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Artykuły zamieszczone w niniejszym, piętnastym zeszycie „Gospodarki Przestrzennej”, przygotowanym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone
są wybranym problemom planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają aktualne problemy badawcze Autorów
z rozmaitych dziedzin gospodarki przestrzennej. W zeszycie zaprezentowano wyniki badań naukowych dotyczących takich obszarów gospodarki przestrzennej, jak:
kurczące się małe miasta, obszary metropolitalne, efektywność projektów innowacyjnych, turystyka uzdrowiskowa, wartość rekreacyjna zbiorników wodnych, wydajność pracy w samorządzie terytorialnym, klastry, potencjał rozwojowy obszarów
problemowych, zarządzanie krajobrazem kulturowym na obszarach wiejskich, czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej, inwestycje na obszarach oddziaływania dużych miast, funkcja turystyczna obiektów podziemnych, transport zrównoważony w miastach i inne. Treści zawarte w artykułach stanowią osobiste poglądy
Autorów na przedstawione w nich problemy. Każdy artykuł podlegał recenzowaniu
przez dwóch recenzentów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
Wyrażamy przekonanie, że publikacja ta będzie stanowiła istotny wkład w rozwój gospodarki przestrzennej jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, będzie
także inspiracją do dalszych badań i analiz porównawczych. Większość artykułów,
oprócz wartości czysto naukowej, ma także walor aplikacyjny. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość tej szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, jaką
jest gospodarka przestrzenna.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Jacek Potocki, Jerzy Ładysz
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INNOWACYJNEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ
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IN LOWER SILESIA REGION
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Streszczenie: W badaniach zwrócono uwagę na innowacyjny Klaster Polski Radon, stanowiący element współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w woj. dolnośląskim.
Klaster turystyczny, jako oryginalna koncepcja zintegrowanego zarządzania obszarem, stanowi przestrzenną koncentrację przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych rozbudowaną siecią relacji opartych na wspólnej trajektorii rozwoju (np. technologicznej, wspólnych
rynkach docelowych itd.), zarówno konkurujących, jak i kooperujących. Klastry w Polsce to
również ważny element polityki regionalnej, ponadregionalnej, skuteczny instrument wspierania rozwoju obszaru, umożliwiający trwałe podniesienie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki. Wraz ze stopniową integracją uczestników klastra, w efekcie dobrej
wzajemnej komunikacji, usprawnionej przez platformę informatyczną, istnieje szansa na
osiągnięcie bliskości społecznej, która spowodować może podwyższenie kapitału relacyjnego uczestników klastra.
Słowa kluczowe: klaster, Klaster Polski Radon, turystyka uzdrowiskowa, współpraca, innowacyjność, zintegrowane zarządzanie obszarem.
Summary: The research focused on the innovative Polish Cluster Radon constituting the
element of cooperation for the development of spa tourism in Lower Silesia region. A tourism
cluster, representing an original concept of integrated management of the area, constitutes
a spatial concentration of mutually connected enterprises, institutions and organizations by
means of a developed network of relations based on a common trajectory of development
(e.g. technological, common target markets, etc.), which are simultaneously competing and
cooperating in some aspects of operation. In Poland clusters also remain an important component of regional and transregional policy, an effective tool for supporting the particular area
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development, thus allowing for permanent improvement of competitiveness and innovativeness of local economy. Along with the gradual cluster participants’ integration, as a result
of good, mutual communication, facilitated by an information technology platform, there is
a chance for achieving social proximity resulting in improved relations capital of the cluster
participants.
Keywords: cluster, Polish Cluster Radon, spa tourism, cooperation, innovativeness, integrated management of an area.

