów rodowiskowych nale  mi dzy innymi:
elementy infrastruktury turystycznej, atrakcje turystyczne, us ugi turystyczne
stanowi ce przedmiot zapotrzebowania na rynku turystycznym. W przeprowa-
dzonych badaniach zwrócono uwag  na dwa uzdrowiska Kotliny Jeleniogórskiej
tj. wieradów - Zdrój i Cieplice l skie-Zdrój [ azarkowie 2007]. S  to jedne
z pr niej funkcjonuj cych na Dolnym l sku. Miejscowo ci te poziom pe nio-
nych funkcji uzdrowiskowych, standard infrastruktury uzdrowiskowej w pew-
nym stopniu zawdzi czaj  podstawowym czynnikom wyst puj cym na ich tere-
nie, a maj cym wp yw na kszta towanie przestrzeni uzdrowisk. W ród nich
wymieni  nale y zasoby leczniczych surowców naturalnych (klimat, wody mi-
neralne, torfy, borowiny); niepowtarzalne uk ady zieleni w kontek cie walorów
kompozycyjnych, estetycznych i historycznych; obecno  w s siedztwie uzdro-
wisk du ych kompleksów le nych, maj cych wp yw na warunki klimatyczne
i lecznicze oraz stanowi cych t o estetyczne za o enia uzdrowiskowego; usytu-
owanie uzdrowiska wewn trz lub w pobli u obszarów prawnie chronionych;
lokalizacj  na terenach tradycyjnie wypoczynkowych; usytuowanie na terenach
dost pnych publicznymi rodkami transportu (korzystne po czenia komunika-
cyjne).
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W ród walorów rodowiskowych najwi ksz  rol  odgrywaj  walory natu-
ralne, a zw aszcza lecznicze wody mineralne, klimat, borowiny. Tak e w „Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (uchwa a nr 239 Rady
Ministrów z 27.04.2012 r.) zwraca si  uwag  na stan i jako  rodowiska przy-
rodniczego jako te, które w bardzo istotny sposób wp ywaj  na stan i perspek-
tywy rozwoju przestrzennego kraju i poszczególnych terytoriów. Podstawowe
znaczenie w perspektywie 20 najbli szych lat maj  mie  takie jego elementy, jak
zasoby wody, ró norodno  biologiczna, zasoby surowców naturalnych i zmien-
no  klimatyczna. Zatem istotne znaczenie w miejscowo ciach uzdrowiskowych
b d  mie  równie  zasoby takich surowców , jak lecznicze wody mineralne,
klimat, ziele . Wyst puj ce w poszczególnych miejscowo ciach zak ady uzdro-
wiskowe charakteryzuj  si  wysokim stopniem wykorzystania miejsc noclego-
wych, co w po czeniu z du  liczb  ca orocznych miejsc noclegowych (w ho-
telach, pensjonatach, kwaterach) sprzyja pe niejszemu wykorzystaniu ich
potencja u turystycznego. Inwestowanie w turystyk  uzdrowiskow  oraz jej
rozwój przyczynia si  do wzrostu wykorzystania potencja u turystycznego sze-
roko rozumianego na danym obszarze [Kurek 2008].

Powietrze, woda i gleba w wieradowie Zdroju przesycone s  szlachetnym
i unikalnym gazem radonem. Wp ywa on korzystnie na przemiany komórkowe,
procesy enzymatyczne, wzmacnia naczynia krwiono ne, tkank  nerwow , obni-
a nadci nienie t tnicze. K piele radonowe zalecane s  dla osób ze schorzeniami

reumatycznymi, narz du ruchu oraz uk adu oddechowego. Cieplice l skie-
Zdrój w drugiej po owie XIX wieku nale a y do grona najwi kszych kurortów
sudeckich. Posiadaj  one ród a leczniczych wód termalnych o temperaturze do
87 C oraz rzadko spotykane wody lecznicze fluorkowe.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH UZDROWISK

