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TURYSTYKA SZANSĄ ROZWOJU LOKALNEGO
Streszczenie: Przedmiotem rozważań w tej pracy jest pokazanie turystyki jako potencjału
gospodarczego kształtującego i wpływającego na rozwój lokalny. Na początku scharakteryzowany został rozwój lokalny oraz jego czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Kolejnym krokiem
było pokazanie turystyki w aspekcie lokalnym jako znaczącego elementu rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionu. Na koniec turystyka została pokazana jako jedna z gałęzi
gospodarki, która jest szansą na rozwój gminy Muszyna.
Słowa kluczowe: ekonomia, rozwój lokalny, turystyka.

1. Wstęp
Podstawowym celem rozwoju społeczno-gospodarczego jest zapewnienie mieszkańcom gminy jak najwyższego poziomu i jakości życia zarówno w skali lokalnej,
jak i regionalnej. Polska z rozwojem turystyki wiąże duże nadzieje na dynamiczny
wzrost gospodarczy kraju i wielu regionów. Turystyka, jako jeden z czynników rozwoju lokalnego, stała się szansą poprawy konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie liczby zatrudnienia, zwiększenie PKB, zwiększenie przychodów z turystyki
pochodzących m.in. z wydatków turystów oraz powstawania nowej infrastruktury
turystycznej1. Celem niniejszej pracy jest pokazanie turystyki jako czynnika, który
może wspomóc rozwój lokalny na przykładzie gminy Muszyna.

2. Typologia rozwoju lokalnego
Potocznie przez pojęcie rozwoju rozumie się proces ukierunkowanych zmian oraz
następujące po sobie etapy przemian danego obiektu lub układu. Rozwój także na
poziomie lokalnym ukazuje złożoność tego zjawiska, ponieważ rośnie znaczenie
elementów pozaekonomicznych. Jest to pojęcie trudne do określenia, ponieważ
obejmuje zjawiska dotyczące elementów społecznych, ekonomicznych i środowi1
Światowa Organizacja Turystyki UNWTO, http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-11/
international-tourism-first-results-2011-confirm-consolidation-growth, dostęp: 26.03.2013.
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skowych. Rozwój lokalny odnosi się do zmian zachodzących zarówno w gminie,
powiecie, jak i mikroregionie. Płaszczyzna gospodarcza rozwoju lokalnego obejmuje działania związane z utworzeniem przedsiębiorstw i wspomaganiem już istniejących oraz organizowanie instytucji, które zajmują się stymulowaniem rozwoju lokalnego2. Ważne jest, by działania społeczności lokalnej, władzy lokalnej oraz
pozostałych podmiotów funkcjonujących w gminie zmierzały do kreowania nowych
i poprawy istniejących walorów użytkowych gminy, tworzenia korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz zapewnienia ładu przestrzennego i ekologicznego3.
W poszczególnych terminach rozwoju lokalnego zaznacza się pozytywny charakter zmian, wzrost ilościowy i postęp jakościowy. Ważnym odniesieniem są potrzeby obserwowanych zjawisk, preferencji oraz hierarchii wartości odpowiadających danemu układowi lokalnemu4. Dla O. Godarda rozwój lokalny to nic innego
jak proces dywersyfikacji i wzbogacenia działalności gospodarczej i społecznej danego terytorium. Z kolei B. Guesnier ujmuje to następująco: rozwój lokalny oznacza
proces, w którym ludność zdobywa większą autonomię w definiowaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb, rozwiązywaniu swoich problemów i określaniu swojego
losu5. Natomiast J.J. Parysek definiuje rozwój lokalny jako: kompleks przeobrażeń
jakościowych dotyczący danego obszaru i odnoszący się do poziomu życia ludności
oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Parysek podkreśla także, że rozwój lokalny wiąże się z lokalną skalą działalności społeczno-gospodarczej,
bazując na endogennych czynnikach rozwoju (lokalne potrzeby, lokalne zasoby,
miejscowi ludzie, lokalne organizacje i podmioty gospodarcze itp.) oraz stanowi
uzupełnienie, prowadzonego w nawiązaniu do czynników egzogennych, rozwoju
regionalnego6. Istota rozwoju lokalnego zakłada ideę, która stwarza korzystne warunki do7:
–– wykorzystania aktywności społeczności lokalnych,
–– autentycznego udziału społeczności lokalnych w kreowaniu procesów rozwoju
i kontroli ich realizacji,
–– uwzględniania w procesie rozwoju kryteriów wartości, a także kategorii „jakość
życia”,
A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja TNOiK
i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003, s. 153.
3
A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 21-23.
4
J.F. Nowak, Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 18-19.
5
I. Pietrzyk, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
nr 786, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 90.
6
A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 15.
7
A. Potoczek, wyd. cyt., s. 151.
2
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–– efektywniejszego wykorzystania lokalnych i regionalnych zasobów oraz czynników rozwoju z uwarunkowaniami regionalnymi i globalnymi,
–– ujawnienia i wykorzystania prywatnej przedsiębiorczości oraz tworzenia klimatu dla rozwoju społeczno-gospodarczego,
–– przełamywania barier strukturalnych tkwiących obecnie w gospodarce lokalnej
i regionalnej,
–– wspierania rozwoju zrównoważonego, w tym zwłaszcza uwzględnienia uwarunkowań ekologicznych,
–– wykorzystania aktywności społeczności lokalnych i lokalnego potencjału do stymulowania rozwoju innowacji i postępu technicznego.
Wśród czynników rozwoju lokalnego uwzględniających rynkowe relacje gospodarcze i dostępność kapitału wymienia się takie czynniki, jak: zainwestowanie infrastrukturalne, poziom oświaty i kultury społeczności lokalnej, potencjał naukowy,
techniczny i kadrowy, aktywność społeczności lokalnej wspierana przez władze lokalne. Poprawne wyodrębnienie czynników rozwoju oraz barier jest istotną sprawą
dla kreowania rozwoju lokalnego. Czynniki te można podzielić na trzy zasadnicze
grupy: polityczne, społeczne, ekonomiczne. W tab. 1 zostały zaprezentowane czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju lokalnego.
Tabela 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju lokalnego
Polityczno-ustrojowe