1. Wstęp
Termin tone cluster (grono, wiązka dźwięków), powszechnie stosowany w latach
50. XX wieku w teorii muzyki współczesnej, wprowadzony został przez Henry’ego
Dixona Cowella (1931 r.). Popularnie interpretowany jest jako skupisko, koncentracja, zgromadzenie w przestrzeni elementów będących efektem ścisłej współpracy
bardzo różnych podmiotów (gromada-zbiór, czyli wielkość elementów posiadających wspólne cechy, pochodzących z jednego pnia). M.E. Porter z Harvard Business
School w roku 1990 jako pierwszy opisał to zjawisko, nazywając je klastrem [Gonda-Soroczyńska 2011]. Najstarszym i najsłynniejszym na świecie klastrem jest amerykańska Dolina Krzemowa – Sillicon Valley (1912 r.). W klastrach bardzo czytelna
jest skuteczność przepływu informacji i wiedzy między jego członkami [Szultka
(red.) 2004].
Klaster to celowo utworzona grupa przedsiębiorstw. Powiązane są one funkcjonalnie, by osiągnąć wartość dodaną jako wynik synergii działań gospodarczych
i organizatorskich. Ich założeniem jest projektowanie wspólnych wizji, misji, strategii marketingowych, koordynowanie polityk pozyskiwania kapitału, kształtowanie
właściwych relacji z władzami lokalnymi, środowiskiem politycznym i społecznym
[Grzybowski, Rużić 2004].
W Polsce badania nad klastrami nabrały właściwego tempa dopiero w 2002 roku
(rozpoczęły się jeszcze w XX wieku). Według polskiej definicji klaster rozumiany
jest jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, opartych na wspólnej trajektorii rozwoju, konkurujących i kooperujących
w różnych zakresach. Klastry traktowane są w Polsce również jako ważny element
polityki regionalnej, ponadregionalnej, skuteczny instrument wspierania rozwoju
obszaru, umożliwiający trwałe podniesienie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki [Szultka (red.) 2004]. Funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki
turystycznej w Polsce wymaga zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych.
Do takowych zaliczyć można klaster turystyczny, będący oryginalną koncepcją zintegrowanego zarządzania obszarem [Stasiak 2005b].
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2. Ujęcie problemu i metoda badawcza
Opracowanie stanowi próbę rozpoznania i oceny innowacyjnego klastra uzdrowiskowego Klaster Polski Radon, funkcjonującego od 2014 roku. Stanowi on element
współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku i obejmuje różne podmioty. W klastrze uczestniczą gminy uzdrowiskowe dysponujące
dużym potencjałem turystycznym, zwłaszcza uzdrowiskowym (rozwinięta infrastruktura uzdrowiskowa), a przede wszystkim dysponujące leczniczymi wodami mineralnymi zawierającymi radon. Walory przyrodnicze i krajobrazowe wskazanych
gmin-uczestników klastra turystycznego, właściwie wyeksponowane, mogą upowszechnić pozytywny wizerunek uzdrowisk Dolnego Śląska, usprawnić wymianę
doświadczeń, rozpropagować najlepsze praktyki współpracy klastrowej, a także promować ideę klasteringu. Partnerzy Klastra Polski Radon w 2015 roku zamierzają nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Euroradon (powstałym w 1987 roku w Bad
Hofgastein (Austria), podczas konferencji na temat radonoterapii), skupiającym tzw.
uzdrowiska radonowe w Europie. Podjęto decyzję o rozpoczęciu pilotażowych badań medycznych w kontekście właściwości radonu w oparciu o bazę uzdrowiskową
uzdrowiska Świeradów-Czerniawa.
W przeprowadzonych badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, za pomocą której zgromadzono wiedzę o atrybutach ogólnie pojmowanego
klasteringu, dynamice zjawisk społecznych, nasilaniu się i kierunkach rozwoju zjawiska, jakim jest nowy klaster dolnośląski.

