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Minęły trzy lata od objęcia przeze mnie 
funkcji Burmistrza Piwnicznej-Zdroju. 

Był to czas niezwykle pracowity i pomimo różnych trudności 
jak chociażby wynikających z pandemii koronawirusa 
udało się zrealizować ogrom inwestycji, które służą 

mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym naszą piękną Gminę.
Z nieukrywaną satysfakcją oddaję Państwu Biuletyn 

Informacyjny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
Biuletyn przedstawia tylko niektóre zadania zrealizowane 

na terenie Gminy w obecnej kadencji.
 
 
 
 
 
 

 Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 
 Dariusz Chorużyk 

Szanowni Państwo Mieszkańcy  
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
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PRZYKŁADOWE 
INWESTYCJE I ZADANIA

ZREALIZOWANE W 2019 ROKU 

W 2019 ROKU POZYSKANO 
ŚRODKI FINANSOWE 

W WYSOKOŚCI 

11 919 785,96 ZŁ



Remont boiska wielofunkcyjnego 
w Łomnicy Zdroju 

www.piwniczna.pl

Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie 
w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa - MIRS” w wysokości - 168 000 zł. 
Ogółem wartość projektu- 300 000 zł.



Remont Remizy OSP w Piwnicznej -Zdroju 
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Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019. Wartość Inwestycji
78 716,94 zł, dofinansowanie 34 487 zł

W ramach Funduszu Obywatelskiego we Wsi Łomnica
Zdrój, osiedle Zagrody wykonano nawierzchnię 
betonową, zamontowano korytka, wykonano studnię
zanikową- wartość robót 49 938 zł
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Remont drogi we wsi Zubrzyk za Kościołem 

Budowa II etapu mostu na Baraniackim
Potoku w Wierchomli Wielkiej

Wartość robót wyniosła 59 887,45 zł przy dofinansowaniu 
Nadleśnictwa Piwniczna w wysokości 51 400 zł. W ramach prac 
remontowych na 164 m wykonano nawierzchnię betonową.

Wartość robót wyniosła 176 179,36 zł przy dofinansowaniu 
Nadleśnictwa Piwniczna w wysokości 87 100 zł.
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Modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych 

Osiedle Magóry - nawierzchnia betonowa na odcinku 300 m

Głębokie, do Kuca - nawierzchnia betonowa na odcinku 300 m

Wartość robót wyniosła 249 613,74 zł przy dofinansowaniu 
ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
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Prace przy Cmentarzu na ul. Krakowskiej  

Przebudowa muru przy ulicy Daszyńskiego  
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W ramach bieżących prac remontowych
wykonano m. in. 

- Bariery na osiedlach: Zaczerczyk, Błankowa, Cichoniówka,
Podbukowiec oraz na ciągu spacerowym Alejki Czercz 
i na Kocich Plantach 

- Remont przystanków autobusowych w Kosarzyskach k. sklepu,
Zubrzyku oraz w Wierchomli Wielkiej



Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie
Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmosferze”

www.piwniczna.pl

W ramach projektu ekodoradca prowadzi lokalne działania informacyjno-
edukacyjne w zakresie ochrony powietrza, przeprowadza inwentaryzacje
źródeł ogrzewania, pomaga uzyskać dofinasowania na wymianę kotłów,
termomodernizację budynków, instalacje OZE, prowadzi gminne projekty
dotyczące wymiany źródeł ogrzewania. Wartość projektu: 90 009 euro 
z czego 78% finansowane ze środków UE.
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Małopolski Projekt 
„Jeżdżę z głową”, 
wartość projektu 133 275,73 zł, 
dofinansowanie: 37 900 zł

Program „Wsparcie działalności MŚP
 z branży turystyki oraz zwiększenie
rozpoznawalności Małopolski jako
turystycznej marki gospodarczej”.

Celem Projektu jest wsparcie aktywności międzynarodowej 
małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży 
przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu 
Projekt realizowany jest przez okres 3 lat.
Wartość dofinansowania: 5 270 106,25 zł. 
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PRZYKŁADOWE 
INWESTYCJE I ZADANIA

ZREALIZOWANE W 2020 ROKU 

W 2020 ROKU POZYSKANO 
RODKI FINANSOWE 

W WYSOKOŚCI 

10 788 198,99 ZŁ
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Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowości Piwniczna-Zdrój

- Osiedle Podbukowiec - nawierzchnia 
betonowa w kierunku Polakiewicza 
o długości 30 m oraz w kierunku 
Fąfary o długości 50 m

- Osiedle Pola-Bziniaki - nawierzchnia asfaltowa o długości 80 m 

Wartość zadania wyniosła 69 808,76 zł przy dofinansowaniu 
ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
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Przebudowa dróg z Funduszu Dróg
Samorządowych 
- W miejscowości Zubrzyk od km 0,010,27 do km 0+285,09 wykonano
nawierzchnię asfaltową - wartość robót 517 967,56 zł, 

