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ENVIRONMENTAL ASSETS OF PRZERZECZYN-ZDRÓJ,
THE SMALLEST SPA IN POLAND

Streszczenie

W opracowaniu zwrócono uwag  na walory rodowiskowe najmniejszego
uzdrowiska w Polsce Przerzeczyna-Zdrój. Jest to wie  wchodz ca w sk ad gminy
Niemcza, w powiecie dzier oniowskim województwa dolno l skiego. Liczy oko o
700 sta ych mieszka ców w cz ci mieszkalnej oraz w cz ci uzdrowiskowej ofe-
ruje oko o 170 miejsc dla kuracjuszy. Miejscowo  po o ona jest w ród terenów
zielonych. Otaczaj  j  ki, pola oraz ma e zagajniki, u podnó a gór Sowich, sta-
nowi cych jedn  z atrakcji turystycznych regionu. W ród licznych walorów ro-
dowiskowych na szczególn  uwag  zas uguj : klimat i naturalne, lecznicze wody
mineralne (siarczkowe, radoczynne i elaziste). Wody te w swym sk adzie s  uni-
kalnymi nie tylko w skali Polski, ale te  na skal  Europy.

S owa kluczowe: Przerzeczyn-Zdrój, wie , uzdrowisko, walory rodowiskowe,
lecznicze wody mineralne

Summary

The study presents environmental assets of Przerzeczyn-Zdrój, the smallest
spa in Poland. Przerzeczyn-Zdrój is a village located in the commune of Niemcza,
in Dzier oniów poviat, Lower-Silesia voivodship. The population is ca. 700 per-
manent inhabitants in the residential part and accommodation for ca. 170 visitors
is offered in the spa part. The village is in green area, surrounded by meadows,
fields and copses, at the foot of the Owl Mountains which are one of the tourist
attractions of the region. The climate and natural, medicinal mineral waters (sul-
phurous, radon and ferruginous), unique not only in Poland, but also on European
scale, are among the many environmental assets of the place.

Key words: Przerzeczyn-Zdrój, village, spa, environmental assets, medicinal
mineral waters
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WPROWADZENIE

Celem opracowania jest omówienie walorów rodowiskowych najmniej-
szego uzdrowiska w Polsce tj. Przerzeczyna-Zdrój. W ród licznych walorów
rodowiskowych na szczególn  uwag  zas uguj : klimat i naturalne, lecznicze

wody mineralne (siarczkowe, radoczynne i elaziste). Wody te w swym sk adzie
s  unikalnymi nie tylko w skali Polski, ale i Europy.

 Miejscowo  nie posiada praw miejskich. Jest wsi . Po o ona jest w gór-
nym biegu rzeki l y, na zachodnim sk onie Wzgórz Szklarskich, b d cych
cz ci  przedgórza Sudetów, na wysoko ci oko o 240 m.n.p.m. [Bali ska 1991].
Usytuowana jest przy jednej z najwa niejszych tras komunikacyjnych w Polsce -
drodze krajowej nr 8 relacji Kudowa-Zdrój - Wroc aw. Wie  administracyjnie
wchodzi w sk ad gminy Niemcza, w powiecie dzier oniowskim województwa
dolno l skiego [Falkiewicz, Starzewska 1975]. Zajmuje powierzchni  4448,00
ha. Miejscowo  liczy oko o 700 sta ych mieszka ców w cz ci mieszkalnej
oraz w cz ci uzdrowiskowej oferuje oko o 170 miejsc dla kuracjuszy. Ponadto
w miejscowo ci znajduj  si  kwatery prywatne, które dysponuj  cznie oko o
30 miejscami noclegowymi (nie wliczaj c miejsc z tzw. „czarnej strefy”).

Rysunek 1. Schemat funkcjonalny wsi uzdrowiskowej Przerzeczyna-Zdróju
(opracowanie autorki)

Figure 1. Functional diagram of Przerzeczyn-Zdrój, a spa village (author’s work)
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Pierwsza wzmianka o miejscowo ci pochodzi z 1264 roku, kiedy to nazwa
brzmia a Przyrzyce, wiadcz c o s owia skiej etymologii. W okresie kolonizacji
niemieckiej zacz to u ywa  nazwy Bad Dirsdorf. Do ko ca XIX wieku a tak e
w wieku XX do 1945 roku u ywano nazwy Diersdorf. Po II wojnie wiatowej
zacz a obowi zywa  nazwa stosowana do dzi  tj. Przerzeczyn-Zdrój.