Społeczne

1. Charakter władzy – ustrój
2. Zakres kompetencji –
usprawnienie władzy
różnych szczebli
3. Sposób sprawowania
władzy – społeczeństwo
4. Stopień akceptacji władzy
przez społeczeństwo

1. Potrzeby i wartości
2. Aspiracje mieszkańców
i organów przedstawicielskich
3. Stosunki międzyludzkie
4. Stosunek do reform, innowacji
i postępu technicznego
5. Stosunek władz lokalnych
do przedsiębiorczości

Ekonomiczno-środowiskowo-przestrzenne
1. Zasoby naturalne
2. Walory środowiska
przyrodniczego
3. Zasoby siły roboczej i jej
kwalifikacje
4. Potencjał gospodarczy i jej
struktura, w tym zwłaszcza
infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna
5. Inwestycje i kapitał

Źródło: A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja TNOiK
i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003, s. 154.

Do najważniejszych barier rozwoju lokalnego można zaliczyć wszelkie problemy związane z trudną sytuacją ekonomiczną państwa oraz niekorzystnymi dla układu lokalnego rozwiązaniami ustrojowymi, tj. zakres samorządności, kompetencji
i autonomii władz lokalnych. Poza barierą ekonomiczną, tj. niedostatkiem środków,
znaczny udział w hamowaniu rozwoju lokalnego mają następujące czynniki8:
8

Tamże, s. 157-158.
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–– niechęć do reform, brak motywacji do działania, brak inicjatywy i przedsiębiorczości,
–– brak jasno określonych kompetencji i zadań układu terytorialnego, w tym podstawowych jednostek terytorialnych,
–– brak sprawnego przepływu informacji między centrum a układem terytorialnym
oraz między województwem a układami lokalnymi,
–– słabość w funkcjonowaniu władz lokalnych,
–– dysproporcje struktury funkcjonalno-przestrzennej układów lokalnych, w tym
np. brak podstawowych urządzeń z dziedziny infrastruktury techniczno-ekonomicznej,
–– degradacja lokalnego środowiska przyrodniczego.