- W miejscowości Młodów nr 293597 K w km 0+035,00 do km 0+710,45,
wykonano nawierzchnię asfaltową - wartość robót 1 022 446,41PLN,



Przebudowa drogi powiatowej nr 1520K 
(ul. Szczawnicka)  
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Budowa chodnika w km ok 2+440 – 2+605 wraz z robotami towarzyszącymi.
Zadanie realizowane z Powiatowym Zarządem Dróg Powiatowych w Nowym
Sączu. Wartość robót 243 099,65 zł plus koszty związane z budową kanalizacji 
sanitarnej w wysokości 100 000 zł.
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Modernizacja dróg - z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych 

- Latawcowa – nawierzchnia
betonowa o długości 66m

- Skorupy - Walczaki
nawierzchnia betonowa 
o długości 186 m

- Wierchomla Wielka koło
Kościoła - nawierzchnia 
 betonowa o długości 160 m

- Łomnica Zdrój, osiedle Kąty -
nawierzchnia betonowa
o długości 166 m

Łączna wartość robót 
269 718,98 zł 
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Montaż barier energochłonnych na osiedlach: Cichoniówka
100 m, Malikówka 32 m,Polana 48 m, Podbukowiec 100 m. 
Wartość robót 43 050 zł 

Zakupiono płyty betonowe na
remont dróg do osiedli:
Rewałówka 270 szt, Werbówki
500 szt, Sucha Dolina 300 szt,
Łazy Bucznik 400 szt, Polana
300 szt, Rewałówka 120 szt,
Cichoniówka 200 szt,
Głębokie k. Żródełka 150 szt,
ul. Węgierska 340 szt,
Trześniowy Groń 400 szt,

Modernizacja drogi Pola-Bziniaki 13.009,38 zł

Remont drogi Zubrzyk k.
Kościoła II etap. 
Wartość robót- 162 663,06 zł
przy dofinansowaniu 
z Nadleśnictwa w wysokości 
131 285,36 zł.



Projekt: „Posiłek w szkole” dofinansowanie do
wyposażenia i remontu kuchni dla Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Piwnicznej, kwota 80 000 zł

www.piwniczna.pl



Projekt pn.„Pełna moc-placówka opieki i aktywizacji
osób niesamodzielnych, skierowany do osób powyżej
60 r.ż., niesamodzielnych ze względu na wiek, stan
zdrowia lub niepełnosprawność wymagających opieki
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej 
z podstawowych czynności dnia codziennego.
Kwota dofinansowania dla całego projektu 
2 809 453,10 zł 
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Projekt „Jeżdżę z głową” - wartość Projektu 33 450 zł, 
dofinansowanie 12 400 zł
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Program granatowy pn: „Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja
szkół i placówek oświatowych” 

Projekt "Zdalna szkoła" Projekt "Zdalna szkoła+"

Wyposażenie 4 szkół  w sprzęt komputerowy 28 szt. 
i oprogramowanie do nauki zdalnej. Wartość projektu wynosi 
73 943,03 zł, dofinansowanie 73 943,03 zł. 

Zakup komputerów 29 szt. do szkół ze
środków finansowanych z budżetu Unii
Europejskiej z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I
Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu Działanie 1.1. 
Wartość Projektu 70 000 zł,
dofinansowanie 70 000 zł 

Zakup komputerów 42 szt. do szkół 
w ramach  Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 
 Ministerstwa Cyfryzacji na lata 2014
-2020 Oś I Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu Działanie 1.1. 
Wartość Projektu 105 000 zł,
dofinansowanie; 105 000 zł 



Plac Zabaw przy Zespole Szkolno -Przeszklonym Nr 1 
w Piwnicznej- Zdroju – I etap. Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 113 815 zł
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Roboty budowlano-instalacyjne w Remizie OSP 
w Wierchomli Wielkiej

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac
remontowo budowlanych w remizach strażackich w roku 2020. 
Wartość Inwestycji 61 619 zł, dofinansowanie 15 000 zł.
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Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Głębokie 

Współfinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego 
- Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego
na zakup samochodów w 2020 r., wartość samochodu 816 720 zł, 
dofinansowanie 40 000 zł.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Wartość Projektu 48 000,01 zł 
przy dofinansowaniu Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Departament Ekomobilności 
w wysokości 48 000,01 zł
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PRZYKŁADOWE 
INWESTYCJE I ZADANIA

ZREALIZOWANE W 2021 ROKU  

W 2021 ROKU POZYSKANO 
ŚRODKI FINANSOWE W

 WYSOKOŚCI 

26 952 284,02 zł 
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Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Łomnica Zdrój osiedle Wnęki w II odcinkach - nawierzchnia
betonowa o łącznej długości 183 m

Kokuszka osiedle Maliniackie
- nawierzchnia betonowa 
o długości 100 m 

Łomnica Zdrój osiedle
Maryniaki - nawierzchnia
betonowa o długości 210 m

Wartość robót 237 960,04 zł przy dofinansowaniu z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000 zł. 



www.piwniczna.pl

Remont dróg z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych - Wartość robót 120 277,10 zł.  

