
 

Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka   
z budową wieży widokowej oraz renowacja i 

zagospodarowanie parku Węgielnik-Skałki  
w Piwnicznej - Zdroju 

  
Całkowita wartość projektu: 2 494 399,00 zł 
Wysokość dotacji: 1 870 799,25 zł (75% kosztów 
kwalifikowanych) 
Beneficjent: Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój 
Termin realizacji projektu: 27.01.2012 – 31.12.2013 



 

Proces aplikowania  gminy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013  
-  data trwania naboru 21.12.2011r  do   13.02.2012 
- 13.02.2012r. – złożenie przedmiotowego wniosku aplikacyjnego przez Gminę 
- 19.04.2012r. -  pozytywny wynik  oceny formalnej 
- 28.06.2012r. – pozytywny wynik oceny merytorycznej (5 pozycja na liście ) 
- 25.07.2012r. – pozytywna ocena strategiczna i wybór projektu do 

dofinansowania 
- 06.08.2012r. – przesłanie niezbędnych informacji do zawarcia umowy o 

dofinansowanie 

- 21.11.2012r. – podpisanie umowy pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego   a Miastem i Gminą Piwniczna – 
Zdrój gwarantującej dofinansowanie 
 



 

Dofinansowanie projektu Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego 
Eliaszówka  z budową wieży widokowej oraz renowacja i 
zagospodarowanie parku Węgielnik-Skałki w Piwnicznej-Zdroju 
zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka  
i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1. Rozwój 
infrastruktury turystycznej, Schematu C: Rozwój produktów i oferty 
turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  

Nr umowy MRPO.03.01.03-12-034/12/00-XVI/146/FE/12 



Cel główny projektu 
 „Stworzenie kompleksowego produktu 

turystycznego poprzez uatrakcyjnienie szlaku 
turystycznego „Eliaszówka” oraz zagospodarowanie 

parku Węgielnik – Skałki”.  

 



Koszty inwestycji   

Koszty przygotowawcze ( studium wykonalności, dokumentacja oddziaływania na 

środowisko, program funkcjonalno- użytkowy) 

59 000,00 

Koszty inwestycyjne dokumentacja techniczna projektu: opracowanie dokumentacji do 

pozwolenia na budowę (wieże widokowe, zgłoszenia robót budowlanych dot. utwardzenia 

nawierzchni, wyeksponowania i bezpiecznego  udostepnienia  wychodni skalnych) 

121 155,00 

ŚCIEŻKI REKREACYJNE – Park „Węgielnik –Skałki” wraz z zagospodarowaniem szczytu (mała 

infrastruktura, poprawa bezpieczeństwa, poprawa nawierzchni ścieżek, odsłonięcie 

wychodni skalnych, odsłonięcie wojskowych okopów, punkt widowkowy, oświetlenie 

solarne, odrestaurowanie pomnika, kapliczki z ujęciem żródlanej wody i pzostałe elementy: 

cięcia sanitarne odkrzaczanie, odsłoniecie i oświetlenie skał, wykonanie ściezki o 

podwyższonej trudności) 

1 382 698,00 

UATRAKCYJNIENIE  SZLAKU BESKIDU SĄDECKIEGO PIWNICZNA –ZDRÓJ - ELIASZÓWKA z 

budową wieży i zagospodarowaniem szczytu (budowa wieży widokowej, poprawa 

nawierzchni i bezpieczeństwa szlaku, mała 

836 546,00 

Koszty pozostałe: nadzór inwestorski, nadzór autorski, promocja projektu 95 000,00 

Razem 2 494 399 

 



 

„Węgielnik” 

„Eliaszówka” 

Przedmiotem projektu jest 
stworzenie kompleksowego 
produktu turystycznego 
poprzez uatrakcyjnienie szlaku 
turystycznego „Eliaszówka” 
oraz zagospodarowanie parku 
Węgilnik-Skałki. 



