
INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 
W ROKU 2019

WSPÓLNE DĄŻENIE DO CELU WPŁYWA NA SUKCES

W 2019 roku pozyskaliśmy zewnętrzne środki � nansowe w wysokości: 11 919 785,96 zł
Z przeznaczeniem na:
• Drogi w miejscowościach: Wierchomla, Zubrzyk, Głębokie, Młodów, Piwniczna-Zdrój na Magóry
• Remont remizy OSP w Piwnicznej-Zdroju
• Trasy rowerowe w Piwnicznej-Zdroju na Radwanowie, Młodowie, Łomnicy-Zdroju, Wierchomli, Zubrzyku i Kokuszce
• Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju.

Mamy miesiąc listopad, niektóre inwestycje już zostały zakończone, inne są realizowane a jeszcze inne 
przygotowywane do realizacji

BIULETYN URZĘDU MIEJSKIEGO W PIWNICZNEJ-ZDROJU

• Zakończono remont drogi we wsi Zu-
brzyk za Kościołem. Wartość robót wyniosła 
59 887,45 zł przy do� nansowaniu przez Nad-
leśnictwo Piwniczna w wysokości 51 400,00 
zł w ramach prac remontowych wykonano 
na 164 m nawierzchnie betonową. Zadanie 
to będzie kontynuowane w 2020 roku. Sto-
sowny wniosek aby zadnie to zostało ujęte 
w planach Nadleśnictwa został już złożony.

• Zakończono budowę II etapu mostu 
na Baraniackim Potoku w Wierchomli Wiel-
kiej. Wartość robót wyniosła 176 179,36 zł 
przy do� nansowaniu przez Nadleśnictwo 
Piwniczna w wysokości – 87 100,00 zł.

• Zakończono remont dróg we wsi 
Głębokie w kierunku do Kuca. Wykonano 
nawierzchnie betonowa na długości 300 m. 
oraz na terenie osiedla Magóry wykonano 
nawierzchnie betonowa na długości 300 m. 
Wartość robót wyniosła 249 613,74 zł przy 
do� nansowaniu ze środków z  Funduszy 
Ochrony Gruntów Rolnych.

• Zakończono realizację zadania Re-
mont Remizy OSP w  Piwnicznej-Zdroju. 
Projekt współ� nansowany ze środków 
Województwa Małopolskiego w  ramach 
konkursu Małopolskie Remizy 2019.

Projekt obejmował remont podjaz-
du do garaży oraz zakup i montaż dwóch 
bram garażowych dla OSP Piwniczna-
-Zdrój. Wartość Inwestycji 78 716,94 zł 
Dofi nansowanie: 34 487,00 zł.

• Trwa Remont boiska wielofunkcyj-
nego w Łomnicy Zdroju na które uzyskali-
śmy do� nansowanie z budżetu Wojewódz-
kiego Małopolskiego w wysokości wynosi 
– 168 000,00 zł.
Ogółem wartość projektu – 300 000,00 PLN 

• Jesteśmy już po przetargu na realiza-
cję zadań w ramach pozyskanych środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości 917 869,00 zł. W  ramach pozy-
skanego do� nansowania w 2020 roku zo-
stanie wykonana przebudowana droga we 
wsi Młodów na długości 675 m a we wsi 
Zubrzyk na długości 274 m.

• Jesteśmy w  trakcie przygotowania 
procedury przetargowej na realizacje zada-
nia w ramach pozyskanego do� nansowania 
z  Programu Wspólpracy Transgranicznej 
Interreg V-A  Polska Słowacja 2014-2020 
w  wysokości 608 242,03 PLN. W  ramach 
zadania zostanie na długości 1848 m od 
basenów na Radwanowie do mostu w Głę-
bokiem odtworzona nawierzchnia asfal-
towa a  przed szkołą zostanie dodatkowo 
wykonany chodnik celem poprawy bez-
pieczeństwa. Całość trasy EuroVelo 11 
zostanie odpowiednio oznakowana znaka-
mi poziomymi i  pionowymi. Dodatkowo 
w  okolicach basenów powstanie Miejsce 
Odpoczynku dla Rowerzystów wyposażone 
w stację ładowania rowerów elektrycznych 
z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

• W ramach Funduszu Obywatelskie-
go we wsi Łomnica Zdrój, osiedle Zagrody 
wykonano nawierzchnie betonową, za-
montowano korytka, wykonano studnie 
zanikową.