3. Najważniejsze cechy charakteryzujące klastry
Klaster to skomplikowany system. Składa się z wielu podmiotów i różnorodnych
powiązań, interakcji między nimi. Do najważniejszych cech charakteryzujących klastry należą: lokalna koncentracja firm; przynależność firm do tej samej lub kilku
powiązanych ze sobą branż; współpraca z władzami lokalnymi; wytworzenie specyficznej tożsamości klastra; ukierunkowanie rozwoju; silne powiązania pomiędzy
uczestnikami klastra; współpraca firm z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi; synergia efektów współpracy [Norin 2003]. Klastry, mimo że przestrzennie powiązane z jednostkami administracyjnymi, mają granice „otwarte”, tzn. że ich
członkiem może być też podmiot „z zewnątrz”, zlokalizowany nawet w znacznej
odległości (dotyczy to zwłaszcza zaplecza naukowego).
Przynależność firm do tej samej lub kilku powiązanych ze sobą branż – klaster
skupia różnorodne podmioty bezpośrednio lub pośrednio związane z jego tematyką.
Istotą koncentracji jest komplementarność, wzajemne uzupełnianie się [Porter 1998].
W klastrze funkcjonują nie tylko przedsiębiorstwa związane z głównym nurtem działalności (wytwarzaniem „firmowych” produktów), ale także wiele firm zaplecza,
świadczących usługi dla biznesu (administracja, prawo, finanse, marketing, zarządzanie), bez których główni uczestnicy klastra nie mogliby sprawnie funkcjonować.
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Współpraca z władzami lokalnymi jest równie istotna jak kooperacja z nauką.
Ukierunkowanie rozwoju, rozwój klastra sprzyja wzrostowi specjalizacji funkcjonujących na danym terenie przedsiębiorstw i instytucji oraz wpływa na kształtowanie
monokultury gospodarczej. Silne powiązania pomiędzy uczestnikami klastra mają
bardzo zróżnicowany i wielokierunkowy charakter. Wszyscy uczestnicy klastra konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują. Kooperacja dotyczy nie tylko oczywistego współdziałania w procesie produkcji i dystrybucji (dostawcy, poddostawcy,
kontrahenci, hurtownicy etc.), ale także przyjaznych kontaktów między samymi
konkurentami. Służą one m.in. wzajemnej pomocy, wymianie wiedzy, doświadczeń,
wspólnemu rozwiązywaniu problemów, znoszeniu barier rozwoju, wspieraniu się,
uczeniu etc. Są to spotkania zarówno o charakterze formalnym (np. w ramach branżowych stowarzyszeń), jak i nieformalnym (np. prywatne, indywidualne kontakty
między przedsiębiorcami) – zawsze jednak opierają się na wzajemnym zaufaniu
i dążeniu do realizacji wspólnego celu.
Współpraca firm z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi – ścisłe powiązanie świata biznesu ze światem nauki – jest jedną z najważniejszych cech klastrów. Umożliwia bowiem dostęp do wyników badań naukowych i transfer innowacji.
Synergia efektów współpracy – dyfuzja wiedzy, współpraca z władzami lokalnymi oraz przyjazna rywalizacja przedsiębiorstw multiplikują efektywność działań
wszystkich członków klastra: obniżają koszty produkcji, promocji, dystrybucji,
sprzyjają wzrostowi konkurencyjności, zarówno poszczególnych firm, jak i całej
branży, ułatwiają pozyskiwanie środków finansowych z budżetu lokalnego, państwa
czy Unii Europejskiej.
Do prawidłowej interpretacji klastra niezbędne jest zrozumienie uwarunkowań
historycznych, związanych z terytorialną współpracą podmiotów prowadzących podobną działalność branżową [Stasiak, Włodarczyk 2003].

4. Klastry o podobnym charakterze w Polsce
W ostatnich latach w Polsce pojawiły się nowe klastry o podobnym charakterze,
tj. działające w kontekście rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Wymienić można:
–– Klaster Turystyczny Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, funkcjonujący od 2009 roku, stanowi element współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce Wschodniej. Obejmuje podmioty z dwu
województw, tj. z województwa świętokrzyskiego i województwa podkarpackiego. W klastrze uczestniczą 4 gminy podkarpackie (Iwonicz-Zdrój, Rymanów,
Horyniec-Zdrój, Solina) i 2 gminy świętokrzyskie (Busko-Zdrój i Solec-Zdrój).