 

W ramach inwestycji zaplanowano: uatrakcyjnienie szlaku 
Beskidu Sądeckiego Piwniczna - Zdrój – Eliaszówka  
poprzez: 
 uporządkowanie oraz wyrównanie części ścieżek, zamontowanie 

zabezpieczeń oraz schodów terenowych, 
 
 zamontowanie oznakowania kierunkowego szlaku, 

zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek 
przyrodniczych, 

 
 renowację istniejących oznakowań wraz z przycięciem gałęzi, 
 
 montaż miejsc przystankowych oraz budowę wieży widokowej  i 

zagospodarowanie szczytu góry Eliaszówka, 



 



 

Montaż miejsc przystankowych 



 

Zadaszone miejsce odpoczynku na Eliaszówce 



 

                Zabezpieczenie szlaku 



 

Budowa wieży widokowej na 
Eliaszówce 



 

Uchwała Nr XL/281/09 RM i G 
Piwniczna –Z. z dn. 28.09.2009r. W 
sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego MiG P-na .Z, jednostka 
strukturalna A.IV –Kosarzyska 
 
„III. Ustalenia szczegółowe 
(...) 
1/ wys. wieży nie może przekroczyć  
20 m 
2/ Wieże należy wykonać w technologii 
tradycyjnej (konstrukcja nośna 
drewniana na fundamencie 
betonowym (...) 



Koncepcja ścieżek rekreacyjnych park „Węgielnik - Skałki” wraz z 
zagospodarowaniem szczytu poprzez: 
• uporządkowanie oraz wyrównanie ścieżek, zamontowanie 

zabezpieczeń oraz schodów terenowych, 
• zamontowanie oznakowania kierunkowego ścieżek, zamontowanie 

tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek historycznych, 
• renowację źródełka, krzyża przy okopach oraz terenu wokół pomnika, 
• odtworzenie okopów z okresu II wojny światowej, 
• montaż miejsc przystankowych wraz z koszami oraz budową 

platformy widokowej na wychodni skalnej wraz z ekspozycją i 
oświetleniem solarnym, 

• zagospodarowanie szczytu góry Węgielnik, poprzez montaż ekspozycji 
militarnej wraz z platformą, boiska oraz małego placu zabaw. 
 

 



 

• Pozostałe elementy parku: 
 cięcie sanitarne zieleni, uporządkowanie parku ok. 40 ha poza wyznaczonymi 

punktami.  
 Oczyszczenie, i wyeksponowanie skał od strony ul. Szczawnickiej i 

Daszyńskiego.  
 Zainstalowanie punktów świetlnych z wykorzystaniem baterii słonecznych  - 

system podświetlania/wyeksponowania skał.  
 Odkrzaczanie, porządkowanie bezpośrednio przy ścieżkach , roboty 

konserwacyjne, wyrównanie, utwardzenie miejscowe materiałem kamiennym  
- ok. 3 960m (możliwość zainstalowania elementów „ścieżki zdrowia”)   

 Zainstalowanie barierek stabilnych ok. 220m, schodków z elementów 
drewnianych z utwardzeniem z materiałów kamiennych ok. 265m., 

  Wykonanie ścieżki o wyższym stopniu trudności wzdłuż ściany skalnej.  
 Zainstalowanie płotków śnieżno-ochronnych na Węgielniku.  
 Naprawa odwodnienia liniowego oraz nawierzchni chodnika od strony ul. 

Daszyńskiego i Szczawnickiej na długości ok. 640m. 



Sieć ścieżek 

skałki 



Polana na 
Węgielniku 



 



 

Renowacja i odtworzenie okopów z II wojny światowej 



 

Grilowisko na Węgielniku/plac zabaw typu „małpi gaj”/boisko do 
siatkówki/ekspozycja militarna: makiety,repliki 



 

Platforma na 
Węgielniku typu 
„wieża 
strzelnicza”/eksp
ozycja militarna 



 

Wychodnia skalna – punkt widokowy na Skałce 



 



Zabezpieczenie ścieżek 

 



 

Zabezpieczenie ścieżek 



 

