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PARK ZDROJOWY

Kolejn¹ atrakcj¹ w Parku bêdzie Wodny plac zabaw. 

Na obszarze o pow. ok 0,89 ha poprzez budowê szeregu elementów 

ma³ej architektury i urz¹dzeñ, plac zabaw w ca³oœci stworzy przestrzeñ 

do zabawy i edukacji w oparciu o wodê. Bêdzie tu kilka fontann: 

„skalna”, „edukacyjna” ze zlokalizowanymi w jej nawierzchni fontann¹ 

gejzer, fontanny „parasole”, „wir wodny” i trzy kule wodne, 

a tak¿e fontanna œciany wodnej z urz¹dzeniami do zabawy z wod¹: 

strumykiem, ko³em m³yñskim i pó³kami wodnymi. 

W otoczeniu placu przewidziano rabaty z zieleni¹, drewnian¹ ³awê 

zamocowan¹ na murze oporowym oraz miejsce do odpoczynku 

ze sto³kami i parasolami. Wieczorem plac zabaw zamieniaæ siê bêdzie 

w kolorow¹ fontannê, tworz¹c barwne widowisko œwietlne.

Integracja za³o¿enia parkowego wokó³ ŒCRU z istniej¹cym Parkiem 

Zdrojowym zarz¹dzanym przez gminê Rabka-Zdrój, poszerzy³a tereny 

uzdrowiskowe dostêpne w mieœcie, wzbogacaj¹c rabczañsk¹ ofertê 

lecznictwa. Rozwiniêto infrastrukturê uzdrowiskow¹ a wraz 

z rewitalizacj¹ parku, powsta³a kolejna w uzdrowisku tê¿nia solankowa. 

W ramach prac zosta³a prze-

prowadzona m.in. przebudowa 

i budowa ci¹gów spacerowych, 

rewitalizacja parkowej zieleni wraz 

z szeregiem nowych nasadzeñ, 

budowa elementów ma³ej architektury 

i lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: 

trawiastych tarasów do helioterapii czy 

wspomniana tê¿nia solankowa. Dawny blask 

odzyska³o piêkne, modernistyczne za³o¿enie 

parkowe wokó³ ŒCRU, które zosta³o zintegrowane z miastem Rabka-

-Zdrój. Uk³ad œcie¿ek parkowych zosta³ wzbogacony o elementy 

edukacyjne w postaci trzech œcie¿ek edukacyjnych oraz promuj¹ce 

przyrodê tablice z opisami flory i fauny oraz architektury ma³opolskich 

uzdrowisk. 

Wybudowano i urz¹dzono nowy plac zabaw i boiska do gier 

zespo³owych, dla najm³odszych kuracjuszy  powracaj¹cych do zdrowia.

Oddano do u¿ytku nowe 

urz¹dzenia do inhalacji solan-

kowych, aromaterapii, heliote-

rapii, kinezyterapii. 

Ca³a przestrzeñ parkowa jest 

udostêpniona wszystkim rab-

czañskim kuracjuszom, turystom 

oraz mieszkañcom.

Wodny plac zabaw

Rewitalizacja Parku Zdrojowego 

przy Œl¹skim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

Tê¿nia przy ŒCRUTê¿nia przy ŒCRU

Tablica
informacyjna 

Budowa wodnego placu zabawBudowa wodnego placu zabaw



£aweczka Antoniny 
Zachary-Wnêkowej
£aweczka Antoniny 
Zachary-Wnêkowej

Szczególnym miejscem w Rabce-Zdroju jest, od ponad stu lat 

nierozerwalnie zwi¹zany z histori¹ uzdrowiska, Park Zdrojowy. Znajduje 

siê w centrum miasta, zajmuje powierzchniê 30 ha – nale¿y do 

najwiêkszych parków na terenie Ma³opolski. Jest nowoczesnym 

centrum uzdrowiska zapewniaj¹cym mo¿liwoœæ odpoczynku 

w otoczeniu przyrody, warunki do uprawiania sportu i dbania 

o codzienn¹ porcjê ruchu, jak równie¿ miejsca do zabaw dla dzieci 

i organizowania imprez dla szerszej publicznoœci. Park jest podzielony 

na Strefê S³oñca w czêœci zachodniniej i Strefê Cienia obejmuj¹c¹ 

najstarsz¹, wschodni¹ czêœæ Parku. Ka¿da ze stref ma inny charakter 

i inn¹ funkcjê. Strefa S³oñca to czêœæ spacerowa: brukowane alejki 

i niska, atrakcyjna zieleñ; Strefa Cienia to czêœæ spacerowo-rekreacyjna 

o charakterze parku angielskiego z wysok¹ zieleni¹.

Na obrze¿ach Parku Zdrojowego dzia³a kompleks Tê¿ni Solankowej 

i Pijalni Wód Mineralnych. S¹ to obiekty w kszta³cie rotund, które ³¹czy 

przewi¹zka. W jednej z nich jest sala dla kuracjuszy, w której dostêpny 

jest szeroki wybór wód leczniczych oraz ma³a gastronomia, w drugiej 

mieœci siê tê¿nia solankowa. W jej œrodku znajduje siê kolumna tê¿ni, 

obudowana drewnianym rusztem z umieszczonymi na nim ga³êziami 

tarniny. Ze znajduj¹cego siê pod spodem zbiornika solanka podawana 

jest na szczyt kolumny. Tam, poprzez specjalnie do tego celu wykonan¹ 

instalacjê sp³ywa po ga³¹zkach tarniny i tworzy wokó³ kolumny 

specyficzny mikroklimat bêd¹cy naturalnym, leczniczym inhalatorium. 