Wszystkie wymienione gminy dysponują dużym potencjałem turystycznym,
zwłaszcza uzdrowiskowym (rozwinięta infrastruktura uzdrowiskowa). Walory
przyrodnicze i krajobrazowe wskazanych gmin, będących uczestnikami klastra
turystycznego, właściwie wyeksponowane, mają upowszechnić pozytywny wizerunek uzdrowisk Polski Wschodniej, usprawnić wymianę doświadczeń, upo-
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wszechnić najlepsze praktyki współpracy klastrowej, a także promować ideę
klasteringu.
Klaster Turystyki Zdrowotnej to wspólna oferta kompleksowych usług sanatoryjnych i zdrowotnych, którą zamierza się promować m.in. wśród turystów Europy Zachodniej oraz krajów Zatoki Perskiej. W ramach tego klastra współpracę
zawiązało 8 podmiotów: Port Lotniczy Bydgoszcz, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek, Lecznica Citomed, Centrum Medyczne Gizińscy, Thorn, Fundacja Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia, Szkoła Języka Angielskiego w Toruniu oraz „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław. Przedsiębiorstwa
zrzeszone w klastrach mogą liczyć na wsparcie z funduszy unijnych.
Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny – kontynuacja funkcjonuje
od kwietnia 2013 roku. W gminie Końskie odkryto zasoby wód geotermalnych
(termalne wody siarczkowe), odpowiednie nie tylko dla pozyskiwania energii,
ale także do celów uzdrowiskowych i rekreacyjnych, z możliwością zastosowania w wodolecznictwie.
Klaster Dolina Lotnicza w Rzeszowie skupia ponad 100 przedsiębiorstw wytwarzających samoloty, śmigłowce, produkujących silniki, komponenty i podzespoły zawierające najnowsze technologie i materiały, w tym monokryształy
i kompozyty (wyroby montowane w boeingach, airbusach, bombardierach, embraerach, mitsubishi, myśliwcach F-35). Małopolska docelowo ma specjalizować się w przemysłach kreatywnych i czasu wolnego. Do przemysłów czasu
wolnego zalicza się turystykę, odpoczynek, rozrywkę, rekreację i spędzanie czasu wolnego.
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej utworzony w 2013 roku przez
Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców „Lewiatan”. W jego skład
wchodzą podmioty medyczne i okołomedyczne, uzdrowiska, sanatoria, SPA, instytucje samorządu terytorialnego, podmioty naukowo-badawcze.

5. Klaster Polski Radon na interaktywnej mapie klastrów
w Polsce
Klaster Polski Radon jest przedsięwzięciem bardzo młodym. Powstał w listopadzie
2014 roku. Pierwotnie w jego skład wchodziły: Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa
– Grupa PGU, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra Fizjoterapii, Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii i Medycyny Fizykalnej i Balneologii, Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej, Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości. W końcu marca 2015 roku przystąpiło do niego Uzdrowisko Lądek-Długopole. Klaster wpisany jest już na interaktywną mapę klastrów
w Polsce. Opracowany został plan działań na 2015 rok przez członków Klastra Polski Radon (Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. działające w ramach Polskiej Grupy Uzdrowisk, Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości działający w ramach
struktur organizacyjnych Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej oraz Uniwer-
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sytet Medyczny we Wrocławiu). Przyjęto kilka strategicznych ustaleń. Rozpoczęto
prace dotyczące opracowania koncepcji stworzenia i uruchomienia centrum badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Leczenia Radonem w Świeradowie-Zdroju.
Zaproponowano rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Euroradon, skupiającym tzw. uzdrowiska radonowe w Europie. Podjęto decyzję w sprawie opracowania
zakresu pilotażowych badań medycznych, uwzględniających właściwości radonu,
w oparciu o bazę uzdrowiskową uzdrowiska radonowego Świeradów-Czerniawa.