Remont drogi na osiedlu Maliniackie we wsi
Kokuszka Wartość robót wyniosła 64 898,12 zł. Na
długości 140 m wykonano nawierzchnię betonową.

Zapotok - wykonanie
nawierzchni betonowej 
o długości 72 m

Witkowskie - wykonanie
nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej 
o długości 60 m 
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Modernizacja drogi gminnej 293579K 
w miejscowości Głębokie - z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, na odcinku 500 m
wykonano nakładkę asfaltowa.
Wartość robot 151 137,50 zł 

Przy współpracy ze Spółdzielnią „Piwniczanka”
wykonano remont drogi we wsi Łomnica Zdrój 
k. szkoły
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Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny
Popradu nr projektu PLSK.01.01.00-12-0109/17

W ramach projektu wykonano:

Instalację fotowoltaiczną wyspową
o mocy 3,48 kWp 
z magazynowaniem na dachu wiaty
rowerowej koło Basenów. 
Wartość robót 84.747 zł

  Rajd rowerowy z questem
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Budowa 1.85 km trasy rowerowej o nawierzchni utwardzonej

Folder
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała

Etap III,IV,V w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, 
Wartość inwestycji 2 412 525,71 zł, 
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 1 501 177,18 zł, wartość
dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 911 348,53 zł

Etap VI i VII - wartość inwestycji 403 726,53 zł, 
wartość dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
 403 726,53 zł
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Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu polegające na
demontażu oraz montażu urządzeń małej 
architektury skateparku” w ramach Projektu
Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa
- MIRS w 2021 roku. Wartość zadania 128 885 zł, 
dofinansowanie z budżetu Województwa
Małopolskiego 35 140 zł

Doświetlenie przejścia dla
pieszych w miejscowości
Młodów
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Montaż barier energochłonnych na osiedlach: Polana,
Trześnowy Groń, Cichoniówka, Głębokie nad
Źródełkiem, Błankowa, Sucha Dolina, Łomnica Zdrój-
Maliniackie, Niewinna, Lyskowa, Kokuszka
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Konserwacja domkowej
(kamiennej) kapliczki 
„Kapliczka pod lipami”
Wierchomla Wielka etap 1 

Plac Zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
Nr 1 w Piwnicznej Zdroju II Etap

Dofinansowanie z Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu
Małopolska Pamięta – zachowanie
miejsc pamięci narodowej i
martyrologii. Wartość projektu 
26 725 zł, dofinasowanie 13 000 zł

Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych 
122 451,99 zł
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Dostawa do Ośrodka Wsparcia Dziennego Pobytu 
w Kosarzyskach sprzętu rehabilitacyjnego sprzętu 
i środków do dezynfekcji, sprzętu do zdalnych zajęć,
sprzętu do strefy relaksu i odpoczynku

W ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 
w ramach dofinansowania z PFRON

Wartość zadania 98 770 zł, 
dofinansowanie ze środków PFRON 98 770 zł

Przy udziale mieszkańców Gminy wykonano remont
dróg z wykorzystaniem płyt betonowych typu Jumbo
do osiedli Sucha Dolina w kierunku Starego Wyciągu,
Sucha Dolina w kierunku Gardonia, Głębokie Nad
Źródełkiem, Trześniowy Groń ,Polana, Rewałówka



www.piwniczna.pl

Turystyka dziecięca na pograniczu 
polsko-słowackim

 W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie
Nr INT/ET/TAT/1/IV/A/0283
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 49 998,31 EUR 
Wkład własny: 6 567,61 EUR 
Środki z budżetu państwa: 2 977,15 EUR 
Wartość całkowita mikroprojektu: 59 543,07 EUR

ZADANIA MIKROPROJEKTU

    Opracowanie przewodnka turystycznego 
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Budowa miejsca rekreacji dla dzieci

Organizacja konkursu 
wiedzy dla dzieci 
i młodzieży "Dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe
obszaru pogranicza"
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Od lutego 2021 roku w ramach porozumienia zawartego 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie został
uruchomiony Gminny punkt obsługi programu Czyste Powietrze.  
Mieszkańcy którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinasowania do
wymiany kotłów, wykonania prac termomodernizacyjnych, montażem
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie 
gminy mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje w Urzędzie
Miejskim w Piwnicznej-Zdroju. 