3. Turystyka w aspekcie rozwoju lokalnego
Turystyka, jako zjawisko wielowymiarowe i złożone, w warunkach globalizacji stała się wyróżnikiem współczesnego stylu życia i znaczącym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno w skali regionu, jak i świata oraz czynnikiem integracji międzynarodowej. Wraz ze wzrostem znaczenia turystyki w Unii Europejskiej
w wielu państwach śródziemnomorskich zaczęła ona stanowić priorytetową gałąź
gospodarki. Obecnie aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia
mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw9.
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Turystycznej (SICTA) w zakres działalności gospodarki turystycznej wchodzi 10 spośród 17 gałęzi gospodarki, które tworzą kompleks gospodarki turystycznej, czyli jeden z najważniejszych podsystemów
gospodarki regionalnej, zwłaszcza w regionach o dużych walorach turystycznych,
w tym górskich. Do kompleksu turystycznego sensu stricte należy zaliczyć przede
wszystkim: hotelarstwo, gastronomię, transport turystyczny, firmy turystyczne handel oraz nastawione na turystów kulturę, sport i kulturę fizyczną. Z kolei do kompleksu turystycznego sensu largo zaliczymy dodatkowo: usługi bankowe, ubezpieczeniowe, transport pasażerski, inne usługi handlowe, pocztowe i telekomunikacyjne,
ochrony środowiska naturalnego, gospodarki komunalnej oraz szkolnictwo związane z turystyką10.
Jednym z ważnych czynników stymulujących rozwój gospodarki turystycznej
w układach lokalnych jest właściwie realizowana lokalna polityka turystyczna miast
i gmin. Do korzystnych efektów tej polityki zaliczyć należy: wzrost dochodów ludności i budżetów lokalnych, urbanizację, wzrost zatrudnienia, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, poprawę i rozwój infrastruktury oraz usług, poprawę stan9
The Travel & Tourism Competitevness Report 2008, The Travel & Tourism Competitevness
Report 2008, Balancing Economic Development and Environmental Sustainability, World Economic
Forum, Geneva Switzerland 2008, https://members.weforum.org/pdf/global_competitiveness_reports/
ttreport/ttfullreport.pdf, dostęp: 26.03.2013.
10
W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 50.
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dardu życia społeczności, ponowne ożywienie folkloru i rzemiosła lokalnego,
zainteresowanie lokalną historią i pojawienie się nowej elity11. Turystykę w dużej
mierze można uznać za stymulator rozwoju lokalnego. Wynika to z atrakcyjności
turystycznej danego obszaru, na którą składają się trzy następujące elementy: ranga
walorów turystycznych, zdolność obsługowa urządzeń turystycznych (zagospodarowanie turystyczne) oraz dostępność komunikacyjna12. Najważniejsze czynniki endogeniczne warunkujące rozwój turystyki w kontekście lokalnym zostały wyodrębnione w tab. 2.
Tabela 2. Czynniki endogeniczne warunkujące rozwój turystyki na danym obszarze
Tradycyjne elementy
atrakcyjności turystycznej

Walory (atrakcje, dobra)
turystyczne

Walory kulturowe (antropogeniczne)
historyczne i współczesne
Walory przyrodnicze

Zagospodarowanie
turystyczne

Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Baza towarzysząca

Elementy marketingu
terytorialnego

Wybrane elementy
infrastruktury technicznej

Promocja i informacja
turystyczna

Realizowana przez władze publiczne
z udziałem sektora prywatnego

Tworzenie
i komercjalizacja produktu
turystycznego

Realizowana przez podmioty publiczne
i prywatne

Infrastruktura transportowa Zapewniająca dostępność komunikacyjną
zewnętrzną
Zapewniająca dostępność komunikacyjną
wewnętrzną
Infrastruktura środowiskowa

Uwarunkowania
społeczno-gospodarcze,
kulturowe,
administracyjno-polityczne (infrastruktura
instytucjonalna)
i ekologiczna

Postawa miejscowej
społeczności w stosunku
do turystów

Życzliwość, otwarcie na gości,
znajomość języków itp.

