
Gmina Dębica 

Gmina Dębica jest gminą o niezwykłych walorach krajobrazowych, potencjale inwestycyjnym 

oraz turystycznym. Dzięki swojej atrakcyjnej lokalizacji i dostępie do głównych szlaków 

tranzytowych, takich jak autostrada A4, droga krajowa Kraków- Rzeszów, droga wojewódzka 

Dębica- Mielec, magistrala kolejowa Medyka- Zgorzelec, czy bliskim usytuowaniem portów 

lotniczych: Rzeszów-Jasionka, Kraków-Balice jest niezwykle dostępnym miejscem dla 

turystów oraz inwestorów krajowych, jak i zagranicznych .Ta największa pod względem 

mieszkańców Gmina w Województwie Podkarpackim liczy ponad 25 tys. osób, a 19 sołectw, 

które wchodzą w jej skład, zajmują powierzchnię 137,62 km2. 

Gmina Dębica jest atrakcyjnym miejscem nie tylko ze względu na walory krajobrazowe, 

przyrodnicze, turystyczne i sportowe, ale także ze względu na bogactwo zasobów leczniczych 

oraz możliwość dalszego rozwoju w zakresie turystyczno-rekreacyjnym. Tereny gminy Dębica, 

w granicach której leży Latoszyn charakteryzują się wielowiekową tradycją, historią oraz 

znakomitymi walorami przyrodniczymi sprzyjającymi rozwojowi turystyki i rekreacji, a także 

lecznictwa uzdrowiskowego. W Latoszynie rozpoczyna się 32 km szlak rowerowy „Śladami 

słońca i śniegu", który przebiega przez Latoszyn, Grabówkę, Połomię, Południk, Głobikową, 

Stasiówkę, a kończący się w Zawadzie. 

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Dębica jest reaktywacja „Zakładu Przyrodoleczniczego 

w Latoszynie", na którym funkcjonować będzie m. in. oddział geriatryczny. Sołectwu Latoszyn 

i sołectwu Podgrodzie nadano statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 2012 r. Na podstawie operatu uzdrowiskowego i świadectw potwierdzających 

właściwości lecznicze naturalnych surowców oraz klimatu, zostały określone kierunki 

lecznicze dla obszaru ochrony uzdrowiskowej w zakresie: chorób ortopedyczno – urazowych, 

chorób reumatologicznych i chorób neurologicznych. 

Wyznacznikiem profilu zakładu są zasoby wód leczniczych siarczanowo - wapniowo - 

siarczkowych, które dają możliwość wykonywania zabiegów balneologicznych, w tym kąpieli 

leczniczych przy jednoczesnym, pomocniczym stosowaniu szeroko rozumianej fizjoterapii. 

W chwili obecnej Gmina Dębica jest na etapie wyposażenia Kompleksu Przychodni Zdrowia 

w Latoszynie oraz budowy infrastruktury zewnętrznej, tj. turystyczno-rekreacyjnej, m.in. 

ścieżki zdrowia, tężni, amfiteatru oraz basenu zdrojowego. Sam budynek kompleksu 

przychodni ambulatoryjnych będzie się składał z 2 części funkcyjnych. Pierwsza część  

to pomieszczenia dla podstawowej opieki zdrowotnej oraz druga część, gdzie będzie możliwe 

wykorzystanie w części wód leczniczych, jak i stworzenie warunków dla zabiegów 

rehabilitacyjnych. W budynku znajdą się sale ćwiczeń, gabinety lekarskie, gabinety masażu, 

gabinet kinezyterapii, gabinet fizykoterapii, jak również gabinety elektromagnetyzmu, pokój 

badań, gabinet do terapii laserami, gabinet światłolecznictwa, gabinet do hydroterapii oraz 

gabinet do zabiegów z użyciem borowiny Powierzchnia użytkowa budynku to 889,08 m². 

Termin otwarcia całego kompleksu to LIPIEC 2018 r. 

 