wieradów-Zdrój to miasto uzdrowiskowe licz ce 4448 sta ych mieszka -
ców (2010 r.), zajmuj ce pow. 20,72 km² (w tym: u ytki rolne stanowi  41%,
u ytki le ne 40% ogólnej powierzchni). Po o one jest w po udniowo-zachodniej
cz ci województwa dolno l skiego, w po udniowej cz ci powiatu luba skiego,
w Sudetach, nieopodal Jeleniej Góry. Przedwojenna niemiecka nazwa miejsco-
wo ci brzmi „Bad Flinsberg” [Kondracki 2000]. Usytuowanie miejscowo ci na
wysoko ci 450-710 m n.p.m., w Górach Izerskich, w dolinie rzeki Kwisy
(w tzw. Obni eniu wieradowskim), oddzielaj cym Wysoki Grzbiet na po udniu
od Kamienickiego Grzbietu na pó nocy tworzy wyj tkowe uwarunkowania prze-
strzenne. Szczególne jest po o enie miejscowo ci, bowiem s siaduje ona bezpo-
rednio z gminami: Mirsk i Le na oraz z Czechami (kraj liberecki, powiat Libe-

rec). Od pocz tków swego istnienia miejscowo  uzyska a miano „uzdrowiska
arystokracji”, bowiem przyje d ali tu arystokraci, bogata szlachta i mieszczanie
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z innych, dalszych krajów niemieckich, ale równie  z Polski i Rusi [ uczy ski
2003].

W ród rodowiskowych uwarunkowa  tego miasta wymieni  nale y
przede wszystkim unikalny, podgórski klimat, zasoby naturalnych surowców
leczniczych: wody mineralne, wody radonowe (radoczynne szczawy, o ró nym
stopniu zmineralizowania, u ywane zarówno do picia, jak i do k pieli) oraz z o-
a borowiny [Koz owska-Szcz sna i in. 2002]. Wszystkie one tworz  korzystne

warunki do leczenia chorób reumatycznych, narz dów ruchu, uk adu kr enia
oraz chorób ginekologicznych. Nie bez powodów wieradów-Zdrój otrzyma
miano „per y uzdrowisk dolno l skich”. Swoimi walorami rodowiskowymi
przyci ga on turystów, w tym kuracjuszy ju  od XVII wieku. O wyj tkowo ci

wieradowa-Zdroju jako uzdrowiska i kurortu stanowi  równie : najd u sza na
Dolnym l sku uzdrowiskowa drewniana hala spacerowa, egzotyczna ro lin-
no , promenada spacerowa, tarasy, sztuczna grota oraz galeria widokowa na
wie y z zegarem w Domu Zdrojowym. Dla turystów szeroko pojmowanych,
a zw aszcza zwolenników turystyki kwalifikowanej niezwykle wa na jest roz-
budowana i zmodernizowana sie  szlaków turystycznych i rowerowych oraz
kolej gondolowa.

Cieplice l skie-Zdrój to najstarszy kurort w Polsce, uzdrowisko malow-
niczo po o one w Kotlinie Jeleniogórskiej, administracyjnie stanowi ce dzielni-
c  Jeleniej Góry. Usytuowane jest w po udniowej jej cz ci, na wysoko ci 340
m.n.p.m [Kondracki 2000]. Wi kszo  obiektów sanatoryjnych oraz Park Zdro-
jowy znajduje si  w wid ach rzeki Kamiennej i jej dop ywu Wrzosówki. Poprzez
po o enie w dolinie, uzdrowisko nara one jest na du e i cz ste zmiany pogodo-
we, zarówno  w ci gu roku, jak i w ci gu doby [Koz owska-Szcz sna 1977].
Uzdrowisko posiada klimat typowy dla podnó a gór, umiarkowany i silnie
bod cowy. Pierwsze ród a wed ug legend zosta y odkryte ju  w XII w. przez
Boles awa Wysokiego, potomka Boles awa Krzywoustego [ uczy ski 2008].
W XVI w. s awa uzdrowiska wykracza a daleko poza granic  kraju, przyci gaj c
kuracjuszy niemal z ca ej Europy. Na kuracjach bywali tu m. in.: królowa Mary-
sie ka Sobieska, Izabela Czartoryska, Hugon Ko taj, Wincenty Pol i Kornel
Ujejski.