Działania władz
publicznych

Polityka gospodarcza, zachęty
inwestycyjne dla sektora turystycznego

Przedsiębiorczość

Zapewnienie bezpieczeństwa
Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa historycznego

Źródło: L. Butowski, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej
w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy
i przestrzenny, Difin, Warszawa 2009, s. 31.
L. Butowski, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny,
Difin, Warszawa 2009, s. 27.
12
Tamże, s. 26-33.
11
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Rozwój infrastruktury turystycznej przyczynia się do tworzenia nowych miejsc
pracy i walki z bezrobociem. Jak wynika z raportu World Tourism & Travel Council,
turystyka, kreując działalność gospodarczą, tworzy dużo nowych miejsc pracy.
Oszacowano, że w okresie od 2006 do 2015 r. w polskim sektorze turystycznym
roczny przyrost miejsc pracy będzie się kształtował na poziomie 2,4%13. Wraz ze
wzrostem zatrudnienia w turystyce następuje wzrost dochodów zatrudnionej ludności, popytu konsumpcyjnego, wydatków ludności oraz ożywienie gospodarcze
w kontekście lokalnym. Z kolei dzięki pojawieniu się nowych przedsiębiorstw realizowane są inwestycje, które wpływają na budowę i rozwój infrastruktury turystycznej, poprawę infrastruktury technicznej, w tym drogowej, rozwój gospodarki komunalnej, poprawę łączności, bezpieczeństwa oraz bazy kulturalnej, które również
nakręcają rozwój lokalny i regionalny. Dlatego wszelkie działania gminy powinny
być postrzegane jako procesy stałego wzrostu jakości życia lokalnego społeczeństwa, wsparte na wzajemnie zrównoważonych czynnikach gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Dla każdego miasta ogromne znaczenie ma bycie atrakcyjnym dla turystów poprzez tworzenie różnych obiektów kulturalnych i edukacyjnych,
ośrodków badań i rozwoju oraz obiektów administracyjnych14. Wpływ na rozwój
lokalny mają także inwestycje dotyczące budowy wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, działania na rzecz
lokalnego transportu zbiorowego czy też rozwój w zakresie ochrony zdrowia.
Wszystkie te działania przyczyniają się do wzrostu jakości obsługi ruchu turystycznego, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców.
Turystyka jest także jedną z wiodących funkcji w programowaniu rozwoju regionów, co znajduje odzwierciedlenie w ich regionalnych programach operacyjnych.
Podmiotami programów rozwoju turystycznego w układach regionalnych są w Polsce władze samorządowe wszystkich szczebli, tj. regionalne, powiatowe oraz gmin
miejskich i wiejskich, ale również podmioty prywatne działające w kompleksie turystycznym sensu largo. Programowanie regionalne może dotyczyć pojedynczego
regionu, ale może być także narzędziem polityki rozwoju regionalnego15. Podstawowym celem tworzenia strategii dla danego rejonu turystycznego jest zwiększenie
korzyści związanych z ruchem turystycznym, a także wzrostem zatrudnienia w branży turystycznej i w branżach komplementarnych oraz wzrostem dochodów ludności,
przy uwzględnieniu interesów mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Celem
może być także harmonijny rozwój gmin i miast regionu w wyniku realizacji programów finansowanych zarówno z budżetów sektora publicznego, jak i innych prywatnych źródeł finansowych, a także dochodów uzyskiwanych od osób przyjeżdżających do danego regionu. W dużej mierze zarządzanie regionem turystycznym polega
13
U. Szubert-Zarzeczny, Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski, „Edukacja” Wyższa Szkoła
Zarządzania, Wrocław 2002, s. 72.
14
E. Łaźniewska (red.), Turystyka w rozwoju lokalnym, Poznań 2012, http://kdg.ue.poznan.pl/att/
Gospodarka_Turystyczna/podrecznik_GT.pdf, dostęp: 23.03.2013, s. 39.
15
T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999, s. 36-43.
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na podjęciu zadań przez odpowiednie podmioty działające na poziomie lokalnym,
które są skierowane na rozwój lokalny gospodarki turystycznej. Działania te są
skoncentrowane na wyznaczaniu celów oraz kształtowaniu oczekiwanych efektów
z wykorzystaniem dostępnych instrumentów16.