Za pocz tek dzia alno ci uzdrowiska przyjmuje si  rok 1802. Uj to wów-
czas dwa cenne ród a wód mineralnych: siarczkowe i elaziste, które bardzo
rzadko wyst puj  obok siebie. Fakt ten przyczyni  si  do rozwoju uzdrowiska.
Wtedy te  wybudowano dwa pierwsze obiekty uzdrowiskowe. Status uzdrowi-
ska miejscowo  posiada nieprzerwanie od roku 1802.

Wie  Przerzeczyn-Zdrój jest dawn  wielodro nic . Wyst puj  tu drogi
o ró nych kategoriach: droga krajowa, wojewódzka oraz drogi lokalne. Miej-
scowo  podzielona jest na cz  wyra nie uzdrowiskow , z obiektami sanato-
ryjnymi, oferuj cymi baz  noclegow  dla kuracjuszy jak i zabiegi lecznicze,
oraz cz  mieszkaln , gdzie dominuje zabudowa niska, jednorodzinna, a tak e
dawna zabudowa pozak adowa. Cz  uzdrowiskowa znajduje si  poza obsza-
rem mieszkalnym, na skraju wsi, przy terenach zielonych. Sprzyja to warunkom
do rehabilitacji i odnowy zdrowotnej.

Rysunek 2. Struktura przestrzenna wsi Przerzeczyn-Zdrój (opracowanie autorki)
Figure 2. The structure of the village Przerzeczyn-Zdrój (author’s work)
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Miejscowo  po o ona jest w ród terenów zielonych, u podnó a gór So-
wich, stanowi cych jedn  z atrakcji turystycznych regionu [W c awowicz-
Bilska 2008]. Przerzeczyn-Zdrój jako uzdrowisko, na przestrzeni lat nie zmieni
swej formy funkcjonalno-przestrzennej [ azarkowie 2007]. Zarówno Park
Zdrojowy jak i obiekty sanatoryjne powsta y przed rokiem 1939 i s  u ytkowane
do dzi . Drobne zmiany widoczne s  jedynie w Parku Zdrojowym, gdzie czytel-
ne s  pozosta o ci po cie ce zdrowia, utworzonej na prze omie lat 70-80.
W okresie powojennym wybudowano równie  nowoczesny basen w obiekcie
„Forsycja” oraz sto ówk  dla kuracjuszy. Uk ad komunikacyjny miejscowo ci
równie  nie uleg  modyfikacji. Wzd u  ci gów komunikacyjnych zacz y po-
wstawa  nowe budynki wielorodzinne oraz jednorodzinne.

Rysunek 3. Zagospodarowanie przestrzenne Przerzeczyna- Zdroju
(opracowanie autorki)

Figure 3. Spatial management of Przerzeczyn-Zdrój (author’s work)

PODSTAWOWE TWORZYWA UZDROWISKOWE

G ówne tworzywa uzdrowiskowe Przerzeczyna-Zdroju stanowi  naturalne
wody mineralne (siarczkowe, radoczynne i elaziste) oraz klimat . Podstaw
prowadzonych tu kuracji s  zabiegi przyrodolecznicze: balneologiczne i peloi-
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doterapia (zabiegi borowinowe). Do zabiegów balneologicznych wykorzysty-
wane s  wody lecznicze czerpane ze róde  po o onych na terenie uzdrowiska.
S  to wody radoczynne z zawarto ci  wapnia i magnezu. W swym sk adzie s
one unikalnymi naturalnymi wodami leczniczymi nie tylko w skali Polski, ale
te  w skali europejskiej.

