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INTEGRITY AND HUMAN NATURE AS AN ELEMENT 
OF REVITALIZATION BOULEVARDS IN PIWNICZNA
S t r e s z c z e n i e

Od lat prowadzone są dyskusje nad ekologiczną przyszłością regionów. Pojawiają się plany i programy mające na celu 
przeistoczyć miejscowości w obszar bardziej przyjazny środowisku i mieszkańcom. Jednym z podstawowych problemów jest 
odpowiednie zagospodarowanie terenów mogących posłużyć za wizerunek miejscowości. Przestrzeń powinna być traktowana 
jako jeden z podstawowych zasobów środowiska i jako element nieodnawialny powinna być poddawana szczególnym 
regulacjom. Rewitalizacja obszaru uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem oraz terenów w otoczeniu 
pijalni wód mineralnych jest jedną z większych inwestycji, jaka jest prowadzona w Piwnicznej-Zdroju. W ramach prac 
rewitalizacyjnych powstaną tam m.in.: przystań flisacka, amfiteatr z muszlą koncertową, kręgielnia oraz duża przestrzenna 
szachownica, a także ogródek jordanowski i skatepark dla młodzieży. Obszar inwestycji obejmuje ponad 5,6 ha i położony jest 
po lewej i prawej stronie Popradu. Planami rewitalizacyjnymi objęta będzie również część uzdrowiska w otoczeniu dwóch ujęć 
wód mineralnych. Obszar ten jest zielonym przedmurzem całego kompleksu szlaków pieszych, rowerowych i konnych po drugiej 
stronie Popradu, wiążąc Piwniczną z całym pasmem Jaworzyny Krynickiej. Objęcie rewitalizacją piwniczańskich bulwarów ma na 
celu organizację wypoczynku dla mieszkańców i przyjezdnych oraz poddanie ich procesowi rekultywacji i zabezpieczeń doliny 
Popradu w granicach centrum miasteczka. Istotne zadanie w procesach rekultywacji i rewitalizacji ma sama przyroda, jednak bez 
zahamowania antropopresji skuteczność działań jest niemożliwa. Przyjmowane formy ochrony krajobrazu tracą sukcesywnie na 
aktualności wobec presji urbanizacyjnej i przemian społeczno-kulturowych. Powstające programy rewitalizacyjne pojmowane jako 
zrównoważone układy przyrodniczo-społeczne wynikające z konieczności ścisłego zespolenia zasad zagospodarowania terenu 
ze stale odtwarzającą się przestrzenią przyrodniczą mają realne szanse zmienić wygląd takich miast jak Piwniczna.
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A b s t r a c t

For many years the ecological state future is under discussion. There are a lot of plans and programs which aims in rebuilding of public 
space into more friendly for inhabitants and natural environment. One of the main problem is the appropriate development of public 
space which may become to a symbol of the city. The space should be regarded as one of the basic resources of the environment 
and as non-renewable element should be subjected to special regulations. Revitalization of the health resort area, boulevard 
development near the Poprad river and areas located nearby mineral water drinking room is one of the biggest investments, which is 
under construction in Piwniczna-Zdrój. Within the project there will be such objects as: Raftman pier, music shell stage, bowling track, 
large chessboard, park with playground for kids or skate-park for the youth. The development area consist of 56.000 square meters 
and is located on both sides of Poprad river. Scheduled revitalization consists too areas nearby two mineral water fount. This area is 
a green foreground of the whole complex of pedestrian, bike and horse tourist routes located on the opposite Poprad riverside and 
a connection between Piwniczna city and Jaworzyna Krynicka mountain range. The revitalization of Poprad boulevards is developed 
for local inhabitants and tourists. another reason is to protect the river valley in city borders. Nature has got paramount significance 
in revitalization process. Without excluding anthropogenic impact all success activities are inefficient. Natural environment protection 
regulation are losing with urban development pressure and social or civilization transformation. Future revitalization programs 
which includes social and environmental balance based on sustainable development has got chances to fuse the investments and 
developments with constantly renewing environment and to change the perception of places like Piwniczna.
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Od lat prowadzone są dyskusje nad ekologicz-
ną przyszłością regionów. Pojawiają się plany i pro-
gramy mające na celu przeistoczyć miejscowości 
w obszar bardziej przyjazny środowisku i miesz-
kańcom. Jednym z podstawowych problemów jest 
odpowiednie zagospodarowanie terenów mogą-
cych posłużyć za wizerunek miejscowości. Prze-
strzeń powinna być traktowana jako jeden z pod-
stawowych zasobów środowiska i jako element 
nieodnawialny powinna być poddawana szczegól-
nym regulacjom. Współczesne życie nie sprzyja 
wypoczynkowi i relaksacji. Codzienny pośpiech, dni 
podporządkowane pracy oraz wszechobecny stres 
powodują, iż człowiek ucieka z przestrzeni wysoko 
zurbanizowanej, by cieszyć się kontaktem z przyro-
dą i wypoczywać w odmiennych warunkach niż te, 
które ma na co dzień. Potrzeba wyciszenia, regene-
racji sił, wyciszenia powoduje iż mieszkańcy więk-
szych miast masowo wyjeżdżają na łono natury, by 
w czasie wolnym korzystać z wypoczynku i rekre-
acji w pięknym otoczeniu. Oferta w tym zakresie 
jest zróżnicowana w zależności od odbiorcy jego 
wieku, potrzeb i warunków finansowych. Turystyka 
indywidualna oraz wypoczynek, których przewaga 
jest w małej miejscowości o walorach leczniczych 
i niezbyt bogatej ofercie zaplecza turystycznego 
może przyjmować różne formy w jednak najpopu-
larniejszymi zdają się być:
–  aktywna turystyka,
–  turystyka sportowa,
–  turystyka wypoczynku (camping nad jeziorem, 