                 Wartość robót – 49 938,00 zł
• Trwa procedura celem rozpoczęcia 

prac związanych z  pozyskanym do� nan-
sowaniem w wysokości 8 468 246,75 zł na 
Budowę dróg rowerowych wraz z  infra-
strukturą w  gminie Piwniczna-Zdrój ce-
lem wprowadzenia zmian w  mobilności 

Wierchomla most

Remont drogi Głębokie

Remiza OSP Piwniczna-Zdrój

Remont boiska Łomnica-Zdrój



miejskiej prowadzących do zmniejszenia 
emisji CO2. Całkowity koszt Projektu to
9 999 543,30 zł. W ramach tego zadania wy-
budujemy 8,69 km dróg dla rowerów i tak: 
Odcinek I-Młodów – 850 mb.

Odcinek II-Kokuszka – 825 mb; Odci-
nek III Łomnica Zdrój – 2885 mb.

Odcinek IV Wierchomla – 4130 mb.
• Jesteśmy na etapie podpisania umo-

wy z  Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej De-
partament Ekomobilności w  ramach po-
zyskanego do� nansowania w  wysokości 
50 000,00 zł na opracowanie Strategi Roz-
woju Elektromobilności dla Miasta i Gmi-
ny Piwniczna-Zdrój.

• W  ramach bieżących prac remonto-
wych wykonano niżej wymienione zadania:

– Droga Zaczerczyk – bariery
– Droga Błankowa – bariery
– Droga Cichoniówka – bariery
– Droga Podbukowiec k. Polakiewicza 

– płyty
– Droga Lyskowa – płyty
– Przystanek autobusowy Kosarzyska 

k. Sklepu
– Droga Zamakowisko od pomnika – 

przepusty i kruszywo
– Droga Zaczerczyk – przepusty
– Droga Błankowa – 3 przepusty
– Parking Sucha Dolina – bariery na 

przepuście
– Droga Łazy do Długosza – płyty
– Droga Łzy Bucznik – przepusty 6 szt
– Bariery na ciągu spacerowym na 

Czerczu
– Sobieskiego – chodnik k. Remizy 

oraz zapadnięta studzienka
– Oznakowanie Rynku, strefy płat-

nego parkowania, miejsca dla niepełno-
sprawnych

– Bariery – na Kocich plantach
– Na Rynku zamontowano nowe ko-

sze i ławki
– Bariery – droga Skorupy-Walczaki
– Droga Skorupy – płyty, przepust
– Droga Łomnickie k. p. Widomskie-

go, k. Maślanki – kruszywo, grys – emulsja
– Droga Głebokie k. Porębskiego – zli-

kwidowano istniejące nierówności
– Droga Głebokie w k. Szmydy – bie-

żąca naprawa
– Droga Wierchomla Mała, osiedle na 

Brzegu
– Droga w Wierchomli Wielkiej (Zie-

lińskie-Kulig)

– Drogi na Kokuszce: Na Groń, Do 
Roztoki, Za Góre, Do Luksy, Na Fiedorek, 
Na Skołkę, Maliniackie, Przy Szkole, Cerchle 
i Certez

– Drogi Łomnica Zdrój; bieżąca napra-
wa drogi w kierunku oś. Jarzębaki, w k. osie-
dla Katy Dziubinski i Boloz