4. Turystyka jako czynnik kształtujący rozwój lokalny
na przykładzie gminy Muszyna
Turystyka oraz związane z nią sektory gospodarcze i usługowe tworzą jedną z wiodących dziedzin gospodarki stymulującą rozwój lokalny i regionalny zarówno
w Europie, jak i na całym świecie. Kompleks turystyczny jest główną gałęzią gospodarczą, która może doprowadzić do zrównoważonego rozwoju, tym samym może
być podstawą konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego, a w konsekwencji wzrostu poziomu życia. Rozwój gospodarczo-usługowy jest szczególnie
ważny dla obszarów górskich, które są opóźnione pod względem poziomu życia
gospodarczego i społecznego w stosunku do regionów przemysłowo-usługowych.
Jedną z gmin w powiecie nowosądeckim, która zaczyna stwarzać warunki poprawy i podniesienia konkurencyjności swojego rejonu poprzez rozwój turystyki,
jest Muszyna. Jest to gmina miejsko-wiejska położona w województwie małopolskim, sąsiadująca z: Krynicą-Zdrojem, Piwniczną-Zdrojem oraz ze Słowacją.
W skład gminy Muszyna wchodzą następujące miejscowości posiadające status sołectwa: Andrzejówka, Dubne, Jastrzębik, Leluchów, Milik, Powroźnik, Szczawnik,
Wojkowa, Złockie, Żegiestów oraz miasto Muszyna, a także miejscowości bez statusu sołectwa: Łopatka Polska, Żegiestów-Zdrój. Zarówno walory klimatyczno-krajobrazowe, jak i źródła wód mineralnych stały się jednym z podstawowych atutów
gminy. Wody mineralne są wykorzystywane głównie do kuracji pitnej, kąpieli
i aerozoterapii w ośrodkach sanatoryjnych oraz do butelkowania przez miejscowe
rozlewnie. Wyjątkowy mikroklimat oraz lecznicze szczawy korzystnie wpływają na
schorzenia układu oddechowego i odpornościowego. Cisza, możliwość aktywności
ruchowej w czystym środowisku przyciągają coraz liczniejsze rzesze turystów i kuracjuszy. Do mocnych stron gminy można zaliczyć także atrakcyjne przygraniczne
położenie oraz funkcję turystyczno-uzdrowiskową17. Te i inne atuty stworzyły możliwość pozyskania i wykorzystania funduszy zewnętrznych na wsparcie infrastruktury uzdrowiskowej.
Jednym z ważniejszych projektów zrealizowanych w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego było przygotowanie strefy aktywności gospodarczej „Zapopradzie”. Głównym założeniem projektu była kompleksowa moB. Meyer, D. Milewski, Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009, s. 146.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata
2008-2015, Muszyna 2007, http://img.iap.pl/s/300/7846/Edytor/File/Zalacznik.pdf, dostęp: 27.03.2013,
s. 14.
16
17
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dernizacja oraz nadanie charakteru turystyczno-uzdrowiskowo-rekreacyjnego na
potrzeby mieszkańców miasta, kuracjuszy oraz turystów. Do najważniejszych celów
można zaliczyć: wprowadzenie funkcji kulturalno-artystycznej (amfiteatr), społecznej (plac zabaw), rekreacyjno-rehabilitacyjnej (zespół basenów z nieckami leczniczymi wypełnionymi wodą mineralną) oraz sztucznie mrożone lodowisko. Całkowity
koszt projektu to 7 681 527 zł, w tym dotacja rozwojowa w wysokości 4 867 210 zł.
Pozostałą kwotę stanowi wkład własny gminy18. Miasto i Gmina Uzdrowiska Muszyna otrzymała również dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację trzech projektów. W tab. 3
zostały scharakteryzowane główne projekty wraz z ich kosztem.
Tabela 3. Główne projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013
Lp.
1

2

3

Nazwa projektu
„Poznajmy się
jeszcze lepiej
w Muszynie”