Rysunek 4. Walory rodowiskowe uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój
(opracowanie autorki)

Figure 4. Environmental assets of the spa of Przerzeczyn-Zdrój (author’s work)

Radon jest gazem szlachetnym, nie wi cym si  z innymi substancjami.
K piel radoczynna oraz samo przebywanie w emanatorium radoczynnym, jakim
jest zak ad przyrodoleczniczy w pawilonie sanatoryjnym „Akacja”, wp ywa na
popraw  kr enia obwodowego i ocieplenie ko czyn. Wtórnie powoduje
zmniejszanie si  obrz ków, bólu stawowego i ci gnisto-mi niowego, popraw
wydolno ci ruchowej a tak e spadek poziomu cholesterolu. Organizm korzysta-
j c z wp ywu radonu przyspiesza oczyszczanie si  ze szkodliwych produktów
przemiany materii, szczególnie w chorobach takich jak cukrzyca czy dna
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moczanowa. K piele w wodzie radoczynnej maj  dobroczynny wp yw na regu-
lacj  hormonaln  zarówno u kobiet jak i u m czyzn. Cz  siarczkowa wody
leczniczej zawiera wap  i magnez. Dzi ki temu woda dzia a odczulaj co, ma
silne dzia anie na powierzchni  skóry, powoduj c przyspieszenie z uszczania si
martwych warstw naskórka i widoczne dzia anie kosmetyczne. Korzystaj c
z serii k pieli, zwi zki siarki, wapnia, magnezu wnikaj  do organizmu i tam s
wykorzystywane do uzupe niania niedoborów w wielu chorobach reumatycz-
nych m.in. zwyrodnieniowych, pourazowych, osteoporozie. Ponadto skojarzone
dzia anie wody radoczynno-siarczkowej normalizuje ci nienie t tnicze krwi,
szczególnie u osób z agodnym nadci nieniem, opó nia wyst powanie objawów
mia d ycy w t tnicach obwodowych, poprawia parametry krwi. Na bazie wody
radoczynno-siarczkowej wykonuje si  wszystkie k piele wannowe oraz k piele
wirowe ko czyn górnych i dolnych.

Na terenie uzdrowiska znajduj  si : odwiert wody nr II - wody siarczkowej
samonap ywowej w formie szybika o g boko ci 6m, o wydajno ci wynosi
1,6 m3 na godzin , uj cie jest ogrodzone i niedost pne dla osób nieupowa nio-
nych; odwiert wody nr IX - samonap ywowej wody radonowo-siarczkowej
o g boko ci odwiertu 70 m, wydajno ci 3 m3 na godzin , pompa zanurzona jest
na g boko ci 49 m; odwiert wody samonap ywowej magnezowo-wapniowej
o g boko ci ca kowitej odwiertu 182 m, wydajno ci wynosi 15 m3/godzin ;
odwiert wody nr VIII - obecnie nie eksploatowany.

Dla pe nego efektu terapeutycznego w chorobach b d cych g ównym pro-
filem leczniczym uzdrowisko poleca ca  gam  innych zabiegów fizykalnych:
zawijania borowinowe, krioterapi  miejscow  (nadmuch parami ciek ego azotu),
diadynamik, interdyn, terapuls, ultrad wi ki, jonoforeza, magnetron, quatron,
laser, lampy solux, IR, Bio-V, system terapeutyczny GH-8 (leczenie uszczycy),
masa  r czny, aquavibron, inhalacj  indywidualn , gimnastyk  lecznicz  w gru-
pie, gimnastyk  lecznicz  indywidualn  na przyrz dach, saun .

Kuracjusze posiadaj  mo liwo  korzystania z basenu rehabilitacyjnego
znajduj cego si  w pawilonie sanatoryjnym „Forsycja”. Basen przystosowany
jest dla osób niepe nosprawnych ruchowo. Posiada system hydromasa y pod-
wodnych, urz dzenia do natrysku punktowego i p aszczowego oraz tzw. „prze-
ciw-fali”. Wykonywane s  tam zorganizowane wiczenia. Istnieje równie  mo -
liwo  indywidualnego korzystania.

Profile lecznicze dla uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój to: choroby ortope-
dyczno – urazowe; choroby reumatologiczne; choroby neurologiczne.