– Droga we wsi Młodów w kierunku 
Pana Franka Długosza

– Droga w Głebokiem Maslanki – od-
wodnienie

– Remont odwodnienia na górnej 
drodze w kierunku szkoły w Głebokiem

– Wiata przystankowa – Zubrzyk
– Droga Za Góre i do Klińca w Głe-

bokiem
– Stabilizacja osuwiska Witkowskie 

Piwniczna-Zdrój
– Remont podjazdu do garaży oraz 

zakup bram garażowych dla OPS Piwnicz-
na-Zdrój

– Modernizacja pomieszczeń w Szko-
le Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Piwnicz-
nej-Zdroju (Kosarzyska)

– Szkoła Podstawowa w Głębokiem
– Przedszkole na Hanuszowie
– Przedszkole w Piwnicznej-Zdroju
– Wiata Przystankowa Wierchomla 

Wielka.

Czynione są starania by wszystkie 
wnioski mieszkańców związane z remon-
tami dróg i  budową oświetlenia były na 
bieżącą realizowane.

Jednocześnie pragnę Państwa poin-
formować że w budżecie na 2020 r. zosta-
ły zabezpieczone środki na remonty dróg 
(m.in. na zakup płyt, barier energochłon-
nych) w wysokości 400 000,00 zł.

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Przystanek Wierchomla

Remont schodów przedszkole Hanuszów

Remont w Szkole Podstawewej w Piwnicznej-
-Zdroju dla Przedszkola

Remont drogi Młodów

Remont drogi Magóry

Kosarzyska – Szkoła

Remont boiska Łomnica-Zdrój

Remont drogi Wierchomla



FUNDUSZ SOŁECKI ŁOMNICA ZDRÓJ
Nawiązując do pojawiających się sprzecznych informacji dotyczących funduszu sołeckiego w Łomnicy Zdroju na rok 2019 
informuję, że:

Uchwałą nr 1 zebrania wiejskiego sołectwa Łomnica Zdrój z dnia 27 września 2018 r. wniesiono o uwzględnienie w budżecie 
na rok 2019 zadania:
1. Remonty dróg gminnych na terenie Łomnica Zdrój „Kąty” – 10 000,00 zł
2. Remonty dróg gminnych, uzupełnienie ubytków kruszywem – 9 679,00 zł
3. Remont drogi na osiedlu „Zagrody” – 10 000,00 zł
4. Utrzymanie czystości na terenie wsi 
    (odkrzaczanie, czyszczenie, koszenie, usuwanie traw) – 10 000,00 zł

 Razem Fundusz na rok 2019 – 39 679,00 zł
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr V/32/2019 z dnia 21.01.2019 r. uwzględnia w/w zadania, od tego dnia Sołtys Wsi Łomnicy 
Zdroju może przystąpić do ich realizacji. Zadania przewidują remonty dróg, które mają poprawić dojazd mieszkańców. Dlatego tak 
ważne jest by jak najszybciej je wykonać.

Ponieważ do dnia 28.10.2019 r. nie wykonano większości remontów dróg Sołtys Łukasz Jarzębak został poproszony o wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji.
Mieszkańcy słusznie mają pretensje, że mają złe drogi, a tu okazuje się że pomimo przeznaczonych środków fi nansowych, sołtys 
czeka z ich remontem na koniec roku – dlaczego? Tłumaczenie Sołtysa w „Sądeczaninie” że, wykonanie remontów dróg na koniec 
roku jest słuszne, bo mogą wystąpić nagłe potrzeby mija się z prawdą, bo zadania wprowadzone do budżetu muszą być zrealizowane.

Reasumując czy sołtys działa mając na uwadze dobro swoich mieszkańców?

Przy okazji poniżej przedstawiam zestawienie wykonanych zadań w latach 2015-2019 w ramach funduszu sołeckiego w Łomnicy Zdroju:

2015 r.

1. Utrzymanie czystości na terenie wsi
    (odkrzaczanie, czyszczenie chodnika z darni) 10 867,00 Utrzymanie w czystości terenu wsi ogółem:

14 867,002. Utrzymanie czystości przy źródełkach wód 
    mineralnych i oczka wodnego  4 000,00

3. Remonty dróg gminnych 14 000,00 Remont dróg na terenie wsi ogółem:
14 000,00

2016 r.