CEL BADA

W przeprowadzonych badaniach zwrócono uwag  na walory rodowisko-
we wyst puj ce w dwu wybranych uzdrowiskach dolno l skich tj. wieradów-
Zdrój i Cieplice-Zdrój, ich rodzaj, charakterystyk  poszczególnych elementów
oraz ich wp yw na funkcjonowanie i dalszy rozwój uzdrowiska, a tak e stopie
zapotrzebowania na nie w kontek cie rynku turystycznego. G ównym celem
bada  by a ocena zale no ci mi dzy walorami rodowiskowymi , a funkcjono-
waniem uzdrowiska oraz ich wp yw na rynek turystyczny.
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METODY BADA

Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji bezpo redniej i po-
redniej. Bezpo rednia polega a na pracach w terenie, podczas których wykona-

no inwentaryzacje urbanistyczne, budowlane oraz zdj cia i szkice. Zwrócono
baczn  uwag  na walory rodowiskowe uzdrowiska , stanowi ce przedmiot za-
potrzebowania na rynku turystycznym, na mo liwo ci adaptacyjne poszczegól-
nych obiektów, zw aszcza pod funkcje uzdrowiskowe, a tak e elementy zwi za-
ne z szeroko pojmowan  turystyk  i rekreacj .

Inwentaryzacja po rednia obejmowa a zebranie informacji o historii po-
wstania miejscowo ci  a zw aszcza historii uzdrowiska i funkcjonowania po-
szczególnych obiektów leczniczych. W tej cz ci bada  oparto si  na materia-
ach uzyskanych w gminie, wywiadach rodowiskowych oraz informacjach

zawartych w wykazanym pi miennictwie. Zgromadzone informacje potwierdzo-
ne zosta y dokumentacj  fotograficzn . Podczas przeprowadzanych analiz
wyszczególniono najwa niejsze elementy rodowiskowe, jako te, które mog
przyczyni  si  do dalszego rozwoju uzdrowiska w kontek cie funkcji uzdrowi-
skowej, ale tak e szeroko rozumianej wypoczynkowej.

DZIEDZICTWO KULTUROWE POTENCJA EM TURYSTYCZNYM
I UZDROWISKOWYM WIERADOWA-ZDROJU

W infrastrukturze uzdrowiskowej wieradowa-Zdroju stanowi cej walor
rodowiskowy  i dziedzictwo kulturowe wymieni  nale y przede wszystkim

nast puj ce obiekty uzdrowiskowe: Dom Zdrojowy (220 miejsc); Szpital
Uzdrowiskowy „Wac aw” (72 miejsca); Sanatorium „S oneczko”(59 miejsc);
Sanatorium „Gracja” (46 miejsc); Centrum Reumatologii i Rehabilitacji „Gopla-
na” (wcze niejsze azienki Leopolda) (63 miejsca); Szpital Uzdrowiskowy dla
Dzieci (100 miejsc). Ogó em uzdrowisko oferuje 560 miejsc dla kuracjuszy.
Liczb  leczonych osób w skali roku przedstawia poni szy wykres. Badania wy-
kaza y, i  po krótkim spadku liczby kuracjuszy w latach 2001-2002, oraz 2005
najkorzystniejszym rokiem by  2009 (15 203 kuracjuszy). 2010 rok wykaza
niewielki spadek do warto ci 12 534 osób. Brak danych odno nie roku 2007.

Inne obiekty zabytkowe miasta to: ko ció  pod wezwaniem wi tego Józe-
fa (wybudowany  z inicjatywy hrabiny Marii von Schaffgotsch w latach 1898-
99), zak ad kuracji borowinowej (dawniej azienki Marii z 1904 roku); Czarci
M yn (wybudowany ok. 1890 roku, do ok. 1951 roku m yn nap dzany ko em
wodnym, jednym z nielicznych zachowanych w regionie, wyposa enie m yna
oryginalne, typowe dla m ynów gospodarczych z prze omu XIX i XX wieku)
[ uczy ski 2004].
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Rysunek 1. Lecznictwo uzdrowiskowe wieradowa-Zdroju w latach 2000-2010,
leczeni kuracjusze  (w osobach) [opracowanie autorki na podstawie danych GUS]
Figure 1. The wieradów-Zdrój spa resort between 2000-2010, number of patients

undergoing treatment (own elaboration based on GUS (CSO) data).

