UCHWAŁA NR LXI/407/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do stowarzyszenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018
poz. 994 ze zmianami) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Lądek-Zdrój do międzynarodowego stowarzyszenia European
Historic Termal Towns Association (EHTTA) z siedzibą w Acqui Terme (Włochy).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do stowarzyszania pod nazwą EHTTA
Association.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 poz. 994 ze zmianami) który brzmi:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
12 a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i
regionalnych,
W czerwcu tego roku Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk nawiązał kontakt z European
Historic Termal Towns Association (EHTTA) - organizacją zrzeszającą wielowiekowe kurorty z
piętnastu europejskich krajów. Organizację EHTTA założyły w 2009 r., w Brukseli miasta
członkowskie: Acqui Terme (Włochy), Bath (Wielka Brytania), Ourense (Hiszpania),
Salsomaggiore Terme (Włochy), Spa (Belgia) i Vichy (Francja). Część z tych miast miała już
bogate doświadczenia z wcześniejszej współpracy w ramach projektu “Thermae Europae” (Culture
2000 Programme). Obecnie do grona EHTTA Association należy 40 wybranych uzdrowisk, a
każde z nich ma bogatą historię i szeroką paletę różnorodnych zabiegów zdrowotnych w ofercie.
Na prestiżowej liście EHTTA znajduje się m.in. dziewięć uzdrowisk francuskich (Vichy, Le MontDore, Royat – Chamalieres, Châtel-Guyon, La Bourboule, Bagnoles-de-L’Orne, Luchon, Cauterets,
Enghien-les-Bains), siedem włoskich (Abano Terme, Salsomaggiore Terme, Acqui Terme, Fiuggi,
Montecatini Terme, Chanciano Terme,), trzy niemieckie (m.in. Baden-Baden), dwa greckie, dwa
portugalskie, jedno rumuńskie, jedno belgijskie, jedno tureckie, jedno węgierskie, jedno
chorwackie, jedno czeskie, jedno hiszpańskie i jedno brytyjskie. To prawdziwa elita wśród
europejskich kurortów. W tym zaszczytnym gronie nie ma jeszcze żadnego polskiego uzdrowiska –
oznacza to, że Lądek-Zdrój będzie pierwszym członkiem tej organizacji. Warto dodać, że w 2010 r.
EHTTA otrzymała certyfikat od Rady Europy uprawniający do zarządzania Europejską Trasą
Historycznych Miast Termalnych będącą częścią Programu Tras Kulturowych.
Lądek-Zdrój to najstarsze uzdrowisko w Polsce (1241 r.) z bogatymi tradycjami, ale i z wieloma
problemami. Rozwój uzdrowiska trwa od XV w., kiedy wybudowano pierwszy zakład kąpielowy,
gościniec i kaplicę – kompleks ten nazwano imieniem św. Jerzego. Istniejący do dziś Zakład
Przyrodoleczniczy Jerzy jest najstarszym obiektem uzdrowiskowym w Polsce i jednym z
najstarszych w Europie. W uzdrowisku zdrowie przywraca się za sprawą 3 pierwiastków – siarka,
radon, fluor (obecnych w wodach). Występują tu wody hipertermalne powstające wskutek
mieszania się wód termalnych z większych głębokości z wodami zwykłymi o podwyższonej
radoczynności (rzadko spotykany radon 222). Lądeckie wody działają na organizm bodźcowo - ich
szczególne właściwości to działanie przeciwzapalne i odczulające. W kurorcie leczone są
schorzenia reumatyczne, narządów ruchu, układu nerwowego, układu krążenia, układu
trawiennego, układu moczowego, skórne oraz zaburzenia przemiany materii (występuje tu 7 aż
źródeł).
Lądek-Zdrój to uzdrowisko wyjątkowe pod wieloma względami jednak wymagające wsparcia z
zewnątrz i wielu działań promocyjno-rozwojowych. Do prężnego, a zarazem zrównoważonego i
wielowymiarowego rozwoju potrzebni są partnerzy z równie bogatym doświadczeniem. Kurort
Lądek-Zdrój będąc członkiem stowarzyszenia kurortów historycznych z bogatymi tradycjami nie
tylko wzmocni swoją pozycję, ale i stanie się uzdrowiskiem liczącym się w Europie. Członkostwo
w tak szacownym gronie jak EHTTA będzie też doskonałą formą promocji (m.in. przez portal,
wydarzenia kulturalne, wspólne projekty międzynarodowe) dla Gminy Lądek-Zdrój.
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Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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