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Strona: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w 

Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinar-

ny tworzy Grupy Robocze, które rozwiązują problemy związane z 

występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypad-

kach. To grupa profesjonalistów – policjantów, psychologów, 

pedagogów, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia. 

Łączy ich wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w 

konkretnych rodzinach. Osoby doznające przemocy w rodzinie 

mogą liczyć na ich wsparcie. O szczegóły można zapytać w 

Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kraszewskiego 37, Krynica-

Zdrój. 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla 

osób doznających przemocy w rodzinie został utworzony telefon 

zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 7.00-15.00. 

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM 

784 506 293 

Wsparcia udzielają pracownicy OPS w Krynicy-Zdroju 

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej 
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Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) z dniem 1 stycznia 2012 roku  gmina ma obowiązek objąć 

wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Nowy system gospodarowania odpadami powinien zacząć funkcjonować  nie później niż  od dnia 1 lipca 2013 r. 

W związku z tym gmina zorganizuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy.  Właściciele nieruchomości nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie odpa-

dów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Umowy na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych  zawierane będą przez Burmistrza Krynicy-Zdroju z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze 

przetargu na świadczenie tych usług, a właściciel nieruchomości będzie zobowiązany ponosić na rzecz gminy opłatę 

za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Do 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy zachowują dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych i nie 

wnoszą opłaty do gminy. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości będzie stanowiła 

dochód gminy, z którego gmina będzie finansowała : 

1. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2.  Koszty  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3.  Koszty  obsługi administracyjnej tego systemu. 

Z opłaty tej nie będą mogły być finansowane inne cele niż te związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki od-

padami. 

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  będzie iloczynem stawki opłaty oraz: 

1.    Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2.     Ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 

3.     Powierzchni lokalu mieszkalnego 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również ustalona od gospodarstwa domowe-

go. 

Aktualnie trwają prace nad wyborem metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych okre-

śleniem ilości wytwarzanych na terenie Gminy Krynicy – Zdroju odpadów komunalnych oraz oszacowaniem kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Po zakończeniu wszystkich analiz rekomendowane rozwiązania zostaną przedstawione przez Burmistrza Krynicy-

Zdroju  w formie projektów uchwał Radzie Miejskiej w Krynicy-Zdroju. 

Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami w Gminie Krynica-Zdrój znajduje się na stronie internetowej 

tut. Urzędu www.krynica-zdroj.pl lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu    

(18) 472 55 36, 472 55 06. 

OGŁOSZENIA 

Gospodarka odpadami w gminie Krynica-Zdrój 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje o naborze do kolejnej edycji projektu systemowego „Czas 

na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica-Zdrój” w 2013 roku. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i jednocześnie 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założeniem jest również wzmocnienie motywacji  do działania, zbudowanie 

zaufania we własne siły, podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym nabycie umiejętności umożliwiających powrót 

na rynek pracy. 

Uczestnictwo w projekcie gwarantuje: 

Bezpłatne kursy zawodowe, 

Trening kompetencji i umiejętności zawodowych, 

Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, 

Otrzymywanie zasiłków celowych. 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie lub chcących uzyskać szczegółowych informacji zaprasza-

my do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w  godzinach 8.00-14.00. 

Ogłoszenie OPS o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu Systemowego 
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(RED) 

Od kilkunastu dni zarówno mieszkańcy gminy, jak i od-

wiedzający Krynicę goście mają okazję na własne oczy 

zobaczyć efekty prac przy renowacji centrum miasta. 

Przypomnieć należy, że ten odważny projekt, którego 

pierwsza część została właśnie zrealizowana, miał na 

celu zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowe-

go w Krynicy dzięki kompleksowej renowacji Bulwarów 

Dietla. Polega on przede wszystkim na stworzeniu w 

tym miejscu atrakcyjnej przestrzeni publicznej podkre-

ślającej prestiż uzdrowiska. Inwestycja nie jest jeszcze 

całkowicie ukończona, jednak już teraz odrestaurowa-

ny deptak robi imponujące wrażenie. Przybyło szereg 

nowych atrakcji. Już sam spacer wyłożonymi granitem i 

wyposażonymi w stylowe oświetlenie alejkami stanowi 

dużą przyjemność. Odzyskano w tym celu zaniedbaną 

do tej pory skarpę po drugiej stronie Kryniczanki, łą-

cząc ją z głównym traktem nowymi kamiennymi most-

kami. W dalszej kolejności powstanie tam szereg pawi-

lonów handlowych zbudowanych z drewna i dostosowa-

nych architektonicznie do całości. Burmistrz zabezpie-

cza właśnie środki na ten cel.  