w lesie, Spa, odnowa biologiczna)
– turystyka poznawcza, 
– turystyka hobbystyczna (łowiectwo, wędkar-

stwo, grzybiarstwo, łódki itp.).
Pewnien odsetek stanowić będzie również tury-

styka grupowa (kolonie, obozy) i turystyka motywa-
cyjna, jednakże w tym zakresie Piwniczna oddała 
palmę pierwszeństwa innym miejscowościom o in-
frastrukturze nastawionej na ten rodzaj odbiorcy.

Rewitalizacja obszaru uzdrowiskowego i za-
gospodarowanie bulwarów nad Popradem oraz 
terenów w otoczeniu pijalni wód mineralnych jest 
jedną z większych inwestycji, jaka jest prowadzona 
w Piwnicznej-Zdroju. Piwniczna jest miejscowością 
o wysokich walorach widokowych, uzdrowiskową 
i posiadającą ogromny niewykorzystany potencjał. 
W ramach prac rewitalizacyjnych władze miejskie 
postawiły nacisk na podniesienie konkurencyjności 
przez wyeksponowanie i doinwestowanie obszarów 
wokół pijalni wód mineralnych oraz obszarów miej-
skich wzdłuż Popradu, a ściślej projekt obejmuje te-

reny położone na prawym brzegu rzeki Poprad, przy 
pijalniach wód mineralnych wraz z otaczającymi je 
parkami wzdłuż ul. Kościuszki, tereny położone na le-
wym brzegu rzeki Poprad, położony poniżej ścisłego 
centrum miasta pomiędzy stacją kolejową a cmenta-
rzem żydowskim, wzdłuż ulic Targowej i Kazimierza 
Wielkiego. Przystań flisacka, amfiteatr z muszlą kon-
certową, kręgielnia i skatepark dla młodzieży. Obszar 
inwestycji obejmuje ponad 5,6 ha i położony jest po 
lewej i prawej stronie Popradu. Planami rewitalizacyj-
nymi objęta będzie również część uzdrowiska w oto-
czeniu dwóch ujęć wód mineralnych. Obszar ten jest 
zielonym przedmurzem całego kompleksu szlaków 
pieszych, rowerowych i konnych po drugiej stronie 
Popradu, wiążąc Piwniczną z całym pasmem Ja-
worzyny Krynickiej. Objęcie rewitalizacją piwniczań-
skich bulwarów ma na celu organizację wypoczynku 
dla mieszkańców i przyjezdnych oraz poddanie ich 
procesowi rekultywacji i zabezpieczeń dolinę Popra-
du w granicach centrum miasteczka. Istotne zada-
nie w procesach rekultywacji i rewitalizacji ma sama 
przyroda, jednak bez zahamowania antropopresji 
skuteczność działań jest niemożliwa. Przyjmowa-
ne formy ochrony krajobrazu tracą sukcesywnie na 
aktualności wobec presji urbanizacyjnej i przemian 
społeczno-kulturowych. 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój przystąpiła do 
konkursu w ramach MRPO 2007–2013: Działanie 
6.1 Rozwój miast Schemat A – Projekty realizowane 
wyłącznie w ramach programów rewitalizacji i ubie-
gała się o dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja 
obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwniczna-Zdrój. 
Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i tere-
nów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych” o całkowi-
tej wartości 7 500 000,00 PLN. Szacunkowa wartość 
wnioskowanego dofinansowania 5 250 000,00 PLN.

