
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

na 46. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 grudnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pocz¹tki lecznictwa uzdrowiskowego w Gocza³kowicach-Zdroju siêgaj¹ maja 1862 r., kiedy to rozpo-

cz¹³ siê pierwszy sezon kuracyjny z udzia³em dwustu szeœædziesiêciu dwóch kuracjuszy. W kolejnych
latach liczba przyje¿d¿aj¹cych do uzdrowiska powiêkszy³a siê wielokrotnie. W obecnych czasach gmina
Gocza³kowice-Zdrój ze wzglêdu na swoje walory lecznicze, krajobrazowe i historyczne ma powszechnie
ugruntowan¹, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, pozycjê licz¹cego siê uzdrowiska.

Z wielkim niepokojem przyj¹³em zatem informacjê, z której wynika, ¿e ju¿ wkrótce w tym piêknym
i historycznym miejscu mo¿e zostaæ zlikwidowana mo¿liwoœæ leczenia uzdrowiskowego. Decyzj¹ mini-
stra zdrowia z dnia 30 kwietnia 2009 r. nr MZ-OZU-520-16128-3/GR/09 stwierdzone zosta³y bowiem
nieprawid³owoœci w zakresie przekroczenia stê¿eñ i poziomów zanieczyszczeñ w powietrzu dotycz¹cych
benzo(a)pirenu, py³u zawieszonego, oraz poziomów ha³asu, a termin ich usuniêcia zosta³ wyznaczony
na 31 grudnia 2013 r.

Czasu na podjêcie pilnych i skutecznych dzia³añ, zmierzaj¹cych do zapewnienia œrodków finanso-
wych i wykonania koniecznych prac, w tym ekranów akustycznych w celu ochrony uzdrowiska przed
wp³ywami ruchu kolejowego oraz drogi krajowej nr 1, pozosta³o niewiele. Nale¿y bowiem wskazaæ, ¿e
okres pomiarów i monitoringu, przeprowadzanych w ramach badañ klimatycznych, wynosi minimum
jeden rok. Zatem w celu udowodnienia poprawy warunków klimatycznych ekrany i inne konieczne
przedmioty zabezpieczaj¹ce uzdrowisko powinny zostaæ oddane do u¿ytku z minimum rocznym wy-
przedzeniem. Nadto realizacja inwestycji powinna uwzglêdniaæ uzdrowiskowy charakter gminy
i zwi¹zan¹ z tym ochronê krajobrazu w postaci budowy ekranów w formie wa³ów ziemnych poroœniêtych
zieleni¹ ochronn¹, co implikuje koniecznoœæ uprzedniego prze³o¿enia magistralnych urz¹dzeñ siecio-
wych oraz pozyskania terenów.

Reasumuj¹c, proszê o podjêcie wszelkich potrzebnych czynnoœci w celu zapewnienia mo¿liwoœci
prowadzenia leczenia uzdrowiskowego w Gocza³kowicach-Zdroju oraz o wskazanie harmonogramu pla-
nowanych w tym celu dzia³añ z uwzglêdnieniem zapewnienia œrodków finansowych.
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