Obecnie ogromną popularnością cieszy się multime-

dialna fontanna pod Starym Domem Zdrojowym. Gro-

madzą się przy niej tłumy gości, szczególnie na wieczor-

nych pokazach światła, wody i muzyki. Fontanna nawią-

zuje układem geometrycznym do starej istniejącej w 

tym miejscu. Jednak wewnątrz została wyłożona płyta-

mi granitowymi w połączeniu ze strukturą kamienia 

rzecznego oplatającego wewnętrzną nieckę. Tworzy 

ona nową figurę wodną skomponowaną na bazie orygi-

nalnego układu dysz, dzięki którym można uzyskać 

efekt sterowania wodą. Wyposażona została dodatko-

wo w system nagłośnienia współgrający z obrazem wo-

dy i światła. Oświetlenie fontanny stanowią energoosz-

czędne diody LED mogące przybierać różnego rodzaju 

kolory. Całość połączona jest z nowocześnie wyposażo-

ną maszynownią, systemem uzdatniania i filtracji wody, 

czujnikami wiatru oraz z system nagłośnienia i monito-

ringu. Oficjalne otwarcie fontanny wraz z premierowym 

pokazem nastąpiło 7 września. Burmistrz Dariusz Reś-

ko zaprosił na nie wszystkich mieszkańców gminy. 

Nie ulega wątpliwości, że dzięki temu i innym przedsię-

wzięciom zrealizowanym w ciągu ostatnich dwóch lat 

Krynica powoli odzyskuje swój dawny blask. Burmistrz 

zapewnia jednak, że to nie koniec inwestycji. Przygoto-

wywane są obecnie kolejne etapy rewitalizacji uzdrowi-

ska i sąsiednich miejscowości. Krynica zasługuje bo-

wiem na to, aby trwale nosić miano perły polskich 

uzdrowisk.  

Zakończenie pierwszego etapu renowacji centrum Krynicy 
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(RED) 

( fot. Mirosław Żak ) 

Zakończył się tegoroczny Festiwal im. Jana Kiepury. 

Pora więc na podsumowanie tej wyjątkowej w skali kra-

ju imprezy artystycznej, która po raz pierwszy odbyła się 

według nowej konwencji. Wszystko wskazuje na to, że 

zawiedli się wszyscy ci, którzy po rezygnacji dotychcza-

sowego prowadzącego spodziewali się spektakularnej 

klapy. Nic takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie, sze-

reg bardzo pochlebnych wypowiedzi zarówno znanych 

autorytetów w dziedzinie sztuki muzycznej, jak również 

zwykłych melomanów i miłośników festiwalu świadczy o 

tym, że impreza udała się znakomicie, a jej poziom ar-

tystyczny zadowolił gusta najbardziej wybrednych kone-

serów. Zdecydowana większość pytanych o opinię 

uczestników oceniła odświeżenie formuły festiwalu za 

pomysł trafiony. Nikt nie kwestionuje tego, że Bogusław 

Kaczyński stworzył niepowtarzalny styl prowadzenia 

widowiska, którego żaden z jego następców nie będzie 

w stanie naśladować. Jednak nawet najbardziej wyszu-

kane i barwne anegdoty opowiadane po kilka lub kilka-

naście razy muszą się w końcu znudzić. Należy przy 

tym pamiętać, że mimo coraz bardziej dostrzeganej 

powtarzalności repertuaru odejście od dotychczasowej 

formuły nie było zamierzeniem władz miasta, lecz zo-

stało wymuszone nieustępliwością dotychczasowego 

prowadzącego w kwestiach finansowych. Burmistrz 

Dariusz Reśko do ostatniej chwili dążył do porozumie-

nia, chcąc zatrzymać Bogusława Kaczyńskiego w Kryni-

cy. Miał jednak świadomość, że nie może nadmiernie 

nadwyrężać budżetu gminy. Opisane wyżej perturbacje 

przyniosły zmiany, których byliśmy świadkami podczas 

tegorocznej edycji. Ciężar organizacji imprezy wzięły na 

siebie Urząd Miejski i Centrum Kultury. W Krynicy poja-

wili się artyści, którzy do tej pory nie byli zapraszani. 