Na rzeczowy zakres realizacji projektu złożyły 
się1:
–  wprowadzenie nowego układu ścieżek na ob-

szarze zdrojowo-uzdrowiskowym, wykonanie 
nawierzchni ciągach pieszych i jezdnych, ich 
utrwalenie i uatrakcyjnienie,

–  budowa niewielkiego amfiteatru na około 100 
miejsc siedzących wraz z muszlą koncertową,

–  budowa elementów małej architektury takich jak: 
ławkostoły, ławki parkowe, pergole drewniane, 
budowa wielofunkcyjnego placu kamiennego 
w formie szachownicy z trwałymi, betonowymi 
posągami figur szachowych (dającego możli-
wość organizacji drużynowego turnieju w sza-
chy, gry w piłkę, występów teatralnych lub inne-
go dowolnego wykorzystania),
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a także:
–  budowa placu zabaw dla dzieci w centrum parku 

zdrojowego,
–  poszerzenie terenu skate–parku, budowa trybun, 
a także 
–  wzbogacenie – modernizacja istniejącego placu 

zabaw dla dzieci poprzez wymianę urządzeń,
–  budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego,
a także urządzenie plaży, pola namiotowego oraz 
przystani flisackiej.

Niepowtarzalną cechą tego projektu jest świa-
domość konieczności wprowadzenia zielonych po-
wiązań z obszarem otaczającym, będącym główną 
atrakcją Piwnicznej. Utworzenie Gminnego Parku 
Leśnego jako kontynuacji Leśnego Parku Zdrojowe-
go jest atutem i świadomym kierunkiem rewitalizacji 
miasta. Zrozumienie dążenia jednostki do bezpo-
średniego obcowania z terenami zielonymi zdaje się 
być podstawą sukcesu w rozwoju pozauzdrowisko-
wego nastawionego na szeroko rozumianą turysty-
kę i wypoczynek. Udostępnienie nabrzeża Popradu 
i wyprowadzenie ciągów komunikacyjnych w obszary 
otwarte daje szansę dostępu ogółu do jednej z więk-
szych atrakcji w sezonie letnim, jakim jest rzeka. 
Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, zagospodaro-
wanie zieleni wokół pijalni oraz wytyczenie i budowa 
pieszych ciągów komunikacyjnych, wpłynie znaczą-
co na poprawę estetyki przestrzeni publicznej. Zróż-
nicowana ma być również forma zieleni, przechodząc 
stopniowo od geometrycznej (szachy, labirynty) do 
organicznej pozwoli odbiorcy przenosić się łagodnie 
z obszaru zurbanizowanego w teren otwarty.

Powstające parki położone najbliżej centrum 
mają pełnić funkcję ogrodów miejskich, z czego 
wynika ich uporządkowana forma. Zaproponowano 
użycie do ich stworzenia rodzimej szaty roślinnej, 
z wykluczeniem form obcych. Pomimo całej bioróż-
norodności nowe obszary będą wtapiały się w na-
turalny ekosystem i krajobraz miasta. „Podobnie 
zorganizowana będzie zieleń rekreacyjna bulwarów. 
Oprócz elementów, których funkcja wymaga zasto-
sowania nowoczesnych materiałów, pozostałe mają 
być wykonane z materiałów naturalnych, tradycyj-
nych. Zastosowanie tych materiałów spowoduje, że 
nowopowstałe obiekty będą dobrze wpisywały się 
w istniejące otoczenie. Urządzenia te ma otaczać 
duża ilość zieleni. Bardzo ważny element este-
tyczny projektu stanowi iluminacja. Stworzenie za 
pomocą świateł specyficznej atmosfery tych okolic 
stanie się przyczyną wzrostu ich atrakcyjności i bez-
pieczeństwa również po zmroku”2.