„Spotkajmy się
na zamku
w Muszynie –
historia
i współczesność”

„Współpraca
młodzieży
i nauczycieli
polsko-słowackich
z zachowaniem
wartości
kulturowych
regionów
przygranicznych”

Opis
Projekt ten pozwolił na nawiązanie kontaktów
między mieszkańcami Muszyny a Lubotina,
Lipan, Dubovicy.
W ramach projektu zostały zrealizowane
następujące zadania: konferencja pt.
„Podobieństwa i różnice w samorządach
pogranicza polsko-słowackiego”;
impreza kulturalna pt. „Zakończenie lata nad
Popradem” oraz impreza sportowa pt. „Sport
nie zna granic”
Projekt był realizowany przy udziale partnera
słowackiego Zrzeszenia „Kamienna Wieża”
i miejscowości Kamenica. W ramach tego
projektu zostały zrealizowane następujące
działania: konferencja pt. „Zamki na
historycznym szlaku handlowym pogranicza
polsko-słowackiego”
W ramach projektu zostały zrealizowane
następujące działania: organizacja kursu
słowackiego dla uczniów w Muszynie,
organizacja polsko-słowackiego kursu dla
nauczycieli, zorganizowanie bloku zajęć
z historii i regionu w Muszynie od nazwą
„Podróże w historię”, zorganizowanie
imprezy plenerowej pod nazwą „Przysmaki
kuchni regionalnej i regionalne hałasowanie”

Koszt
Całkowity koszt
43 271 EUR
Dofinansowanie ze środków
EFRR 36 781 EUR,
wkład własny 2163 EUR,
współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa
4327 EUR
Całkowity koszt
56 940 EUR
Dofinansowanie ze środków
EFRR 48 399 EUR,
wkład własny 2847 EUR,
współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa
5694 EUR
Całkowity koszt
47 958 EUR
Dofinansowanie ze środków
EFRR 40 764 EUR,
wkład własny 2398 EUR,
współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa
4796 EUR

Źródło: opracowano na podstawie: Biuletyn Informacyjny nr 24 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny – grudzień 2009, s. 5-6.
18
Biuletyn Informacyjny nr 24 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny
– grudzień 2009, s. 4.
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Realizacja tych projektów przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności oferty turystycznej Muszyny. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o stworzeniu jednolitego systemu oznakowania w zakresie wynajmu pokoi przez władze samorządowe
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna19. Wszelkie podejmowane dotychczas
działania dotyczą inwestycyjnych, promocyjnych, organizacyjnych zadań zamierzających do poprawy obsługi mieszkańców gminy. Do ważniejszych wydatków w
2010 r. możemy zaliczyć m.in.: rekonstrukcję budynku zajazdu (Muzeum), budowę
boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie, realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego, budowę nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem, budowę centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju, budowę miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta”, budowę Parku
Zdrojowego „Zapopradzie”, mostu Sulin-Muszyna-Żegiestów, kładki granicznej na
rzece Poprad Andrzejówka-Mały Lipnik, odnowę centrum wsi Powroźnik, odnowę
centrum wsi Jastrzębik, zagospodarowanie uzdrowiska Złockie, budowę boiska Orlik, inwestycje na drogach powiatowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
budowę kanalizacji sanitarnych i wodociągów oraz adaptację budynku Dworu Starostów20. Wśród wymienionych wyżej inwestycji na terenie Muszyny niewątpliwie
ważna jest budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta”. Wartość tego przedsięwzięcia to 2 017 916,54 zł i aż 75% tej kwoty jest pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach tego projektu są realizowane następujące cele: budowa ścieżek
zdrowia i rowerowych, budowa placu seniora, montaż małej architektury, budowa
oświetlenia parkowego i ulicznego, wykonanie boiska do gier zespołowych, budowa
altanek wypoczynkowych, remont pijalni, dostawa i montaż toalet publicznych, wykonanie monitoringu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów21. Wszystkie te inwestycje były sporym wyzwaniem finansowym dla budżetu gminy i jak widać na rys. 1,
zaczęły wiązać się ze znacznym deficytem gminy, w szczególności w latach 2009
i 2010.
Można jednak podejrzewać, że w niedalekiej przyszłości nastąpi szybki zwrot
zainwestowanych pieniędzy ze względu na coraz większe zainteresowanie wśród
osób odwiedzających (turystów i kuracjuszy) oraz przyszłych inwestorów. Ugruntowana pozycja na rynku usług sanatoryjnych i wczasowych oraz rozwijająca się baza:
sanatoryjna, wypoczynkowa i noclegowa, oraz dostępność komunikacyjna zarówno
samochodowa, jak i kolejowa to na pewno atuty społeczno-gospodarcze w dalszym
rozwoju gminy Muszyny. Z kolei intensywny rozwój usług uzdrowiskowych poprzez modernizację i dostosowanie do potrzeb rynku oraz zwiększenie usług wpłyTamże, s. 8-9.
Biuletyn Informacyjny nr 25 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny
– marzec 2010, s. 3.
21
Biuletyn Informacyjny nr 30 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny
– kwiecień 2011, s. 5.
19
20
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Rys. 1. Dochody i wydatki (ogółem) budżetu gminy Muszyna w latach 2003-2011 (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Krakowie, Województwo Małopolskie, Podregiony, Powiaty, Gminy, Kraków, www.stat.gov.pl/krak, dostęp: 26.03.2013.