Festiwal otworzył się na młodszą widownię, nie rezy-

gnując przy tym z klasycznego repertuaru. W ciągu 

ośmiu dni odbyło się szesnaście koncertów z udziałem 

całej plejady gwiazd polskiej i zagranicznej sceny mu-

zycznej. Energicznie działająca Alicja Węgorzewska wy-

stępująca w roli ambasadora festiwalu umiejętnie i 

skutecznie rozreklamowała imprezę w telewizji publicz-

nej i w radiu. Dość powiedzieć, że wśród gości i wyko-

nawców znalazły się takie znakomitości jak Elżbieta 

Penderecka, Małgorzata Walewska, Elżbieta Towarnic-

ka, Vadim Brodski, Stanisław Soyka, Krzysztof Globisz i 

wielu innych. Ich występy na długo pozostaną w pamię-

ci krynickiej publiczności. Wszystko więc wskazuje na 

to, że po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie, że nie 

ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Krynica była, 

jest i pozostanie stolicą polskiej operetki.  

46 Festiwal im. Jana Kiepury za nami  
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(RED) 

Drugi raz z rzędu Gmina Krynica-Zdrój zwyciężyła w 

Rankingu Oceny Aktywności Gmin Sądecczyzny sporzą-

dzanym przez Fundację Sądecką i Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Nowym Sączu. Na uroczystej gali 

zorganizowanej 16 czerwca br. burmistrz Dariusz Reś-

ko odebrał w imieniu mieszkańców zaszczytne wyróż-

nienie za zajecie pierwszego miejsca w dwóch prestiżo-

wych kategoriach: generowania dochodu oraz aktywno-

ści inwestycyjnej gmin, a także dyplom za zwycięstwo w 

klasyfikacji generalnej. Jak podkreślił podczas uroczy-

stości, przyznane wyróżnienie jest nagrodą dla wszyst-

kich mieszkańców, gdyż to ich ciężka praca przyczyniła 

się do tego, że Krynica wypada w rankingach tak do-

brze. 

Kolejne wyróżnienie przyznane zostało 20 lipca br. W 

tym dniu burmistrz odebrał certyfikat dla Uzdrowiska 

Roku nadany gminie Krynica-Zdrój przez kapitułę plebi-

scytu zorganizowanego przez Fundację Gospodarczą 

Euro-Partner. Celem plebiscytu jest promocja i reklama 

wyróżniających się jednostek samorządowych. Krynica 

wypadła w nim najlepiej. Jakby na potwierdzenie tego 

faktu, w tym samym miesiącu portal Sądeczanin.pl 

opublikował artykuł, w którym posiłkując się oficjalnymi 

danymi Głównego Urzędu Statystycznego podał, że Kry-

nica-Zdrój i powiat nowosądecki zajmują czwarte miej-

sce wśród lokalizacji wakacyjnych cieszących się naj-

większym wzięciem w Polsce. Według oficjalnych da-

nych GUS, w roku 2011 turyści wykupili u nas 1,47 mln 

noclegów. 

Pod koniec sierpnia nadeszła kolejna dobra wiado-

mość. Tym razem Radio Kraków poinformowało władze 

Krynicy-Zdroju, że trasa rowerowa przez Jaworzynę Kry-

nicką została laureatem plebiscytu „Wakacje ze sma-

kiem”. Na tę trasę słuchacze Radia Kraków oddali naj-

więcej głosów. Z tej okazji Krynica została nagrodzona 

Marką Radia Kraków. Ideą tego wyróżnienia jest m.in. 

promowanie dobrej jakości i rekomendowanie miejsc 

godnych zainteresowania. Uroczyste wręczenie nagród 

odbyło się w Krakowie w dniu 12 września br. 

Ostatnim, drugim z rzędu sukcesem naszej gminy jest 

zwycięstwo w Rankingu Gmin Małopolski. Napiszemy o 

tym szerzej w następnym numerze.   

Gmina Krynica-Zdrój niezmiennie liderem rankingów 



6 

 

(RED) 

(RED) 

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Dariusza Reśki, w 

okresie letnim gmina zrealizowała kolejny etap renowa-

cji krynickiego cmentarza komunalnego. Zadanie po-

dzielone zostało na dwie części. W ramach pierwszej 

zmodernizowano kaplicę cmentarną i wykonano moni-

toring cmentarza. Zakres prac obejmował  wykonanie 

pomieszczenia na chłodnię, wykonanie toalet, remont 

pomieszczeń administracyjnych, pomalowanie kaplicy 

wewnątrz i na zewnątrz oraz zainstalowanie urządzeń 

monitoringu. Inwestycję zakończono 30 czerwca br. 

Całkowity koszt wyniósł 43 tys. złotych. W okresie od 3 

lipca do końca sierpnia br. trwały prace związane z wy-

konaniem cmentarnych alejek. W ich ramach położono 

nowe chodniki z kostki granitowej, których łączna po-

wierzchnia wyniosła blisko 700 m2. Gmina wydatkowa-

ła na ten cel blisko 100 tys. złotych. 

