
 

 

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-
Zdroju informuje, że w Gminie Krynica-Zdrój 
funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy 
Robocze, które rozwiązują problemy 
związane z występowaniem przemocy w 
rodzinie w indywidualnych przypadkach. 
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą 
liczyć na ich wsparcie. O szczegóły można 
zapytać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 
Kraszewskiego 37, Krynica-Zdrój lub pod 
numerem telefonu 18 471 07 77.  
Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Krynicy-Zdroju dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie został utworzony Punkt 
Informacji, Konsultacji i Wsparcia, w którym 
dyżuruje: pracownik socjalny, radca prawny i 
psycholog. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój 
funkcjonuje telefon zaufania, który jest 
czynny od poniedziałku do piątku w 
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N iezależna i bezstronna instytucja, jaką jest Mało-

polski Instytut Samorządu Terytorialnego i Admini-

stracji po raz trzeci z rzędu umieściła Krynicę na naj-

wyższym miejscu w Rankingu Gmin Małopolski. Celem 

tego przedsięwzięcia jest ocena potencjału, aktywności 

oraz wyników osiąganych przez gminy położone na ob-

szarze całego województwa w sferze społecznej i go-

spodarczej. Twórcy rankingu stawiają sobie również za 

cel promocję regionu oraz poszczególnych miejscowo-

ści jako obszarów atrakcyjnych dla mieszkańców i in-

westorów. Tym bardziej cieszy fakt, że odkąd odpowie-

dzialność za rozwój naszej Gminy przejął burmistrz Da-

riusz Reśko, Krynica nigdy nie spadła z pierwszego 

miejsca. Zdaniem organizatorów plebiscytu, dzieje się 

tak dlatego, że Krynica-Zdrój „znakomicie opanowała 

trudną sztukę prowadzenia zrównoważonego rozwoju, 

stając się niekwestionowanym liderem w Małopolsce”. 

W oficjalnym komentarzu do tegorocznej edycji czytamy 

ponadto, że: „Dynamiczny rozwój lidera Rankingu, Kry-

nicy-Zdroju jest determinowany przede wszystkim przez 

czynniki gospodarcze, tj.: wysokie dochody własne, wy-

datki inwestycyjne ogółem oraz wydatki inwestycyjne 

na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a 

także wysoki poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą 

firm przypadających na 1 tys. mieszkańców. Potencjał 

gospodarczy Krynicy determinuje również wysoko rozwi-

nięta turystyka”. Zdecydowanie przodujemy w klasyfika-

cji ilości udzielonych noclegów w przeliczeniu na 1 tys. 

mieszkańców. Burmistrz nie zamierza jednak zadawa-

lać się tymi znakomitymi wynikami i z poparciem Rady 

Miejskiej konsekwentnie podejmuje działania o charak-

terze strategicznym dla przyszłości Gminy. Umożliwią 

one dalszą poprawę wskaźników. Mowa tu m. in. 

o opracowaniu koncepcji rewitalizacji pozostałej części 

krynickiego Deptaku, o rozpoczęciu procedury związa-

nej z budową kompleksu rekreacji wodnej (krynickiego 

Aquaparku), o będącej w fazie realizacji inwestycji pole-

gającej na budowie wielokilometrowych szlaków tury-

stycznych oraz o wdrażanym projekcie stworzenia wiel-

kiego skansenu łemkowskiego na południowo-

zachodnim zboczu Góry Parkowej.  

Ranking Gmin Małopolski 2013 Ranking Gmin Małopolski 2013 Ranking Gmin Małopolski 2013 ---   Krynica niezmiennie najlepsza w regionie Krynica niezmiennie najlepsza w regionie Krynica niezmiennie najlepsza w regionie  

(RED) 

(RED) 