wa na spory rozwój budownictwa. Aby gmina mogła się cieszyć sporym zainteresowaniem wśród turystów, zaczęto prowadzić na szeroką skalę rewitalizację terenów
miejskich poprzez budowę dróg, chodników, oświetlenia, wodociągów, kanalizacji
itp. Działania te mają poprawić warunki bytu mieszkańców oraz przyciągnąć turystów.
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Rys. 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji
Źródło: jak do rys. 1.
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Rysunek 2 pokazuje, że gmina stawia na pierwszym miejscu działania na rzecz
rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budownictwo). Budowa infrastruktury w ostatnim okresie wpłynęła na bardzo intensywny rozwój Muszyny. Z kolei bogatsza i lepsza infrastruktura sportowo-rekreacyjna wzbogaca ofertę turystyczną
oraz uzdrowiskową. W tym momencie lokalny rozwój społeczno-gospodarczy przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców, tworząc nowe miejsca pracy,
oraz staje się miejscem atrakcyjnym dla turystów z całego kraju.

5. Podsumowanie
Turystyka stymuluje rozwój regionalnej przedsiębiorczości, szczególnie małych
i średnich przedsiębiorstw, a generowane w ten sposób dochody pozostają w regionie. Mieszkańcy często mają możliwości uzyskania dodatkowych dochodów np. poprzez agroturystykę czy wyrób rękodzieła. W przypadku regionów znaczącą rolę
odgrywają także władze terytorialne, które mają udział w podatkach i opłatach związanych z turystyką i działalnością gospodarczą w tym sektorze. Dochody budżetowe
są przeznaczane m.in. na rozwój infrastruktury i usług. Działania samorządu terytorialnego mają na celu pomóc podmiotom działającym w sektorze turystycznym,
głównie przedsiębiorcom: biurom podróży, hotelom, lokalom gastronomicznym
oraz instytucjom działającym w branży turystycznej.
Turystykę w dużej mierze można uznać za stymulator rozwoju lokalnego. Widać
to w szczególności na przykładzie gminy Muszyna. Podniesienie rangi turystycznej
tej gminy wynika z atrakcyjności walorów turystycznych, zdolności obsługowej
urządzeń turystycznych oraz dostępności komunikacyjnej. Wszelkie działania inwestycyjne na terenie gminy Muszyna przyczyniają się do wzrostu jakości obsługi ruchu turystycznego, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców.
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TOURISM AS A CHANCE FOR LOCAL DEVELOPMENT
Summary: The subject of this article is to show tourism as an economic potential shaping and
influencing local development. At the beginning local development and its internal and
external factors are described. Next step is to show tourism in the local aspect as a significant
element of social and economic development in the region. At the end, tourism is shown as
one of the branches of economy, which is a chance for the development of Muszyna
community.
Keywords: economy, local development, tourism.
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