Zakończenie drugiego etapu odnowy krynickiego cmentarza komunalnego 

13 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie placu za-

baw przy ulicy Wiejskiej. Uczestniczyli w nim burmistrz 

Dariusz Reśko, kryniccy radni wraz z przewodniczącą 

osiedla oraz zaproszeni mieszkańcy. Poświęcenia placu 

dokonał ks. Proboszcz Eugeniusz Szymczak.  Wybudo-

wany za blisko 160 tys. zł obiekt powstał między poto-

kiem Kryniczanka a asfaltową drogą gminną. Jest on 

przeznaczony dla dzieci w wieku 3-14 lat i w całości 

został zrealizowany ze środków budżetowych Gminy 

Krynicy-Zdroju. Jego wyposażenie stanowią: zestaw za-

bawowy z dwoma zjeżdżalniami, drewniany „sklepik”, 

pomost sprawnościowy, karuzela talerzykowa z ławecz-

kami, 3 sprężynowce, 3 huśtawki (wahadłowa, 

„bocianie gniazdo” oraz podwójna). Zamontowano tak-

że ławki parkowe, kosz na śmieci i regulamin placu za-

baw. Całość została ogrodzona panelami wraz z dwoma 

furtkami o wys. 1,23 m. Pod urządzeniami służącymi 

do zabawy zaprojektowano wykonanie sztucznej na-

wierzchni z wykładziny igłowanej, zapewniającej dzie-

ciom bezpieczeństwo użytkowania. W późniejszym ter-

minie obok placu zabaw powstanie siłownia na świe-

żym powietrzu przeznaczona do rekreacji dla osób do-

rosłych.  

Nowy plac zabaw przy ulicy Wiejskiej  
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(RED) 

Od początku kadencji obecnego burmistrza sukcesyw-

nie rozbudowywana jest infrastruktura turystyczno-

rekreacyjna Tylicza. Działanie te mają na celu zarówno 

ożywienie ruchu turystycznego w tej miejscowości, jak i 

stworzenie lepszych warunków do odpoczynku i rekre-

acji dla samych mieszkańców. Dysponujący dużym po-

tencjałem Tylicz jest na dobrej drodze do tego, aby stać 

się ważnym elementem oferty turystycznej całej gminy. 

Potencjał ten wynika przede wszystkim z dużej aktyw-

ności i przedsiębiorczości samych mieszkańców. Zada-

niem gminy jest wspierać te wysiłki m.in. poprzez pro-

jektowanie i realizację obiektów wzbogacających bazę 

turystyczno-wypoczynkową Tylicza. Oddanie do użytku 

nowego boiska sportowego stanowi kolejny etap reali-

zacji planu przewidującego odnowę tej miejscowości. W 

efekcie powstała strefa sportowa przy istniejącym sta-

dionie piłkarskim obejmująca nowe ogólnodostępne 

boisko wielofunkcyjne o wymiarach 46 x 26 m, ogro-

dzone po obwodzie i wykonane z nawierzchni sztucznej 

wraz z placem parkingowym przeznaczonym dla 10 

pojazdów. Boisko posiada po jednym polu do gry w pił-

kę ręczną i w siatkówkę oraz dwa pola do gry w koszy-

kówkę. 18 sierpnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie 

obiektu w obecności Burmistrza, sołtysa Tylicza, ks. 

Dariusza Bugajskiego, członków rady sołeckiej oraz 

mieszkańców.  

Nowe boisko sportowe w Tyliczu  

(RED) 

Muszynka także wzbogaciła się w ostatnim okresie o 

nowy atrakcyjny obiekt sportowy. Oddane właśnie do 

użytku wielofunkcyjne boisko o wymiarach 32x19m 

jest nieco mniejsze od tego, które powstało w Tyliczu. 

Jednak obok pól do gry w piłkę siatkową i w koszyków-

kę posiada także kort do gry w tenisa ziemnego. Otwar-

cie boiska wraz poświęceniem nastąpiło w dniu 25 

sierpnia br. podczas dożynek gminnych, w których 

uczestniczył Burmistrz oraz licznie zgromadzeni miesz-

kańcy Muszynki i całej gminy. Warto dodać, że całkowi-

ty koszt opisanych wyżej inwestycji na terenie Tylicza i 

Muszynki wyniósł prawie 550 tys. zł. Jednak gmina wy-

dała z własnych środków tylko połowę tej kwoty. Pozo-

stałą część burmistrz Dariusz Reśko pozyskał ze środ-

ków unijnych. 

Nowe boisko sportowe w Muszynce 
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