Za pośrednictwem Gminy od lutego 2021 roku złożono 64 wnioski 
o dofinasowanie na łączną kwotę 1 105 389,79 zł dotacji.

Gmina Piwniczna-Zdrój  w opublikowanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Polski Alarm Smogowy rankingu gmin
pokazujących liczbę złożonych wniosków w programie Czyste 
Powietrze  w II kwartale 2021 roku uplasowała się najwyżej 
w powiecie nowosądeckim.

Gminny punkt obsługi programu 
Czyste Powietrze
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Należy również podkreślić bardzo dobrą współpracę
Gminy z Powiatem Nowosądeckim, której efektem są
remonty dróg powiatowych w Kosarzyskach, 
Wierchomli Wielkiej i w Łomnicy Zdroju. 
Wartość robót - około 6 000 000 zł. 
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FESTIWAL BIEGOWY
10 - 12 września 2021 r. 
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FESTIWAL LACHÓW I GÓRALI
10 - 12 września 2021 r. 
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Pomimo dodatkowych środków w budżecie gminy
Poprzednicy pozostawili  na koniec kadencji w 2018 roku,
zadłużenie – na kwotę 29 852 830,97 zł
Na zadłużenie składały się:
- Kredyty i pożyczki 24 826 357 zł
- Zaciągnięte zobowiązania w tym 
nie zapłacone faktury 5 026 473 zł

wolne środki na koncie bankowym w wysokości                    
 2 395 219,30 zł
środki z refundacja z Hali Sportowej (lata 2015- 2016)          
 2 526 357,63 zł
zwrot VAT (2017 r.) 903 562 zł
środki z przesunięcia spłaty kredytów  w latach               
 2015-2018 - 1 200 000 zł

Dla przypomnienia Szanowni mieszkańcy funkcję gospodarza
Piwnicznej-Zdroju rozpocząłem z ogromnym zadłużeniem
budżetu gminnego. Moi poprzednicy już w dniu rozpoczęcia
swoich funkcji dysponowali dodatkową kwotą 
w wysokości 7 025 138,93 zł. 
Na tą kwotę składały się:
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Zaciągnięto kredyty:
- na realizację zadania inwestycyjnego pn.
Zagospodarowanie terenu Nakła wraz z budową 
kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad 
w wysokości 4 170 400 zł 
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wierchomli Wielkiej i
Małej etap III, IV, V w wysokości 1 000 000 zł   
Łącznie: 5 170 400 zł

zaległe należności z roku 2018 (niezapłacone faktury) 

faktury za budowę oczyszczalni ścieków

spłaty kredytu w wysokości 1 411 242 zł

Obecna sytuacja Gminy przedstawia się następująco: 
– spłata należności zaciągniętych w latach poprzednich 
w wysokości: 5 173 672 zł tj.

       w wysokości 705 436 zł

       i kanalizację w wysokości 3 056 993 zł

W okresie od grudnia 2018 roku do grudnia 2021 roku
spłacono kredyty w wysokości 7 662 117 zł

Bilans spłat kredytów i zaciągniętych 
pożyczek wychodzi na plus 2.491.717 zł



Środki pozyskane przez
Miasto i Gminę 
Piwniczna-Zdrój 

11 919 785,96 zł 2019

2020

2021

10 788 193,99 zł

26 952 284,02 zł

Łącznie 49 660 263,97 zł

www.piwniczna.pl
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Pomimo ciężkiego startu, udało się co roku zrealizować szereg
zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu
życia naszych mieszkańców. 

Gmina posiada coraz lepsze drogi, sukcesywnie powstaje
kanalizacja sanitarna, pamiętamy też o najmłodszych dla
których budowane są place zabaw. 

Piwniczna-Zdrój jest gminą turystyczną i trzeba ciągle o tym
pamiętać, stąd po raz pierwszy na taką  skalę udało się
zorganizować Festiwal Biegowy na terenie Nakła.

 W latach 2019-2021 (3 lata obecnej kadencji)
Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 

49 660 263,97 zł
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- Projekt pn. Budowa dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem
wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej
prowadzących do zmniejszenia emisji CO2

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2
Niskoemisyjny transport miejski-SPR Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO
WM). Obecnie jesteśmy na etapie koncepcji 
i zaproponowane koncepcje przez projektantów są uzgadnianie.
Mapy z trasa przebiegu zostały przesłane do sołtysów wsi Młodów,
Kokuszka, Łomnica Zdrój. 

 

W ramach projektu planuje się budowę
8,69 km dróg dla rowerów i tak:
Odcinek I-Młodów - 850 mb,
Odcinek II-Kokuszka - 825 mb,
Odcinek III Łomnica Zdrój - 2885 mb,
Odcinek IV Wierchomla - 4130 mb.