Sprzyja on profilaktyce i leczeniu górnych dróg oddechowych, alergii, 

nerwic oraz nadciœnienia têtniczego. 

Korzystanie z tê¿ni polega na spacerze wokó³ kolumny i wdychaniu 

wytworzonego aerozolu solankowego. 

W Parku Zdrojowym powsta³ równie¿ nowy, uzdrowiskowy obiekt – 

Dom Solanki. To przebudowany, drewniany, dawny budynek 

Lubogoszcz. Po rewitalizacji przeznaczono go na Dom Solanki z dwiema 

tê¿niami – zewnêtrzn¹ oraz wewnêtrzn¹ w budynku. Mini tê¿nie 

po³¹czone s¹ przelewowym oczkiem solankowym oraz dwoma 

urz¹dzeniami do czerpania wód. To kolejna, czwarta ju¿ tê¿nia 

w Rabce-Zdroju!

Jedn¹ z nowych atrakcji w Rabce-Zdroju s¹ zagospodarowane i zmo-

dernizowane Bulwary nad Poniczank¹. Teren wzd³u¿ prawego brzegu  

potoku zosta³ kompozycyjnie ukszta³towany jako czytelny uk³ad placów 

z ró¿nymi atrakcjami. Bulwary pe³ni¹ funkcjê uzdrowiskowo-lecznicz¹, 

jak i sportowo-rekreacyjn¹. Obie funkcje po³¹czone zosta³y 

atrakcyjnym traktem pieszym i œcie¿k¹ rowerow¹, odnowionymi 

k³adkami, oœwietleniem i ciekawymi aran¿acjami zieleni. Czêœæ 

uzdrowiskowa to kompleks tê¿ni solankowych, oczko wodne dla potrzeb 

wodolecznictwa (wodoterapia), basen kamienny do brodzenia, wodna 

œcie¿ka sensoryczna do masa¿u i rehabilitacji oraz wodospad.

Czêœæ rekreacyjna to wspomniana œcie¿ka spacerowa i rowerowa, 

œcianki wspinaczkowe ró¿nej wysokoœci, si³ownia plenerowa, boisko 

do siatkówki pla¿owej, park linowy oraz wiaty wypoczynkowe. Atrakcje 

zosta³y uzupe³nione elementami ma³ej architektury takie jak ³awki, 

zrewitalizowana zieleñ.

Odwiedzaj¹cym, Park oferuje mo¿liwoœæ korzystania z zespo³u 

urz¹dzeñ sportowych na œcie¿ce zdrowia, si³owni na wolnym powietrzu, 

boiska do siatkówki pla¿owej, kortów tenisowych, krêgielni, placów 

zabaw dla dzieci i parku linowego. 

PARK ZDROJOWY
W centrum Parku znajduje siê 

pomnik œw. Jana Paw³a II, powsta³y 

w 2005 roku. Usytuowany jest na 

trasie tzw. Szlaku Papieskiego, wiod¹-

cego przez Gorce i Beskid Wyspowy. 

We wrzeœniu 2014 roku w 200. 

rocznicê urodzin Juliana Zubrzyckiego  – 

za³o¿yciela rabczañskiego uzdrowiska, 

ods³oniêto jego popiersie przy fon-

tannie „Nerka”. 

W czerwcu 2018 r. ods³oniêto 

£aweczkê poetki rabczañskiej, Anto-

niny Zachary-Wnêkowej.

Najnowszym pomnikiem w Parku 

Zdrojowym jest popiersie profesora 

Jana Rudnika, lekarza i wieloletniego 

dyrektora Instytutu GruŸlicy i Chorób 

P³uc w Rabce-Zdroju.

W Parku Zdrojowym maj¹ swój 

pocz¹tek szlaki turystyczne i trasy 

narciarstwa biegowego, które po 

sezonie zimowym mog¹ s³u¿yæ mi³o-

œnikom nordic walking.

Na terenie Parku znajduje siê 

równie¿ Skate i Trial Park wraz 

z torem do nauki jazdy na wózkach 

inwalidzkich. Do atrakcji nale¿y te¿ 

nowoczesne miasteczko komunikacyj-

ne, plac do mini golfa oraz wy-

po¿yczalnie gokartów a tak¿e liczne 

punkty z atrakcajmi, który proponuj¹ 

rozrywki takie jak: paintball, segway, 

quady oraz hulajnogi. 
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Bulwary Nad Poniczank¹

Plac zabawPlac zabaw Altana 
„Pod Grzybkiem”
Altana 
„Pod Grzybkiem”

Miasteczko
komunikacyjne
Miasteczko
komunikacyjne

Skate i Trial ParkSkate i Trial Park

Si³ownia zewnêtrznaSi³ownia zewnêtrzna

Mini golfMini golf

Pomnik Jana Paw³a IIPomnik Jana Paw³a II

Popiersie
Juliana

Zubrzyckiego

Popiersie
Juliana

Zubrzyckiego

Popiersie 
prof. Jana Rudnika
Popiersie 
prof. Jana Rudnika

Tê¿nie przy BulwarachTê¿nie przy Bulwarach