Burmistrz Dariusz Reśko wraz z radnymi likwidują opłatę abonamentową     Burmistrz Dariusz Reśko wraz z radnymi likwidują opłatę abonamentową     Burmistrz Dariusz Reśko wraz z radnymi likwidują opłatę abonamentową     

od wodomierzy od wodomierzy od wodomierzy  

Z  przyjemnością informujemy, że z dniem 1 listopa-

da 2013 r. przestała obowiązywać opłata abona-

mentowa, doliczana przez Zakład Wodociągów i Kanali-

zacji do rachunków za wodę. Ustanowiona z inicjatywy 

poprzedniego kierownictwa opłata pobierana była do-

datkowo od każdego wodomierza, niezależnie od zuży-

cia wody. Takie rozwiązanie od samego początku budzi-

ło niezadowolenie mieszkańców, powodując wzrost 

kosztów utrzymania gospodarstw domowych nawet o 

kilkadziesiąt złotych rocznie. Dostrzegając te uciążliwo-

ści, burmistrz Dariusz Reśko zdecydował się na zniesie-

nie abonamentu. Inicjatywę poparli radni Rady Miej-

skiej, podejmując stosowną uchwałę na sesji w dniu     

3 października br. 
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(RED) 

M iło nam poinformować, że Krynica-Zdrój             

zwyciężyła w internetowym konkursie czytelników 

„Wirtualnej Polski” na najpiękniejsze uzdrowisko w kra-

ju. W rywalizacji brały udział m.in. takie polskie kurorty 

jak Ciechocinek (7 miejsce), Duszniki-Zdrój (6 miejsce), 

Kołobrzeg (5 miejsce), Sopot (4 miejsce), Szczawnica 

(3 miejsce) oraz Nałęczów (2 miejsce). Wyniki głosowa-

nia nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że odwie-

dzający Krynicę goście dostrzegają poprawę wizerunku 

uzdrowiska, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich kilku lat. 

Na tę pozytywną zmianę wpływ mają niewątpliwie licz-

ne inwestycje przeprowadzone przez Gminę. Wśród 

nich należy wskazać przede wszystkim rewitalizację 

krynickiego Deptaku. Ta część Krynicy pięknieje także 

dzięki renowacji Nowego Domu Zdrojowego, Starego 

Domu Zdrojowego oraz Pijalni Głównej. Wymienione 

przedsięwzięcia prowadzi obecnie na szeroką skalę 

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. Dostrzegane są tak-

że działania inwestorów prywatnych oraz mieszkańców 

Krynicy. W ostatnim czasie odnowiono wiele kamienic i 

elewacji budynków. Nie ulega wątpliwości, że także te 

inicjatywy budują pozytywny obraz uzdrowiska, potwier-

dzony zwycięstwem w konkursie.  

KrynicaKrynicaKrynica---Zdrój najpiękniejszym uzdrowiskiem w Polsce w rankingu WP.PL Zdrój najpiękniejszym uzdrowiskiem w Polsce w rankingu WP.PL Zdrój najpiękniejszym uzdrowiskiem w Polsce w rankingu WP.PL  
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W   dniach od 28 maja do 1 października bieżące-

go roku na zlecenie Gminy przeprowadzony zo-

stał kapitalny remont ulicy Jaworowej w Krynicy-Zdroju. 

Prace prowadzono na odcinku o długości 150 m. Istnie-

jącą dotychczas zniszczoną nawierzchnię z kostki beto-

nowej zastąpiono nową, wykonaną z betonu asfaltowe-

go o łącznej powierzchni 750 m2. Zastosowano podbu-

dowę z kruszywa naturalnego. Wzdłuż drogi ułożone 

zostały także krawężniki kamienne o łącznej długości 

300 m. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Cał-

kowity koszt inwestycji wyniósł 190 tys. zł., z czego aż 

186 tys. stanowiły środki zewnętrzne. 

(RED) 

(RED) 

Remont ulicy Jaworowej Remont ulicy Jaworowej Remont ulicy Jaworowej  

K olejna inwestycja drogowa w Krynicy obejmowała 

generalny remont ulicy Wysokiej. Prace przepro-

wadzono w okresie od 27 maja do 1 października bie-

żącego roku. Projekt przewidywał wymianę starej na-

wierzchni oraz kanalizacji opadowej na odcinku o dłu-

gości 290 m. Na drodze zamontowano 21 nowych stu-

dzienek wraz z rurami kanalizacyjnymi. Ułożono beto-

nowe obrzeża oraz nową nawierzchnię z betonu asfal-

towego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Obok 

drogi powstał chodnik z kostki brukowej. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 543 tys. zł, jednak Gmina wy-

dała zaledwie 4 tys. ze środków własnych. Reszta po-

chodziła z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych.  