Klimat jest drugim, po wodach mineralnych tworzywem uzdrowiska. Jest
on agodny, o cechach przedgórskich i atwy do przystosowania. Zim  niezbyt
ostry, w lecie ciep y. Nat enie bod ców klimatycznych zale y od rodzaju pod-
o a, pokrycia i zagospodarowania terenu oraz stosunków wodnych. Wyst puje

tu oko o 40% dni w roku z komfortem klimatycznym.
Klimat stanowi idealne po czenie z unikalnymi wodami mineralnymi dla

kuracjuszy, którzy korzystaj  z dobroczynnych w a ciwo ci natury.
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INFRASTRUKTURA UZDROWISKOWA

Uzdrowiskowa historia Przerzeczyna-Zdroju datuje si  na 1802 rok, gdy
hrabia von Pfeil - rodowy w a ciciel dóbr przerzeczy skich obudowa  ród o
wody siarczanowej, z zamiarem wykorzystywania jej do celów leczniczych.
Z k pieli leczniczych korzystano na niewielk  skal . Jednak informacje o ródle
i jego mocy rozchodzi y si  szybko i szeroko. Do miejscowo ci coraz liczniej
przybywali go cie. Fakt ten przyczyni  si  do powstania w roku 1824 Domu
Zdrojowego. W 1840 roku zmodernizowano i powi kszono obiekt kuracyjny,
zapewniaj c miejsca pobytowe dla go ci. Wówczas te  zacz to urz dza  park,
nadaj cy miejscowo ci kurortowego charakteru. W 1953 roku utworzone zosta o
Przedsi biorstwo Pa stwowe „Uzdrowisko Przerzeczyn”.

Aktualnie uzdrowisko posiada 4 obiekty sanatoryjne: „Forsycja” – naj-
wi kszy obiekt uzdrowiskowy (60 miejsc); „Akacja” z baz  zabiegow , salk
gimnastyczn , biurem us ug, gabinetami piel gniarskimi i lekarskimi; „ Buk”;
„Cis” (162 ó ka), zak ad przyrodoleczniczy, sanatoryjny punkt ywienia, park,
kawiarni  oraz bibliotek .

Informacje statystyczne dotycz ce uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój zosta y
przedstawione na diagramach: 1-3.
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Diagram 1. rednia liczba ó ek czynnych
(opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych Banku Danych Lokalnych)

Diagram 1. Average number of beds available
(based on statistical data from Local Data Bank)
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Diagram 2. Leczeni kuracjusze- stacjonarnie
(opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych Banku Danych Lokalnych)

Diagram 2. Spa visitors – stationary treatment
(based on statistical data from Local Data Bank)
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Diagram 3. Spa visitors – ambulatory treatment
(based on statistical data from Local Data Bank)
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE DLA KURACJUSZY

Podczas pobytu na leczeniu uzdrowiskowym, by uatrakcyjni  pobyt
w uzdrowisku dla kuracjuszy organizowane s  wycieczki do Wroc awia, w Góry
Sto owe, do arboretum (ogrodu dendrologicznego) w Wojs awicach, klasztoru
cysterskiego w Henrykowie oraz dalsze do Pragi i Wiednia [Gaworecki 2003].
Na dancing mo na wybra  si  do Kawiarni Zdrojowa, po o onej w centrum
uzdrowiska. W okresie letnim we wsi odbywaj  si  liczne festyny, koncerty
muzyczne, plenery malarsko-rze biarskie oraz pota cówki na wie ym powie-
trzu, stanowi ce atrakcje dla kuracjuszy [D bicki 2005].

W Przerzeczynie-Zdroju znajduje si  kilka historycznych budynków, które
podlegaj  ochronie konserwatorskiej. S  to: gotycki ko ció  parafialny Matki
Boskiej Cz stochowskiej Królowej Polski z XV wieku; zabytkowe liczne epita-
fia znajduj ce si  na ko ciele, unikatowe na skal  regionaln ; XIX-wieczny pa-
ac otoczony malowniczym parkiem krajobrazowym; Dom Zdrojowy z 1812

roku; apartament „Ja ”, który pocz tkowo istnia  jako drewniany domek; Park
Zdrojowy, ukszta towany ju  na pocz tku istnienia uzdrowiska. Ponadto obiek-
tami historycznymi, ale zaniedbanymi s : remiza stra acka z XVII wieku i gro-
bowce z XIX wieku znajduj ce si  na cmentarzu przyko cielnym.