Ustalono wypracowanie katalogu badań nad radonem, nad którym skupią się naukowcy zaangażowani w działania Klastra Polski Radon, ze szczególnym naciskiem
na badania B+R w przedsiębiorstwach. Klaster Polski Radon ma priorytetowo traktować badania nad radonem. Wyniki tych badań zostaną wykorzystane w przyszłości przez przedsiębiorstwa – członów klastra.
W działalności tego klastra uwzględniona zostanie także konkurencyjność i innowacyjność dolnośląskich uzdrowisk w kontekście rynku globalnego. Mowa tu
także o nowych inwestycjach, zmniejszaniu bezrobocia na obszarach uzdrowiskowych posiadających szeroko rozumiany potencjał turystyczny, w tym również zapewnieniu absolwentom szkół wyższych atrakcyjnych miejsc pracy. Warto podkreślić, iż już w 2011 roku powstała Polska Grupa Uzdrowisk, w której skład wchodzą
uzdrowiska dolnośląskie: Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Cieplice
Śląskie-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Czerniawa-Zdrój oraz uzdrowisko Połczyn-Zdrój.
Utworzenie Klastra Polski Radon stanowić ma początek wszechstronnej współpracy
radonowych uzdrowisk polskich.

6. Klaster turystyczny uzdrowisk Dolnego Śląska jako oryginalna
koncepcja zintegrowanego zarządzania obszarem
Innowacyjny klaster turystyczny o charakterze usługowym – Klaster Polski Radon
stanowi oryginalną koncepcję zintegrowanego zarządzania obszarem. Służyć ma
przede wszystkim rozwojowi usług lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej. Wiąże
się ściśle z ekoturystyką, turystyką aktywną i kulturową. W ramach klastra chodzi
o wykreowanie kompleksowych i innowacyjnych produktów turystycznych, o wypromowanie wspólnych produktów i samego klastra.
Głównym celem klastra jest podejmowanie wspólnych działań w procesach gospodarczych, wykorzystując innowacje pomiędzy współpracującymi podmiotami.
Chodzi o stworzenie sieci współpracy pozwalającej na osiągnięcie efektu synergii
w rezultacie połączenia i wykorzystania potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni
wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz
samorządowych i państwowych do transferu i dyfuzji wiedzy. Zadaniem klastra jest
utworzenie platformy współpracy jego uczestników w celu realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków własnych, środków i funduszy europejskich oraz
innych funduszy krajowych i zagranicznych, przeznaczonych w szczególności na:
badania naukowe, wspólne projekty inwestycyjne, działania związane z rozwojem
nowoczesnych technologii, a także promocję marki klastra, jego produktów i usług.
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Głównymi uczestnikami tego klastra są uzdrowiska wskazane w niniejszym artykule, a posiadające dobrze rozwiniętą infrastrukturę uzdrowiskową. W Świeradowie-Zdroju funkcjonują 3 szpitale uzdrowiskowe, sanatoria (ogółem około 1080 miejsc).
NZOZ „Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa” SA posiada: Szpital Uzdrowiskowy
„Dom Zdrojowy”; Szpital Uzdrowiskowy „Wacław”; Szpital Uzdrowiskowy „Chorzowianka”; Sanatorium Uzdrowiskowe „Goplana”; Sanatorium Uzdrowiskowe
„Mirotka”; Sanatorium „Słoneczko”; Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci; Sanatorium
Matki i Dziecka Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Świeradowie-Zdroju; Centrum Reumatologii i Rehabilitacji „Goplana”; Dom
Zdrojowy; drewnianą krytą halę spacerową o długości 80 m; piękny, duży, zrewitalizowany Park Zdrojowy. W Czerniawie-Zdroju znajdują się sanatoria dysponujące
około 300 miejscami noclegowymi. „Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o.