Przed nami dalsze plany i wyzwania,
 a oto kila z nich:

Wartość projektu:  9 999 543,30 zł 
dofinansowanie UE 8 468 246,75 zł



www.piwniczna.pl

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja 
10,300km infrastruktury drogowej i 1 parkingu, 
- budowa 2 mostów, 
- 2,950 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
- modernizacja 2 oczyszczalni ścieków, 
- 2 ujęć wody i 500 m sieci wodociągowej. 
- dostawa i wdrożenie systemu eBOK wraz 
z opomiarowaniem w ilości 900szt; 
- budowa infrastruktury turystycznej dla aktywnego wypoczynku, 
- montaż paneli fotowoltaicznych

- Projekt pn. „Budowa infrastruktury turystycznej,
modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz 
z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój”

Przewidywana wartość inwestycji 9 969 000 zł
dofinasowanie z Programu Polski Ład 9 448 050 zł
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Inwestycja obejmuje budowę 2 przystani na rz. Poprad
(miejsca przesiadkowe ze szlaku wodnego na lądowy,
zagospodarowanie brzegów rzeki na potrzeby
wypoczynku i aktywności ruchowej dla młodzieży 
i seniorów, budowa elementów małej architektury 
i rekreacyjnych na górze Kicarz w tym punkty widokowe.

Przewidywana wartość inwestycji 3 135 000 zł
dofinasowanie z Programu Polski Ład 2 850 000 zł

- Projekt pn. „Poprad - rzeka, która łączy. I etap
budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku dla
turystyki wodnej przy rzece Poprad”.
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Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 1
im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej -Zdroju

- Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halnej, Ogrodowej,
Rzeszutka, Kolejowej, 3-go Maja, Źródlanej, Rynek 
w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury
komunalnej niezbędnej do świadczenia usług
turystycznych tj. modernizacja 1,220km dróg, 
chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
oświetlenia, parkingów.  Szacunkowy koszt inwestycji 5
200 000 zł. Dofinasowanie 3 306 399,35 zł

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -
Gminy Górskie

- Modernizacja szlaku turystycznego w Łomnicy Zdroju 
w kierunku Jarzębaków. Na długości 500m zostanie
wykonana nawierzchnia utwardzona 
i zamontowane bariery energochłonne
 Szacunkowy koszt inwestycji - 303 000 zł
 Dofinasowanie - 203 792,80 zł
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Modernizacja oświetlenia ulicznego I etap.
 W ramach kompleksowej modernizacji przewidujemy
wymianę słupów w wybranych lokalizacjach, wymianę

istniejących opraw sodowych i rtęciowych na technologię
LED z uwzględnieniem mniejszego zużycia energii

elektrycznej, które szacujemy na poziomie nawet 75%.

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Łomnicy Zdroju 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Piwniczna-Zdrój Kosarzyska

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łomnicy Zdroju,
Zubrzyku, Głębokim, Młodowie i Piwniczna-Zdrój

Witkowskie

Modernizacja i budowa wodociągów na terenie 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
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Kontynuacja prac związanych ze  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Projekt
Studium zostało wyłożone do publicznego wglądu 

w dnia 20.10.2021 r. do 02.12.2021 r. 
W tym okresie składane były uwagi do projektu
Studium. Obecnie są one rozpatrywane przez

projektantów sporządzających projekt Studium. 

Projekt „Cyfrowa Gmina”. W ramach projektu planuje
sięzakup sprzętu komputerowego oraz wsparcie 

w obszarze cyberbezpieczeństwa

Projekt pn. „Wymiana źródeł cierpła w gospodarstwach
domowych na terenie miasta i gminy Piwniczna - Zdrój

celem obniżenia poziomu niskiej emisji – etap II. W
ramach projektu na jedno gospodarstwo domowe

można otrzymać aż 8 tysięcy złotych dofinansowania
do zakupu pieca plus 6 tysięcy na wymianę instalacji. 
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ZAKŁADY I JEDNOSTKI
BUDŻETOWE

MIASTA I GMINY 
PIWNICZNA-ZDRÓJ
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ul. Bolesława Chrobrego 2
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. 18 446 41 28 
e-mail: ops@piwniczna.pl

ul. Rynek 11, 
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. 18 446 41 57
e-mail: mgok@piwniczna.pl
Informacja Turystyczna

e-mail: informacja@piwniczna.pl

ul. Rynek 20, 
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. 18 446 41 83
e-mail: zeas@piwniczna.pl

ul. Krakowska 26, 
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. 18 446 40 33
e-mail: mzgkim@piwniczna.pl

