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Pijalnia Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju
Wysowa-Zdrój to znane i cenione uzdrowisko, położone w Beskidzie Niskim przy granicy ze Słowacją.
Jest to uzdrowisko, które dysponuje wartościowymi wodami mineralnymi o zróżnicowanych
właściwościach. Europejską renomę uzdrowisko uzyskało przed I wojną światową, a jego wody
porównywano do źródeł słynnego włoskiego Merano. Obecnie Wysowa-Zdrój dysponuje 14 ujęciami
wód mineralnych, są to szczawy wodorowo-węglanowo-chlorkowo-sodowe oraz węglanowo-sodowowapienne. Na bazie tych wód w Wysowej-Zdroju produkuje się znakomitą wodę mineralną
„Wysowianka”. W uzdrowisku leczy się choroby układu oddechowego, pokarmowego oraz
moczowego.
W listopadzie 2006 roku w Wysowej-Zdroju została oddana do użytku pijalnia wód mineralnych.
Opracowany przez gminę projekt budowlany jest odtworzeniem drewnianej spalonej pijalni. Jej
usytuowanie w centrum uzdrowiska, w parku uzdrowiskowym, w sąsiedztwie rozlewni wód
mineralnych i źródeł wód mineralnych jest uzupełnieniem infrastruktury uzdrowiskowej, podnosi
rangę i konkurencyjność uzdrowiska Wysowa-Zdrój na tle innych uzdrowisk.
Budynek pijalni wód mineralnych zaprojektowano w miejscu i na wzór dawnej pijalni wód
mineralnych, która w latach 60-tych uległa spaleniu, w oparciu o dostępne materiały archiwalne.
Budynek zaprojektowano w centrum uzdrowiska Wysowa-Zdrój na terenie parku zdrojowego w
bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wód mineralnych, rozlewni wód mineralnych, w nawiązaniu do
istniejących ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem odpowiedniego nasłonecznienia. Rzut
budynku ma kształt prostokąta o wymiarach 16,18m x 7,90m z charakterystycznym zadaszonym
tarasem założonym na rzucie półkola i podcieniami wokół budynku wspartymi na słupach.
W pijalni jest wykorzystanych 5 wód mineralnych z następujących źródeł: HENRYK, FRANCISZEK,
ANNA, JÓZEF II, SŁONE.

Dane techniczne budynku:
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Rodzaj i typ budynku - indywidualny, zaprojektowany na wzór dawnej, nieistniejącej pijalni,
Charakter zabudowy – wolnostojący,
Technologia wykonania – tradycyjna,
Powierzchnia użytkowa budynku – 151,88 m2,
Powierzchnia tarasu i podcieni – 172,15 m2,
Powierzchnia zabudowy – 316,67 m2,
Kubatura – 1 620,00 m3,
Długość budynku – 26,56 m,
Szerokość budynku – 13,00 m,

Całkowiata wartość inwestycji wynosi - 1.197.783,03 zł. Realizacja projektu była dofinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 633.174,00 zł i budżetu państwa – 105.529,01 zł.