ZACHOWANIE WALORÓW UZDROWISKOWYCH

Na obszarze Uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój wydziela si  trzy strefy
ochrony uzdrowiskowej. Strefa „A „ ochrony uzdrowiskowej (wg ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych przeznaczona jest do
prowadzenia dzia alno ci w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w ci le okre-
lonym obszarze, w którym istniej  warunki co do powierzchni, zabudowy,

wska ników terenów zieleni itp. W celu ochrony naturalnych niezb dnych do
prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz kszta towania innych
czynników rodowiskowych dla uzdrowiska Przerzeczyn - Zdrój, obszar ten jest
zarezerwowany dla urz dze  i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego.

G ównym celem ochrony obszaru uzdrowiskowego jest takie kszta towa-
nie urbanistyczne, aby warunki naturalne uzdrowiska nie uleg y zniszczeniu,
ograniczeniu lub zniekszta ceniu. Obszar „A” ochrony uzdrowiskowej stanowi
funkcjonalne przed u enie najbli szego otoczenia zak adów i urz dze  lecznic-
twa uzdrowiskowego. W obszarze tym intensywno  zabudowy jest niska,
a tereny zieleni zajmuj  94 % powierzchni ca o ci terenu. Obszar strefy „A”
wynosi 60,10 ha. Oprócz terenów zaj tych pod sanatoria przewidziano w tej
strefie, tereny pod potencjalne lokalizacje nowych sanatoriów i pensjonatów.
W obszarze „A” nie przewiduje si  nowej zabudowy mieszkaniowej.
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Strefa „B”, o powierzchni 259,9 ha (udzia  terenów zielonych wynosi
94%) obejmuje obszar przyleg y do strefy „A”. Jest jej otulin  stanowi c jedno-
cze nie teren zabudowy us ugowej, turystycznej i mieszkaniowej, nie maj cych
negatywnego wp ywu na w a ciwo ci lecznicze uzdrowiska.

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej jest otulin  dla obszaru „B” i ”A”
i stanowi granic  Uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój. Posiada powierzchni  4128 ha
i teren zielony (biologicznie czynny) 96 %. Strefa „C” przyleg a do strefy „B”
i stanowi jej otoczenie, obejmuje obszar maj cy wp yw na zachowanie walorów
krajobrazowych, klimatycznych oraz ochron  z ó  naturalnych surowców lecz-
niczych.

Wyznacza si  czynno ci zabronione do realizacji w poszczególnych stre-
fach ochrony uzdrowiskowej.

W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania si  lokalizacji: zak adów
przemys owych, budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyj tkiem
modernizacji obiektów istniej cych, bez mo liwo ci zwi kszenia powierzchni
ich zabudowy, pól biwakowych i campingowych, domków turystycznych
i campingowych, prowadzenia targowisk, z wyj tkiem punktów sprzeda y pa-
mi tek, wyrobów ludowych, trzymania zwierz t gospodarskich, dzia alno ci
rolniczej, organizacji rajdów samochodowych i motorowych, lokalizacji: stacji
paliw, sk adowisk odpadów, sk adów opa u, parkingów w liczbie miejsc posto-
jowych wi kszej ni  10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie, stacji bazowych
telefonii komórkowej, nadawczych radiowych i telewizyjnych, radiolokacyjnych
i innych emituj cych fale elektromagnetyczne, organizowania imprez masowych
zak ócaj cych proces leczenia uzdrowiskowego, dzia alno ci o charakterze roz-
rywkowym zak ócaj cej cisz  nocn  w godz. 22 - 6, obiektów mog cych zna-
cz co oddzia ywa  na rodowisko np. warsztaty samochodowe, w dzarnie ryb.

W strefie ochronnej „B” zabrania si  lokalizacji: nowych oraz rozbudowy
istniej cych zak adów przemys owych, punktów skupu z omu i skupu produk-
tów rolnych; lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni wi kszej ni
400 m2 , uruchamiania stacji paliw lub urz dze  emituj cych fale elektroma-
gnetyczne, nie bli ej ni  500 m od granicy strefy ochronnej „A”, uruchamiania
punktów dystrybucji i sk adowania rodków chemicznych i produktów naftowych,
wyr bu drzew le nych i parkowych, z wyj tkiem ci  sanitarnych; pozyskiwania
surowców mineralnych innych ni  naturalne surowce lecznicze; prowadzenia nie-
korzystnych robót melioracyjnych, parkingów o wielko ci powy ej 50 miejsc
postojowych, wszystkich czynno ci zabronionych w strefie ochronnej „C”.