Najciekawszym zabytkowym obiektem architektonicznym wieradowa-
Zdroju jest Dom Zdrojowy (z 1899 r.). Obiekt sk ada si  z dwóch budynków,
po czonych najd u sz  na Dolnym l sku drewnian  hal  spacerow  (80 me-
trów). W obiekcie tym funkcjonuje m.in.: SPA, sto ówka, kawiarnia, dwie sale
konferencyjne, sala gimnastyczna, si ownia, pijalnia wody mineralnej, basen,
poczta, inne punkty us ugowe. Obok budynku, na tarasach (160 metrów) znaj-
duje si  tzw. „Sztuczna Grota”, w której wcze niej by a pijalnia wód mineral-
nych. Równie  w tym miejscu zaczyna si  G ówny Szlak Sudecki im. M. Or o-
wicza. Dom Zdrojowy posiada pokoje 3, 4 osobowe o wysokim standardzie oraz
apartamenty.

Kolejnym wa nym obiektem infrastruktury uzdrowiskowej jest Szpital
Uzdrowiskowy „Wac aw”. Miejsca noclegowe znajduj  si  w pokojach
1-4-osobowych (z pe nym w z em sanitarnym). Obiekt dysponuje w asn  sto-
ówk , baz  zabiegow , wietlic . Zak ad Radoczynny na terenie szpitala z baz

zabiegow  wiadczy us ugi takie jak: k piel radoczynna, k piel w basenie rado-
czynnym, inhalacje radonowe, inhalacje jodobromowe, p ukanie przyz bia, lam-
pa sollux plus kwarcówka, ultrad wi ki, diadynamik, diatermia krótkofalowa,
ok ady parafinowe, hydromasa , magnetronic, laser, masa  wirowy, gimnastyka.

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci dysponuje pokojami 2-6-osobowymi
(z wspólnymi toaletami  i azienkami na ka dym pi trze), wietlic  z TV, inter-
netem, kinem domowym. Obiekt posiada w asn  baz  zabiegow , sto ówk , sal
widowiskow , pijalni  wody mineralnej, boisko sportowe, plac zabaw. Przy
Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci dzia a Zespó  Szkó  Specjalnych, do które-
go ucz szczaj  dzieci korzystaj ce z zabiegów leczniczych. Maj  zapewnion
ca otygodniow  nauk  w zakresie szko y podstawowej i gimnazjum w okresie
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od marca do listopada. Szko a jest placówk  publiczn  i opiera si  na podsta-
wowych programach nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Centrum Rehabilitacji i Reumatologii „Goplana” oferuje pokoje
2-4-osobowe. W obiekcie tym przystosowanym do potrzeb osób niepe nospraw-
nych znajduje si  baza zabiegowa, sto ówka, grota solna, Zak ad wierkowy.
Spo ród wykonywanych zabiegów wymieni  nale y takie jak: k piel mineralna,
k piel wierkowa, masa  podwodny, masa  wirowy, k piel czterokomorowa,
galwanizacja, diadynamik, jonoforeza, masa  suchy, magnetronic, laser, hydro-
masa , k piel pere kowa, gimnastyka indywidualna, kriokomora ogólnoustrojowa.

Sanatorium „Gracja” posiada pokoje 2 i 3-osobowe z pe nym w z em sa-
nitarnym. Na miejscu jest równie  wietlica, sto ówka oraz niestrze ony parking
dla kuracjuszy. W 2008 roku wykonano termomodernizacj  obiektu, poprawia-
j c jednocze nie stan techniczny obiektu.

Sanatorium „S oneczko” posiada 1-3-osobowe pokoje z pe nym w z em
sanitarnym, TV, sto ówk , niestrze ony parking.

INFRASTRUKTURA UZDROWISKOWA CIEPLIC L SKICH-ZDRÓJ
ELEMENTEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Infrastruktur  uzdrowiskow  Cieplic l skich-Zdrój stanowi : tzw. D ugi
Dom (z oko o po owy XVI wieku, najstarszy Dom Zdrojowy Cieplic, przebu-
dowany u schy ku XVII w. na dom go cinny); Teatr Zdrojowy (klasycystyczny
z lat 30. XIX stulecia, usytuowany w Parku Zdrojowym); Park Zdrojowy
(z pocz tku XIX wieku, o charakterze krajobrazowym); muszla koncertowa
w Parku Zdrojowym); sanatoria i szpitale uzdrowiskowe podlegaj ce Uzdrowi-
sku Cieplice Sp. z o. o. (Pawilony „Dom Zdrojowy” I, II, III; Pawilon „Lalka”;
Pawilon „Edward”; Pawilon „Marysie ka”; Pawilon „Stoczniowiec”; Specjali-
styczny Szpital Uzdrowiskowy dla dzieci „Ma gosia”) oraz SPZOZ sanatorium
MSWiA „Agat”.