W efekcie powstanie kompleksowy (złożony) produkt turystyczny, który poza 
usługami podstawowymi (turystycznymi) oferować będzie szereg usług 
dodatkowych: 
• usługi przewodnickie  
• usługi transportowe (dla mniej wytrawnych turystów możliwy dowóz na Obidzę, 

skąd spacer na wieżę widokową na Eliaszówkę trwa tylko 40 min), 
• usługi uzdrowiskowe- powstała infrastruktura będzie mogła być 

wykorzystywana przez seniorów, domy leczniczo-wypoczynkowe organizujące 
np. wczasy odchudzające, których głównym elementem jest aktywność fizyczna 
(marsze, nordic-walking). Ponadto występujące na obszarze objętym projektem 
liczne strumyki stwarzają możliwość stosowania naturalnej metody leczenia 
metodą ks. Sebastiana  Kneippa. Jego fundamenty opierają się na wykorzystaniu 
wody, ruchu i ziół oraz na zdrowym odżywianiu. Sebastian Kneipp odkrył, że 
stąpanie po wodzie pomaga zwalczać praktycznie wszystkie dolegliwości. Dziś 
jego terapia uważana jest za skuteczny środek leczniczy i odprężający. Na zabiegi 
wg. Kneippa składały się: okłady, picie wody, chodzenie boso po mokrej trawie i 
mokrych kamieniach, świeżym śniegu i po zimnej wodzie. A wszystko dla 
wzmocnienia i hartowania organizmu. 



• „leczenie” wodą – ważnym miejscem na zboczach Węgielnika jest Figura 
Matki Boskiej, która stała się miejscem kultu mieszkańców i letników a 
wypływające źródło wody pitnej u stóp wzniesienia na którym stoi figura 
nieoficjalnie uznawane jest przez źródło z woda mającej właściwości 
uzdrawiające.  

• usługi edukacyjne – lekcje historii w plenerze – oferta dla szkół, zielonych 
szkół 

• organizacja imprez wykorzystujących powstałą infrastrukturę turystyczną 
• stworzenie nowych atrakcyjnych miejsc do sfotografowania (np. fotografia z 

wakacji w okopach z czasów II wojny światowej, fotografie – panoramy z 
nowych punktów widokowych), zdjęcia na tle wyeksponowanych skał. 

• ekoturystyka (turystyka kwalifikowana) - dla miłośników i badaczy przyrody 
wykorzystanie platform widokowych do obserwacji wartości krajobrazowych 
terenu, obserwacja przelotów ptaków szponiastych. 

• turystyka rowerowa – ekstremalna tzw. downhill rowerowy na 
przygotowanym torze przeszkód na Eliaszówce. 

 



 

Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj – wybuduj 
/ projektowanie + wykonanie robót/. 
 
 
 
 
 
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest 
firma  
BUDMEX z Nowego Sącza 
Umowa z dn. 8 lutego 2013r. 
Oferowana cena 2 060 50,76zł brutto 

Koszty inwestycyjne dokumentacja techniczna projektu: opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę (wieże widokowe, zgłoszenia robót 

budowlanych dot. utwardzenia nawierzchni, wyeksponowania i bezpiecznego  udostepnienia  wychodni skalnych) 

ŚCIEŻKI REKREACYJNE – Park „Węgielnik –Skałki” wraz z zagospodarowaniem szczytu (mała infrastruktura, poprawa bezpieczeństwa, poprawa nawierzchni 

ścieżek, odsłonięcie wychodni skalnych, odsłonięcie wojskowych okopów, punkt widowkowy, oświetlenie solarne, odrestaurowanie pomnika, kapliczki z 

ujęciem żródlanej wody i pzostałe elementy: cięcia sanitarne odkrzaczanie, odsłoniecie i oświetlenie skał, wykonanie ściezki o podwyższonej trudności) 

UATRAKCYJNIENIE  SZLAKU BESKIDU SĄDECKIEGO PIWNICZNA –ZDRÓJ - ELIASZÓWKA z budową wieży i zagospodarowaniem szczytu (budowa wieży 

widokowej, poprawa nawierzchni i bezpieczeństwa szlaku, mała 