dysponuje w tym niegdyś samodzielnym ośrodku uzdrowiskowym takimi obiektami, jak: Sanatorium „Krystyna”; Sanatorium „Zameczek”; Uzdrowiskowy Szpital
Dziecięcy „Wisła”; Szkoła Uzdrowiskowa „Junak”; Centrum Rehabilitacji „Czerniawa-Zdrój”; Sanatorium „Willa Gracja” oraz pensjonatami (najczęściej ze SPA &
Wellness). W Lądku-Zdroju funkcjonuje 8 szpitali uzdrowiskowych (1250 miejsc),
ośrodki leczniczo-wczasowe. Uzdrowisko Lądek-Długopole SA posiada: Sanatorium Uzdrowiskowe „Wojciech” – budynek wzniesiony w latach 1678-1679, kilkakrotnie przebudowywany, oparty na planie koła z czterema ramionami – portykami
zwieńczonymi kopułą nad okrągłym basenem kąpielowym, pod którym znajduje się
źródło „Wojciech” z barokową pijalnią wód mineralnych; Szpital Uzdrowiskowy
„Józef”; Szpital Uzdrowiskowy „Jubilat”; Szpital Uzdrowiskowy „Jan”; Szpital Rehabilitacyjny „Stanisław”; Zakład Przyrodoleczniczy „Adam” (1782 r.), kilkakrotnie przebudowywany, z salą balową zamienioną na teatr zdrojowy, obecnie klub
kuracjusza i kawiarnia; Zakład Przyrodoleczniczy „Jerzy” (obecny budynek z XIX
w., stojący w miejscu obiektu z przełomu XV i XVI w.), pierwotnie „Stary Jerzy”
– Zakład Przyrodoleczniczy zbudowany w 1498 r., przebudowywany kilkakrotnie,
najstarszy budynek kąpielowy ze źródłem i basenem; 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, 4 parki zdrojowe: Park Zdrojowy im. Jana Pawła
II, Park Zdrojowy im. Stanisława Moniuszki, Park Uzdrowiskowy 1000-lecia, Park
Słowackiego.
Efekt synergiczny w konkurencyjnej współpracy podmiotów w ramach klastra
turystycznego ma ułatwić jego uczestnikom dostęp do zasobów (usług, materiałów, technologii), do wzajemnego uzupełniania się w realizacji określonych funkcji, do wzrostu konkurencyjności i prestiżu podmiotów klastrowych. Klaster dąży
do upowszechnienia pozytywnego wizerunku uzdrowisk Dolnego Śląska. Dba o to,
by dokonywana była wymiana doświadczeń, by upowszechniano najlepsze praktyki współpracy klastrowej. Uzdrowiskowa inicjatywa klastrowa ma stanowić jedną z pierwszych inicjatyw tego typu o zasięgu ponadregionalnym [Stasiak 2005].
Wszelkie działania w trakcie realizacji projektu powinny pozwolić na wypracowanie zbioru modelowych, konkurencyjnych rozwiązań. Autorom klastra zależy przede
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wszystkim na tym, aby uzdrowiska stały się ośrodkami rozwoju gospodarczego, nie
tylko lokalnego, lecz również regionalnego i ponadregionalnego [Zuzańska-Żyśko
2006, 2007; Sitek i in. 2013].
Twórcy klastra pragną, aby uczestniczyli w nim przedsiębiorcy świadczący nie
tylko usługi uzdrowiskowe, lecz także szeroko rozumiane usługi turystyczne w zakresie różnorodnych kategorii turystyki oraz przedstawiciele nauki, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju turystyki i rozwoju
regionalnego. W procesie stopniowej integracji uczestników klastra, w rezultacie
dobrej wzajemnej komunikacji ułatwionej dzięki informatycznej platformie komunikacyjnej, osiągnięta powinna zostać bliskość społeczna. W wyniku ukształtowania
innowacyjnych, zintegrowanych produktów turystycznych i ich wypromowaniu na
rynku krajowym i zagranicznym istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się
nowego popytu i nowych źródeł dochodów dla mieszkańców miejscowości uzdrowiskowych Dolnego Śląska, które spowodują ożywienie gospodarcze, wykorzystując przede wszystkim wewnętrzne, endogeniczne źródła jego rozwoju.