Kosarzyska 19, 
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. 18 446 40 44 
e-mail: zld@piwniczna.pl

ul. Rynek 11, 
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. 18 446 41 84
e-mail: biblioteka@piwniczna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
 

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury im. Danuty

Szaflarskiej
 

Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół 

 

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Biblioteka Publiczna
 

Zakład Leśno-Drzewny
 



Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piwnicznej-Zdroju

 
 Modernizacja parteru budynku przy 
ul. Marciszewskiego 9 
– adaptacja pomieszczeń w ramach
 projektu „Dobra przyszłość – świetlice 
dla dzieci i młodzieży”. 
Całkowity koszt zadania: 179 000 zł 
w tym środki własne: 20 054,35 zł. 
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„Klub samopomocy dla osób niepełnosprawnych
psychicznie i intelektualnie oraz ich rodzin” 
działał w latach 2019-2020. 
W ramach projektu zakupiono wyposażenie kuchni 
oraz urządzenia do warsztatów terapeutycznych. 
Koszt zadania w 2019 wyniósł 35 500 zł, 
w 2020 roku była to kwota 31 305,94 zł.

www.piwniczna.pl
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Ogólnopolski program „Wspieraj Seniora”
Koszty zadania z dotacji to 52 545 zł.
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Projekt „Dobra przyszłość świetlice dla dzieci i młodzieży” 
realizowany wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionów 
w Nowym Sączu, w ramach którego 2020 roku rozpoczęły
działalność świetlice środowiskowe w Piwnicznej-Zdroju 
i Łomnicy-Zdroju.  

Całkowity koszt zadania to 3 767 654,25 zł w tym wkład
własny (niefinansowy) Piwnicznej-Zdroju to 187 200 zł. 



 
 - Zakup i montaż kraty do mechanicznej separacji 
i transportu skratek ze ścieków na przepompowni
Hanuszów, przeznaczona do wyłapywania ciał stałych
na ruchomej siatce i ich odprowadzaniu do pojemnika. 
Wartość netto 172 600 zł

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie
odcinka drogi powiatowej nr 1520K przy ulicy
Szczawnickiej wraz z przepięciem wszystkich
istniejących przyłączy kanalizacyjnych. 
Wartość netto 136 530 zł 
w tym 100.000 zł dotacji, 
wkład własny 36 530 zł.

Inwestycje zrealizowane przez 
Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Piwnicznej - Zdroju

www.piwniczna.pl
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Samochód dostawczy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
3,5 t. Wartość netto 44 380 zł

Zakup pojazdów komunalnych w celu usprawnienia 
transportu odpadów.

Samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. 
Wartość netto 16 500 zł

Samochód ciężarowy oraz jego
zabudowa urządzeniem hakowym
przeznaczonym do załadunku
kontenerów. 
Wartość netto 107 784 zł
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Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy wraz 
z sukcesywną wymianą wodomierzy i modułów radiowych. 
Wartość netto 99 049,65 zł.

Kosiarka bijakowa. 
Wartość netto 18 280 zł.

Wdrożenie systemu kontroli (monitoring) miejsca
magazynowania/składowania odpadów.
Wartość netto 30 770 zł

Zakup sprzętu komunalnego:

Przyczepa w celu zbierania odpadów z terenów wyżej
położonych. Wartość netto 16 930 zł

Montaż sita w kanale mała krata. Wartość netto 45 150 zł



Działalność Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

2019 r.
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Promocja książki J. Marzec
„Marzenia nie liczą lat”. 

Warsztaty ozdób wielkanocnych z
wykorzystaniem techniki filcowania
na sucho.

Spotkanie z pisarką powieści
obyczajowych 
Agatą Kołakowską.

Spotkanie przy herbatce 
z nadpopradzką poetką 
Krystyną Dulak-Kulej.
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Gminny etap Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego 
pn. „Przedszkolne wierszyki” 

Wakacyjne spotkania przy grach
planszowych, warsztatach
rękodzielniczych, rozmowy 
o książkach oraz rekomendacje
nowości wydawniczych.

„Słowa, które mają moc”
warsztaty literackie dla młodzieży
prowadzone przez Andrzeja
Pacułę.

Wieczór autorski z Andrzejem 
Pacułą. dotyczący książki 
składającej się z rozmów ze
Stanisławem Janickim. 

Spotkanie z pisarzem 
i rysownikiem Pawłem Wakułą. 



Działalność Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

2020 r.
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Spotkania „robótkowe” –
warsztaty tkania, haftowania 
i dziergania. Prezentacja
wykonanych prac.

Ferie z biblioteką : „Drugie życie 
książki – recykling jest cool” oraz
„Walentynki – tradycja i 
nowoczesność” pokaz rzemiosła
tradycyjnego z możliwością 
samodzielnej próby tworzenia.