W strefie ochronnej „C” zabrania si : nieplanowanego wyr bu drzew;
prowadzenia dzia a  powoduj cych niekorzystn  zmian  stosunków wodnych;
lokalizacji nowych uci liwych obiektów budowlanych, w tym zak adów prze-
mys owych; prowadzenia dzia a  maj cych wp yw na fizjografi  uzdrowiska
i jego za o enia przestrzenne lub w a ciwo ci lecznicze klimatu [Ustawa o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 , art. 38].
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UWARUNKOWANIA I WYMAGANIA KOMPOZYCYJNO-ESTETYCZNE

Miejscowo  po o ona jest w ród terenów zielonych, w ród których mo -
na wyró ni : Park Zdrojowy o powierzchni 3 ha, park przypa acowy, sady owo-
cowe, ogródki dzia kowe, tereny zieleni nie zagospodarowanej.

Obszar uzdrowiska w znacznym stopniu nawi zuje do rodowiska natural-
nego, jakim miejscowo  jest otoczona. Du a ilo  zieleni, zró nicowane ro-
dzaje drzew, krzewów, malowniczy wodospad na rzece przep ywaj cej przez
centrum cz ci uzdrowiskowej, obiekty ma ej architektury (fontanna, estetyczne
awki, latarnie czy pergola, któr  porasta w okresie letnim bluszcz) czyni  ob-

szar uzdrowiska zielonym, cichym i niezwykle przyjaznym dla kuracjuszy.
Elementy kolorystyczne w elewacji budynków wspó graj  ze sob , two-

rz c harmonijn  ca o . Na obszarze uzdrowiskowym ruch pojazdów jest zni-
komy. Parking dla samochodów kuracjuszy znajduje si  poza bezpo redni  stre-
f  przeznaczon  dla wypoczynku. Podsumowuj c, obszar ten oferuje wysoki
poziom walorów kompozycyjno-estetycznych zarówno dla kuracjuszy jak
i odwiedzaj cych.

WA NE INNE ELEMENTY TURYSTYKI

W Przerzeczynie-Zdroju wytyczona zosta a cie ka edukacyjno-
przyrodnicza prowadzona z miejscowo ci Ligota Ma a. Obejmuje ona cz
zacisznych i malowniczych miejsc Przedgórza Sudeckiego. cie k  uatrakcyj-
niaj  przystanki edukacyjne oraz tablice opisuj ce rozmaite aspekty rodowiska
przyrodniczego. Przemierzaj c cie k  zwraca si  uwag  mi dzy innymi na:
olbrzymich rozmiarów d by i lipy o obwodach ponad 4 m; kompleksy stawów,
meandruj ca rzeka l a oraz jej prze om z kaskadami w Przerzeczynie-Zdroju.

WNIOSKI KO COWE

1. Uzdrowisko Przerzeczyn-Zdrój b d c najmniejszym uzdrowiskiem
w Polsce i posiadaj c najmniejsz  liczb  miejsc dla kuracjuszy, jest miejscem
niezwykle cichym, spokojnym, oddalonym od zgie ku i przyjemnym dla odwie-
dzaj cych go osób.

2.  Kuracjusze odnajduj  tu warunki odpowiednie do odbycia turnusu
rehabilitacyjnego.

3. rodowisko przyrodnicze, towarzysz ca licznie ziele , wyznaczone
miejsca odpoczynku, zdrowotne dzia anie wód leczniczych i wysoka jako
sprz tu stosowanego w leczeniach schorze , sprawiaj , e uzdrowisko Przerze-
czyn-Zdrój, mimo, i  nie posiada tak du ej rangi jak inne wi ksze o rodki
uzdrowiskowe, w pe ni na ni  zas uguje.
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4. Profil leczniczy uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój z punktu widzenia
klimatoterapii wydaje si  w a ciwy [Koz owska-Szcz sna i in. 2002].

5. Uzdrowisko dolinne do jakich zalicza si  Przerzeczyn-Zdrój ma wa-
runki korzystne do klimatoterapii, bowiem zlokalizowane jest na terenie dobrze
przewietrzanym, o dobrym stanie powietrza.
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