1. Remonty dróg gminnych 15 000,00 Remont dróg na terenie wsi ogółem:
15 000,00

2. Utrzymanie czystości przy źródełkach wód 
    mineralnych 5 000,00 Utrzymanie w czystości terenu wsi ogółem:

15 867,003. Utrzymanie czystości na terenie wsi
    (odkrzaczanie, wykaszanie) 10 867,00

2017 r.

1. Remonty dróg gminnych 15 000,00 Remont dróg na terenie wsi ogółem:
15 000,00

2. Utrzymanie czystości przy źródełkach wód 
    mineralnych i oczka wodnego  5 000,00 Utrzymanie w czystości terenu wsi ogółem:

15 446,203. Utrzymanie czystości na terenie wsi 10 446,20

2018 r.

1. Remonty dróg gminnych  6 863,10 Remont dróg na terenie wsi ogółem:
6 863,00

2. Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym 10 000,00 Utrzymanie w czystości terenu wsi, 
zagospodarowanie terenu ogółem:

20 000,00
3. Utrzymanie czystości na terenie wsi 
    (odkrzaczanie, czyszczeni, koszenie usuwanie traw) 20 000,00

2019 r.

1. Utrzymanie czystości na terenie wsi 10 000,00
Utrzymanie w czystości terenu wsi, 
zagospodarowanie terenu ogółem:

10 000,00
2. Remonty dróg gminnych „Kąty” 10 000,00

Remont dróg na terenie wsi ogółem:
29 679,60

3. Remonty dróg gminnych „Zagrody” 10 000,00
4. Remont dróg gminnych uzupełnienie ubytków 
    kruszywem.  9 679,60

Razem Remont dróg 80 542,60
Razem Utrzymanie czystości 76 180,20

Proszę zwrócić uwagę, że pomimo licznych interwencji ze strony mieszkańców Łomnicy Zdroju dotyczących złego stanu dróg duża 
część Śródków z budżetu sołeckiego tj. 76 180,20 zł  rok rocznie zostaje przeznaczonych na utrzymanie czystości.

Drodzy Państwo czy w tym przypadku dobry dojazd do domów nie powinien być priorytetem? Ocenę działalności Sołtysa i Rady 
Sołeckiej pozostawiam Państwa ocenie.

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 



DRODZY MIESZKAŃCY
Trwają prace związane z  remontem muru przy drodze krajowej nr 87 w  miejscowości Piwniczna-Zdrój 

ul. Daszyńskiego.
Remont mury był niezbędny i konieczny ze względów bezpieczeństwa oraz ze względów estetycznych.

 Niemniej jednak proces technologiczny związany z remontem muru wymagał wprowadzenia czasowej (na czas 
remontu muru) zmiany w organizacji ruchu na ul. Marciszewskiego.

 Po zakończeniu prac związanych z remontem muru zostanie przywrócona obowiązująca organizacja ruchu na ulicy 
Marciszewskiego w Piwnicznej-Zdroju.

Tym samym chcę zaprzeczyć pojawiającym się nieprawdziwym informacjom:
• nie będzie tam parkingu,
• ul. Marciszewskiego będzie dalej jednokierunkowa z bezpośrednim wyjazdem na drogę krajową nr 87.

Jednocześnie chce zapewnić, iż jestem w stałym kontakcie z Wykonawcą robót i mam zapewnienie, że zostaną pod-
jęte wszelkie starania aby prace remontowe były zakończone terminowo to jest do połowy grudnia 2019 r. a może się uda, 
że nawet wcześniej.

Za utrudnienia przepraszam mieszkańców.

Ponadto informuję, że realizowany remont muru przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
Kraków jest przykładem, że można dobrze współpracować z innymi instytucjami i jednostkami dla dobra mieszkańców. 

   Dariusz Chorużyk
       Burmistrz Piwnicznej-Zdroju