7. Strategia promowania podmiotów z branży uzdrowiskowej
i turystycznej
Innowacyjny Klaster Polski Radon ma pomóc rozwijać turystykę w uzdrowiskach,
bacząc przede wszystkim na ich wielofunkcyjność. Chce wypromować polskie
uzdrowiska w skali globalnej. Docelowo zapewne zadziała biuro klastra, które
będzie zachęcać do współpracy nowe podmioty, nie tylko z branży turystycznej
i uzdrowiskowej. Organizatorzy klastra podkreślają znaczne zainteresowanie nowym przedsięwzięciem. Gminy, uzdrowiska oraz uczelnie wyższe bardzo chętnie
nawiązują współpracę i przystępują do porozumienia.
Zarządzający uzdrowiskami mają zdobyć profesjonalną wiedzę, w jaki sposób
rozwijać swoją działalność, jak pozyskiwać nowych klientów, pacjentów, kuracjuszy, jak współpracować z innymi podmiotami. Zainteresowanie dołączeniem do projektu jest coraz większe. W 2011 roku powołano Centrum Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Klasteringu, którego celem jest wspieranie działalności klastra.
Jednym z najważniejszych jego produktów jest nowoczesna platforma komunikacyjna, stanowiąca przepis na sukces promocyjny walorów turystycznych, z pomocą której mają się komunikować wszyscy członkowie. Dzięki tej platformie komunikacyjnej, zamieszczonej na stronie internetowej, możliwa jest m.in. rezerwacja
miejsc w sanatorium, kontakt pomiędzy uczestnikami klastra, łączność z przyszłymi
klientami poprzez wirtualne biuro turystyczne. Wszyscy członkowie klastra, w tym
m.in. sanatoria i współpracujące z nimi lokale gastronomiczne, mogą mieć własne
serwisy stanowiące integralną część platformy. Każdy serwis będzie mógł zawierać np.: sklep internetowy, galerię zdjęć, system ankiet oceniających dany podmiot.
Platforma informatyczna stanowić ma narzędzie komunikacji pomiędzy członkami
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klastra i podmiotami zewnętrznymi. Te wszystkie działania mają na celu stworzenie
oferty turystycznej odpowiadającej potrzebom coraz bardziej wymagającego turysty
oraz skuteczniejszej promocji, służącej nie tylko zwiększeniu liczby przyjeżdżających turystów, ale i poprawie życia mieszkańców.

8. Zakończenie
Uzdrowiskowa inicjatywa klastrowa stanowi jedną z pierwszych inicjatyw tego
typu w województwie dolnośląskim o zasięgu ponadregionalnym. Wszelkie działania w trakcie realizacji projektu winny prowadzić do wypracowania zbioru modelowych, konkurencyjnych rozwiązań, które możliwe byłyby do zastosowania w innych gminach uzdrowiskowych. W działaniach klastrowych chodzi głównie o to,
by uzdrowiska stały się ośrodkami rozwoju gospodarczego, nie tylko lokalnego,
lecz również regionalnego i ponadregionalnego. Uczestnikom klastra zależy także
na ożywieniu gospodarczym, przy wykorzystaniu przede wszystkim wewnętrznych,
endogenicznych źródeł rozwoju. Kształtując innowacyjne, zintegrowane produkty
turystyczne, promując je na rynku krajowym i zagranicznym, sprowokować można
nowy popyt i nowe źródła dochodów dla mieszkańców miejscowości uzdrowiskowych. Wraz ze stopniową integracją uczestników klastra, w efekcie dobrej wzajemnej komunikacji, usprawnionej poprzez informatyczną platformę, istnieje szansa na
osiągnięcie bliskości społecznej, która spowodować może podwyższenie kapitału
relacyjnego uczestników klastra.
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