Z przeprowadzonych bada  wynika, i  liczba kuracjuszy utrzymuje si  na
zbli onym poziomie  w poszczególnych latach, z tendencj  spadku w 2010 roku
do warto ci 10233, przy maksymalnej osi gni tej w 2009 roku tj. 11789 (brak
danych z 2007 roku).

Inne zabytkowe obiekty Cieplic to: Pa ac rodziny von Schaffgotsch (kla-
sycystyczny, z lat 80. XVIII wieku) [Kuzio-Podrucki 2007]; zespó  klasztorny
(pocysterski z XVII-XVIII wieku); barokowy ko ció  w. Jana Chrzciciela; ba-
rokowy Zbór Ewangelicko-Augsburski (z lat 70. XVIII wieku); Muzeum Przy-
rodnicze (drewniany pawilon w stylu norweskim, usytuowany w Parku Norwe-
skim). Wszystkie wymienione obiekty stanowi  cenne dziedzictwo kulturowe,
o które nale y odpowiednio dba , poddawa  okresowym procesom moderniza-
cyjnym i w odpowiednim zakresie z nich korzysta .
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Rysunek 2. Lecznictwo uzdrowiskowe Cieplice l skie-Zdrój w latach 2000-2010,
leczeni kuracjusze (w osobach) [opracowanie autorki na podstawie danych GUS]

Figure 2. The Cieplice l skie-Zdrój spa resort between 1995-2010, number of patients
undergoing treatment (own elaboration based on GUS (CSO) data)

UNIKATOWE NA SKAL  EUROPEJSK
RADONOWE LECZNICZE WODY MINERALNE

wieradowskie wody mineralne dzi ki radonowi s  unikatowe, a k piele
i inhalacje nadzwyczaj skuteczne [Kleczkowski 1990]. Uzdrowisko wieradów-
Czerniawa jest jednym z dwóch uzdrowisk w Polsce oferuj cym zabiegi leczni-
cze na bazie radonu na tak du  skal  [ uczy ski 2003]. Jest równie  jednym
z dwudziestu uzdrowisk radonowych w Europie. Ju  15-minutowa k piel
w ciep ej wodzie radonowej zwi ksza przep yw krwi przez tkanki, zw aszcza
niedokrwione. K piele radonowe zalecane s  zw aszcza w leczeniu mia d ycy
t tnic obwodowych i zakrzepowego zapalenia naczy .

Pierwsza informacja o wodach leczniczych w wieradowie pochodzi
z ksi ki berli skiego lekarza Leonarda Thurneyssera z 1572 roku. Kolejn  by a
wzmianka „o kwa nych wodach mineralnych, której bij  ze ród a przy wsi Fe-
gebeutel pod wysokim lasem”, pochodz ca z 1600 roku w naukowej publikacji
Kaspra Schwenckfeldta. Badania przeprowadzone w roku 1783 wykaza y, i
wieradowskie wody swym sk adem przypominaj  lecznicze belgijskie i w gier-

skie wody lecznicze oraz skutecznie lecz  wiele schorze . W latach 1920-1930
na terenie miejscowo ci znajdowa o ju  si  kilka zak adów uzdrowiskowych
(m.in. Dom Zdrojowy i azienki Leopolda). W uzdrowisku (z 250-letni  histo-
ri ) leczy si  schorzenia: narz du ruchu, neurologiczne, reumatologiczne, gine-
kologiczne, mia d yc  t tnic obwodowych, nadci nienie t tnicze, osteoporoz .