„Mały Czytelnik Roku 2020”
rodzinny konkurs czytelniczy  
dla dzieci z grupy „0”
Przedszkola nr 1 i nr 3 
z Piwnicznej-Zdroju.

Spotkanie autorskie z Anną 
Czerwińską – Rydel w ramach 
projektu realizowanego przez
Powiatową i Miejsko-Gminną 
Bibliotekę w Starym Sączu.



Działalność Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

2021 r.
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Konkurs fotograficzny 
„ Z książką bliżej natury”

Wakacyjnie i aktywnie – 
warsztaty artystyczno-literackie

·Spotkanie z Witoldem Kalińskim
autorem książki „Opowieść 
o ludziach w Dolinie Popradu”

Narodowe Czytanie 
„Moralność Pani Dulskiej” 
G. Zapolskiej

Spotkanie autorskie 
z Rafałem Skąpskim. 
Promocja wspomnień Zofii
Odrowąż- Pieniążków Skąpskiej
„Dziwne jest serce kobiece…”



REALIZOWANE PROJEKTY

Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych. 
2019 – dofinansowanie w kwocie 9 350 zł, wkład własny 9 350 zł
2020 – dofinansowanie w kwocie 8 000 zł,  wkład własny 8 000 zł
Dofinansowanie w kwocie 1 550 zł na zakup usług dostarczania 
publikacji drogą elektroniczną

Dofinansowanie na zakup trzech zestawów
komputerowych z programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek 2019” w kwocie 
10 200 zł. Dofinansowanie w kwocie 
10 200 zł, wkład własny 1 800,03 zł

www.piwniczna.pl

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości 
wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek 
w formatach e-booków i/lub audiobookówi/lub synchrobooków 
– Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” 
został rozpatrzony pozytywnie.
 Dofinansowanie w kwocie 6 880 zł, wkład własny 6 880 zł



OŚWIATA Remont w ZSP Nr 1 
w Piwnicznej-Zdroju.

www.piwniczna.pl



Wykonano modernizację pomieszczeń dla nowo
utworzonych oddziałów przedszkolnych oraz
wyremontowano sale i część elewacji pierwszego
pawilonu, oddzielono część przedszkolną od
szkolnej oraz dobudowano schody ewakuacyjne.

www.piwniczna.pl

Remont w ZSP Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju 



Wyremontowano salę na piętrze budynku 
z przeznaczeniem na oddział przedszkolny,
wykonano nową podłogę, wymieniono wykładziny
podłogowe, wymalowano ściany, przeprowadzono
remont ścian na korytarzu.

Remont w Szkole Podstawowej nr 2 
w Piwnicznej-Zdroju (Kosarzyska)

www.piwniczna.pl



Remont w Szkole Podstawowej 
w Głębokiem

Remont w Przedszkolu na Hanuszowie

Przeprowadzono remont sali na piętrze budynku
z przeznaczeniem na pomieszczenie edukacyjne.

Wyremontowano część chodnika oraz wykonano nowe
schody prowadzące na plac zabaw dla dzieci.

www.piwniczna.pl
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Działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury 

Sylwester na łyżwach 2018/2019
9 Kolędowanie Małemu Bacy
Orszak Trzech Króli
Ferie z MGOK-iem
Koncert Kolęd i Pastorałek
XI Bitwa Breakdance
NADPOPRADZKA DAWNOŚĆ - promocja wydawnictw 
w ramach projektu Nadpopradzka Szkoła Dawności
Marzenia nie liczą lat – promocja książki Jadwigi Marzec
Kiermasz Wielkanocny oraz Konkurs Palm 
Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Wystawa malarstwa Grażyny Petryszak
EKO-KONKURSY
Koncert zespołu "Zbrucz"

2019
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XI piknik Ekologiczny i VI Nadpopradzki Ekobieg
Prezentacja sceniczna uczniów MGOK oraz koncert       
 w wykonaniu instruktorów
Sobótki Nadpopradzkie
Koncert w Amfiteatrze
Dzień Piwnicznej
Święto Dzieci Gór w Piwnicznej-Zdroju
XI Festiwal Pieroga Łomniczańskiego
Konkurs Kulinarny „Smaki znad Popradu”
Koncert Mandolinowy
Koncert im. Jerzego Łomnickiego i Jana Gumóla
VIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej
Zaduszki Blues&Rock Zespół Atrament
obchody Narodowego Święta Niepodległości
Seminarium Poznaj Górala spoza Podhala „Jak
kolędowanie u Górali może służyć promocji
dziedzictwa?”
Choinkowy Kiermasz Świąteczny