Projekt również wzmocnienie rekreacyjnej funk-
cji obszaru a także możliwie duże doinwestowanie 
go w obiekty będące bazą turystyczną i służące 
jej promocji. Rewitalizacja obszaru nad Popradem 
wpłynie znacząco na wzmożenie ruchu turystyczne-
go w przestrzeni centrum miasta, podniesie świa-
domość mieszkańców oraz estetykę całej miejsco-
wości, umożliwi także rozszerzenie oferty kultural-
no-rozrywkowej oraz rozwinie strefę gospodarczą 
(poprawa warunków ekonomicznych mieszkańców, 
wzrost popytu na usługi na terenie miasta).

Szczególną cechą jest możliwość wykorzysty-
wania obszaru i urządzeń również poza sezonem 

Il. 1. Przebieg ścieżek rewitalizowanego obszaru nad Popradem z wyjściem w obszar otwarty (materiały przetargowe z UM Piwniczna)

Ill. 1. The route of footpaths with outgoing ways to open areas within revitalized areas of Poprad river  
(materials from Piwniczna City Council)
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oraz całorocznie. Zimowe użytkowanie skateparku 
jako lodowiska służyć będzie mieszkańcom i przy-
jezdnym. Rewitalizacja, czyli w jej podstawowym 
znaczeniu ożywienie obszaru, jest w aspekcie 
tego rozwiązania spełnione poprzez wprowadzenie 
mieszkańców oraz ludności przyjezdnej w obszar 
dotychczas slabo użytkowany lub niedostępny.

Potrzeba wprowadzenia nowej formy i funkcji 
w tereny nieprzewidziane dotychczas jako obszar 
wypoczynku, wyniknęła w tej miejscowości z głę-
bokiej analizy możliwości i zagrożeń, jakie niesie 
za sobą niekoordynowany ruch turystyczny i się-
gając po rezerwy terenowe, wyznaczyła granice 
rozwoju. Ożywienie następuje jednak w powiązaniu 
z komercjalizacją terenu, a im więcej klientów tym 
większe zapotrzebowanie na infrastrukturę, małą 
gastronomię, zaplecze sanitarne itp. Po pewnym 
czasie następuje jednak znudzenie rozrywką ko-
mercyjną i powraca chęć przebywania w otoczeniu 
zieleni. Dlatego też bogata oferta atrakcji jest pod-
budowana elementami środowiska naturalnego, by 
odpowiadać w pełni na zapotrzebowanie integracji 
człowieka ze środowiskiem. Obszar nad Popradem 
jest w projekcie rewitalizacji dostępny dla każdego, 
nawet osób z ograniczona możliwością poruszania 

się, a wyprowadzenie z rewitalizowanego obszaru 
ścieżek w tereny otwarte i powiązanie ich ze szlaka-
mi daje szanse na zintegrowanie obu struktur3. Po-
wstające programy rewitalizacyjne pojmowane jako 
zrównoważone układy przyrodniczo-społeczne wy-
nikające z konieczności ścisłego zespolenia zasad 
zagospodarowania terenu ze stale odtwarzającą się 
przestrzenią przyrodniczą mają realne szanse zmie-
nić wygląd miast, takich jak Piwniczna.

Przypisy

1  Poniższe informacje uzyskane zostały dzięki uprzejmości Urzędu 
miasta i gminy Piwniczna.

2  Tak argumentowany projekt wygrał walkę o środki unijne, pozo-
stawiając 64 inne wnioski, gdyż jak można przeczytać w rozstrzy-
gającej argumentacji komisji unijnej, „projekt odpowiada warun-
kom miejscowym, jest 

3  Projektowana rewitalizacja znajduje się w granicach Popradzkie-
go Parku Krajobrazowego, jednak nie jest zlokalizowana w ob-
szarze Natura 2000 – PLH 120019 Ostoja Popradzka i nie inge-
ruje w siedliska i miejsca występowania gatunków, dla których 
obszar został wyznaczony.

Il. 2. Aktywizacja lewego nabrzeża Popradu – urządzenia rekreacyjno-sportowe (materiały przetargowe z UM Piwniczna)

Ill. 2. Activation of the left riverside of Poprad river – devices for recreation and sport activities (materials from Piwniczna City Council)
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