Wykorzystywane w uzdrowisku wieradów-Zdrój wody, to pochodz ce
z w asnych odwiertów nisko mineralizowane szczawy wodoro-w glanowo-
wapniowo-magnezowe z zawarto ci  elaza, fluoru oraz radonu. Wody te z do-
datkiem radonu dzia aj  leczniczo poprzez pobudzanie uk adu hormonalnego.
Picie wód mineralnych powoduje zwi kszenie wydzielania kwasów o dko-
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wych, pobudzenie przewodu pokarmowego, obni enie poziomu cukru w suro-
wicy. Wody ze wieradowa zawieraj  tak e magnez, dzi ki czemu wp ywaj
pozytywnie na prac  serca. Wykorzystywane s  do k pieli, inhalacji, ok adów
oraz irygacji i tamponady.

Woda radonowa jest znakomita w rehabilitacji chorób narz dów ruchu, za-
równo tych pourazowych jak i reumatycznych. Zmniejsza si  bolesno  i ogra-
niczenie ruchu w stawach,  a zwi ksza si  si a mi ni. Maj  równie  korzystne
zastosowanie w kuracji niektórych chorób przemiany materii, niektórych chorób
tarczycy, czy te  cukrzycy regulacyjnej. Wieloletnie badania i obserwacje wy-
kaza y efektywne dzia anie radonu w kuracji niektórych chorób dermatologicz-
nych. Zabiegi radonowe nie s  jednak polecane dzieciom i m odzie y

K piel radoczynna przyspiesza odrastanie uszkodzonych w ókien nerwo-
wych, a tak e likwiduje procesy zapalne. Zabiegi radonowe maj  równie  po-
zytywne dzia anie w chorobach ginekologicznych, m.in. przyczyniaj  si  do
regulacji lub powrotu cyklów owulacyjnych, a tak e agodz  objawy okresu
przekwitania. U m czyzn nawet dwukrotnie wzrasta poziom testosteronu w
surowicy krwi. Stosowane jest tak e p ukanie przyz bia w formie lekkiego ma-
sa u i p ukania dzi se  przy u yciu irygatora jamy ustnej. Inhalacja radonowa
polega na wdychaniu powietrza zawieraj cego radon i produkty jego rozpadu.
Kuracja pitna – lecznicza woda mineralna korzystnie wp ywa na uk ad hormo-
nalny cz owieka. Picie wód powoduje zwi kszenie wydzielania kwasów o d-
kowych, pobudzenie perystaltyki przewodu pokarmowego, obni enie poziomu
cukru w surowicy.

Borowin  pozyskiwan  ze z o a torfowego u stóp Hali Izerskiej cechuje
wysoka zawarto  sk adników czynnych, co wp ywa na jej wysok  warto
lecznicz . W Uzdrowisku wieradów-Czerniawa wykorzystywana jest ona do
k pieli i ok adów. Borowin  zaleca si  przede wszystkim przy leczeniu proce-
sów zwyrodnieniowych stawów i chrz stek stawowych, w stanach pourazowych
stawów, ko ci, okostnej i mi ni, w przewlek ych chorobach uk adu pokarmo-
wego oraz w chorobach kobiecych. Borowina jest biologicznie czynnym rodza-
jem torfu (nie odwodniony torf leczniczy) o specyficznych w a ciwo ciach fizy-
kochemicznych. Odznacza si  wysokim stopniem rozk adu ro linno ci bagiennej
i jest stosowana w formie k pieli leczniczych w chorobach go cowych, kobie-
cych i naczy  krwiono nych. Borowiny u ywa si  równie  do produkcji ró nego
rodzaju lekarstw i kosmetyków. Zawarte w borowinie kwasy organiczne i sole
nadaj  jej w a ciwo ci przeciwzapalne, ci gaj ce, bakteriostatyczne  i bakterio-
bójcze. Do wykonywania zabiegów borowina jest odpowiednio przygotowywana.

Kora wierkowa w postaci wywaru na bazie wody mineralnej wykorzy-
stywana jest do k pieli wierkowych - jednego z podstawowych zabiegów
w uzdrowisku wieradów-Zdrój. wierk wieradowa-Zdroju zalecany jest
przede wszystkim w leczeniu schorze  uk adu oddechowego, nerwowego.
Dzia a tak e uspokajaj co. W ig ach i ga zkach wierka wyst puje olejek ete-
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ryczny w sk ad którego wchodz  pinen, felandren, kadinen i inne terpeny. Wy-
mienione surowce dzia aj  wykrztu nie oraz dezynfekuj co na skór .