10 kolędowanie Małemu Bacy w tym Orszak Trzech
Króli
FERIE z MGOK, Warsztaty wokalne z Agatą Kuliś
XII Bitwa Breakdance
Urodzinowy koncert Danuty Szaflarskiej
Gitarowy koncert Sebastiana Atramenta z okazji Dnia
Kobiet
Majówka 2020 edycja on-line: konkurs plastyczny Kto
Ty jesteś?, konkurs internetowy na Facebook „Barwy
Narodowe”
Konkurs „Wianki nad Popradem” – edycja on-line

www.piwniczna.pl

2020



„Wielki Powrót", Turniej Piłki Siatkowej Dorosłych, o
niespodziankę „Bocianów”
Rajd Szlakami kurierów 
NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
DOROSŁYCH
Listopad - IX GMINNY KONKURS PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ
Świąteczne Targowisko Choinkowe.
Jubileusz 55-lecie RZ „Dolina Popradu”

www.piwniczna.pl

przygotowanie nagrań o Kokuszce i Łomnicy-Zdrój z
okazji 450-lecia lokacji, premiera w 2021 roku
SPOTKANIA NAD POPRADEM w ramach programu
Kultura w sieci.
Poznaj Górala przez webinara: projekt pn. „Odkrywanie
skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”
Nadpopradzka gwara
Muzyka i taniec nadpopradzia, 
Nadpopradzkie stroje ludowe - łodziata cornyf góroli,



Plener fotograficzny w Wierchomli z udziałem członków
Sądeckiej Grupy Fotograficznej. Hasłem pleneru były słowa inż.
Jana Brzozowskiego - "Dolina Popradu to jedno wielkie
przepiękne uroczysko, łączy w sobie całą bezpośredniość
dzikiej przyrody z zacisznym nowoczesnym komfortem, to
prawdziwy raj dla turysty i sportowca..."
Przedświąteczne warsztaty: Ozdoby choinkowe - zrób sam
świąteczne aniołki, Zrób z nami stroik świąteczny
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Grant w ramach programu KULTURA W SIECI, dofinansowanie
7.000 zł.  Projekt „Spotkajmy się nad Popradem” 
Grant z Fundacji ORANGE - 5.000. – wakacyjne warsztaty 
 „VOICE MASTERS” 
Nadleśnictwo – partnerstwo i reklama w ramach projektu
Spotkania nad Popradem
„Wszystko gra” - dofinansowanie z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
wysokości 15.000 zł
Stworzenie różnorodnej oferty w formie warsztatów w Świetlicy 
 w Łomnicy - dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki    
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 5.500 zł.
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Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – edycja online
Lata dzieciństwa w wiersz wpisane - pamięci Danuty Szaflarskiej
Premiera filmu o Łomnicy Zdroju oraz konkurs pt. „Co jest
największym potencjałem Łomnicy-Zdroju?”
Premiera filmu o Kokuszce
Światowy Dzień Poezji
„Tradycyjny koszyk wielkanocny” – przypomnienie filmowe
wspomnienie Eugeniusza Lebdowicza
Konkurs "Barwy Narodowe 2021"
akcja promocyjna - 30-lecie Gazety Znad Popradu
230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 konkursu poezji gwarowej i gadek ludowych Nadpopradzia
"Przypowiydki łod Popradu"

2021



konkurs na najpiękniejszy wianek
premiera filmów o walorach krajobrazowo przyrodniczych
Piwnicznej-Zdroju - Beskid Sądecki "Dwie Wieże", Radziejowa –
Eliaszówka; Spływ rzeką Poprad
wakacyjne warsztaty wokalne Voice Master
premiera filmu „Orkiestra Dęta OSP Piwniczna-Zdrój”
Rajd Kurierów i gra terenowa pt. "Pod nosem okupantów"
Bluesowy koncert zaduszkowy
Warsztaty wokalne „Uwolnij głos w górach”
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Poetycko-muzyczne impresje listopadowe
 wspomnienie Juliana Zubka w 40. rocznicę śmierci
promocja książki „Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich”
warsztaty wykonywania ozdób świątecznych
Świąteczne Targowisko Choinkowe
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Projekt "Pod nosem okupantów"
Dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
 w ramach Programu "Patriotyzm jutra" 
w kwocie 10 000 zł. 
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„Piwniczna-Zdrój - w stronę edukacji kulturalnej”
Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury: 20 000 zł.
Wkład własny: 6 700 zł.  

„Nad obłokami” – projekt dotyczył organizacji pleneru
fotograficznego "Nad obłokami", 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego. Kwota dofinansowania: 
14 000 zł Patronat honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek
Województwa Małopolskiego Partnerzy projektu: Izba Pamięci
Marii Kownackiej; Nadleśnictwo Piwniczna, Lasy Państwowe;
Sądecka Grupa Fotograficzna; Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu; Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich; Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju.