W Cieplicach l skich-Zdrój w leczeniu stosuje si  g ównie balneologi ,
czyli wodolecznictwo z wykorzystaniem naturalnych róde  wód mineralnych
o temperaturze dochodz cej do 90 stopni. Wyst puj  tu wody termalne fluorko-
wo-krzemowe, s abo zmineralizowane, stosowane przede wszystkim do k pieli,
ale w niektórych schorzeniach zalecane jest picie wody o nazwie „Marysie ka”.
Cieplickie wody swoj  skuteczno  zawdzi czaj  zwi zkom siarki i krzemu oraz
zawarto ci fluoru. Lecz  schorzenia narz du ruchu, ortopedyczno-urazowe,
reumatyczne, choroby dróg moczowych i nerek, uk adu nerwowego oraz oczu.
Wyst puj ce w Cieplicach ród a to: s abo zmineralizowane (mineralizacja
<1000 mg/dm³); termalne (temperatura wody w uj ciach p ytkich dochodzi do
37°C, g bokich do 65°C, a na g boko ciach poni ej 1500 m dochodzi do
87°C); fluorkowo-krzemowe (zawarto  fluoru 2-12 mg/dm³, kwasu metakrze-
mowego <135 mg/dm³). G ówne uj cia wody leczniczej to: Marysie ka – nr 1,
wydajno  0,5 m³/h; Sobieski – nr 2, wydajno  0,04 m³/h; Nowe – nr 4, wydaj-
no  1 m³/h; Cieplice-2 – odwiert g boki (661 m) – wydajno  10 m³/h; Ciepli-
ce 1 – nieeksploatowane, odwiert bardzo g boki 2002,5 m, wydajno  45 m³/h;
planowana budowa kompleksu basenów termalnych lub wykorzystanie geoter-
malne.

ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTURALNE WIERADOWA-ZDROJU
I CIEPLIC L SKICH-ZDRÓJ

wieradów-Zdrój jest typowo turystyczn  miejscowo ci , nastawion
g ównie na kuracjuszy  i narciarzy. Jest tu dobrze rozwini ta baza noclegowo-
hotelowa. Do najwa niejszych atrakcji turystycznych miasta nale : kolej gon-
dolowa na Stóg (71 o mioosobowych wagoników, d ugo  2172 m, stacja dolna
jest na wysoko ci 620 m n.p.m., stacja górna na wysoko ci 1060 m n.p.m., od-
dana do u ytku w 2008 r.); o wietlona nartostrada o d ugo ci 2500 metrów;
korty tenisowe; tereny do jazdy konnej; dwa tory saneczkowe; sze  wyci gów
narciarskich; stadion miejski; kr gielnia; dwie hale sportowe (w Miejskim Ze-
spole Szkó  i w hotelu „Malachit”); cztery baseny kryte (w hotelu „Malachit”,
domu wypoczynkowym „Magnolia”, domu kuracyjnym „Leo” oraz „Berliner”);
dwie si ownie (w hotelu „Malachit” i w Miejskim Zespole Szkó ); SkatePark
(przy stadionie miejskim); Ninja wieradów-Zdrój - klub Ju-Jitsu. Nadto
w wieradowie-Zdrój zaczyna si , ci gn cy si  przez ca e Sudety G ówny Szlak
Sudecki im. Mieczys awa Or owicza. St d te  wychodz  trasy w stron : Szklar-
skiej Por by i Karkonoszy; Kar owa i Gór Sto owych. W kurorcie organizowane
s  krótkie górskie wypady trasami spacerowymi, w stron  góruj cych nad wie-
radowem Stogu Izerskiego lub S piej Góry. Ciekawymi miejscami turystyczny-
mi s  równie  Babia Prze cz, zwana inaczej Polan  Czarownic oraz (znajduj ce
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si  bli ej wsi Kopaniec) Ciemny W dó  i Sowi Kamie  na zachodnim zboczu
Ciemniaka.Dla Cieplic l skich-Zdroju atrakcj  turystyczn  jest Jelenia Góra.
To 900-letnie miasto, po o one w Kotlinne Jeleniogórskiej, w sercu Karkonoszy.
Góry, lasy na granicy miasta, s siedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego to
najwi ksze atuty Jeleniej Góry. Okoliczne zamki, pa ace, parki i ogrody tworz
interesuj c  map  historii Kotliny Jeleniogórskiej. Nadto Rynek Jeleniogórski,
Starówka to jedno z najpi kniejszych miejsc w Polsce (55 kolorowych kamieni-
czek z podcieniami, wzniesionych g ównie przez zamo nych jeleniogórskich
kupców, klasycystyczny ratusz, dawna studnia miejska ozdobiona pos giem
Neptuna). Na uwag  zas uguj  równie  redniowieczne fortyfikacje z Bram
Wojanowsk , baszt  Grodzk , wie  Zamkow . Oprócz Jeleniej Góry do atrak-
cji turystycznych zaliczy  nale y: nie k  z barokow  kaplic  pod wezwaniem
w. Wawrzy ca i obserwatorium meteorologicznym, Miejsk  Kolej Linow  na

Kop , Wodospad Kamie czyka (najwy szy wodospad po polskiej stronie Kar-
konoszy, 846m n.p.m), Wodospad Szklarki (drugi co do wielko ci wodospad
w Karkonoszach), Dolin  Ma ego Stawu ze schroniskiem "Samotnia", Szrenic ,
szczyt  o wysoko ci 1362 m n.p.m., na który prowadzi krzese kowa kolej lino-
wa, nie ne Kot y - dwa najlepiej rozwini te kot y polodowcowe w Karkono-
szach o maksymalnej g boko ci 215m oraz wiele innych.

W wieradowie-Zdroju znajduje si  bogata oferta organizowanych co-
rocznie imprez kulturalno-rozrywkowych, w ród których wymieni  nale y: Zlot
pojazdów zabytkowych IKAR; Noworoczne Ba wanisko; Biker Maraton; Zlot
pojazdów ameryka skich UsaShow; wi to latawca; Festiwal Piosenki Dzieci -
cej; Dni Kwitn cych Rododendronów; Europejskie Spotkania M odych. Muzy-
ków.

W Jeleniej Górze i Cieplicach l skich-Zdrój odbywa si  wiele cyklicz-
nych, interesuj cych imprez. Do najwa niejszych nale : Wiosna Cieplicka,
Festiwal Muzyki Wiede skiej w Teatrze Zdrojowym, Wrzesie  Jeleniogórski,
Mi dzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Jeleniogórskie Spotkania Te-
atralne w teatrze im. K. C. Norwida, Festiwal Muzyki Polskiej i Europejskiej,
Ogólnopolski festiwal "Gwiazdy promuj ", Gie da Turystyczna i Karkonoski
Festiwal wiat a, Ogólnopolski Turniej Ta ca Towarzyskiego, Koncerty Orga-
nowe, Mi dzynarodowy festiwal Muzyki Jazzowej.

PODSUMOWANIE

Ze wzgl du na przeobra enia spo eczno-demograficzne nast puj ce w Pol-
sce w ostatnich kilkunastu latach, a przejawiaj ce si  m.in. wzmo onym dba-
niem o stan zdrowia oraz starzeniem si  ludno ci, coraz wi kszego znaczenia
nabiera turystyka uzdrowiskowa. Korzysta z niej coraz wi cej osób, które cz sto

cz  wyjazdy wypoczynkowe z kuracj  lecznicz . Tak e coraz wi cej m odych
ludzi, prowadz c niezwykle aktywny tryb ycia zawodowego, w wolnych
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dniach korzysta z tego typu us ug. Turystyka uzdrowiskowa tworzy nowe mo -
liwo ci wykorzystania i rozwoju potencja u turystycznego regionu, dlatego tak
wa na jest dba o  o istniej ce walory rodowiskowe wyst puj ce na danym
obszarze.

WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania pozwalaj  stwierdzi , i  istnieje du a zale -
no  pomi dzy walorami rodowiskowymi a funkcjonowaniem uzdrowiska.

2. Im wi cej walorów rodowiskowych wykazuje uzdrowisko, tym jego
kondycja jest lepsza.

3. Wy ej wskazane zale no ci bezpo rednio wp ywaj  na rynek tury-
styczny, zarówno ten ju  funkcjonuj cy jak i perspektywiczny.
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