Remont ulicy WysokiejRemont ulicy WysokiejRemont ulicy Wysokiej 
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(RED) 

U względniając wnioski mieszkańców osiedla Tysiąc-

lecia, burmistrz Dariusz Reśko podjął decyzję o 

przystąpieniu do remontu części drogi wewnętrznej po-

łożonej na działkach nr 1133/1, 1140/1 oraz 1141/3. 

Do finansowanych w całości przez Gminę prac przystą-

piono na początku czerwca br. Drogę oddano do użytku 

z końcem września br. W ramach inwestycji zdjęto sta-

rą nawierzchnię i położono nową z betonu asfaltowego 

na odcinku o długości ok. 150 m. Zainstalowano też 

krawężniki kamienne oraz studzienki i rury kanalizacyj-

ne. Przy drodze powstał nowy chodnik o powierzchni 

150 m2. Całkowity koszt robót wyniósł 250 tys. zł.  

Pozostała część tej drogi należy do Krynickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej i nie mogła być remontowana ze 

środków gminnych.  

Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia  

W  miesiącach wrzesień – listopad br. przeprowa-

dzono remont 390 metrowego odcinka drogi przy 

ulicy Krótkiej w Krynicy-Zdroju. Przetarg na realizację 

inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Dzięki pozyskanym 

środkom wykonano roboty ziemne, ułożono krawężniki 

kamienne o łącznej długości 690 metrów oraz nową 

nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z 

kruszywa naturalnego. Po przeprowadzonej niedawno  

odbudowie koryta Kryniczanki, jest to kolejna inwesty-

cja Gminy w tym rejonie w ostatnim okresie. Jej koszt 

wyniósł 475 tys. zł. Całość tej kwoty została pokryta z 

pozyskanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych.  

Remont ulicy Krótkiej Remont ulicy Krótkiej Remont ulicy Krótkiej  

(RED) 
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W dniach od 12 sierpnia do 10 września br. trwały pra-

ce przy budowie drogi na działce gminnej nr 48 w Czyr-

nej. Obejmowały one mechaniczne profilowanie koryta, 

mechaniczne zagęszczanie podłoża, wykonanie podbu-

dowy z kruszywa naturalnego oraz położenie wierzch-

niej warstwy betonowej na odcinku o długości 265 me-

trów. Wykonawcą prac była Firma Produkcyjno-

Usługowo-Handlowa „MIREK” z Łabowej. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 103 tys. zł. Gmina uzyskała 

dofinansowanie zewnętrzne w wys. 51.500 zł.  

W sąsiedniej Mochnaczce Niżnej również powstał nowy 

odcinek drogi betonowej, zlokalizowanej na działce 

gminnej nr 258. W ramach zadania wykonywanego 

przez firmę Pana Mariana Jurka z Berestu przewidziano  

profilowanie i zagęszczanie podłoża o pow. 300 m2, 

ułożenie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz wy-

konanie nawierzchni betonowej o gr. 15 cm i pow. 300 

m2 wraz z utwardzeniem poboczy. W efekcie w miej-

scowości tej przybyło 100 m. nowej drogi o szerokości 

3 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 33 tys. zł, z cze-

go 15 tys. pochodziło ze środków sołeckich.  

Nowa Droga w Czyrnej Nowa Droga w Czyrnej Nowa Droga w Czyrnej  

Nowa droga w Mochnaczce Niżnej Nowa droga w Mochnaczce Niżnej Nowa droga w Mochnaczce Niżnej  

W październiku br. położona została nowa nawierzch-

nia drogi gminnej na działce nr 34 w Mochnaczce Wy-

żnej. W ramach zadania wykonano profilowanie i za-

gęszczanie podłoża o pow. 300m2, ułożono podbudo-

wę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię betono-

wą o gr. 15 cm i pow. 300 m2 wraz z utwardzeniem 

poboczy. Nowa droga ma długość 100 m. i szerokość 3 

metrów. Prace przeprowadziła firma Pana Mariana Jur-

ka z Berestu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 33 tys. 

zł, z czego 5 tys. pochodziło ze środków sołeckich.  

Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Operacja pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi 

Piorunka poprzez doposażenie i  dostosowanie Wiej-

skiego Domu Kultury” współfinansowana jest ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności 

lokalnej poprze modernizację i doposażenie Wiejskiego 

Domu Kultury .   

Operacja polegała na przystosowaniu pomieszczeń po-

rządkowych, przebudowie instalacji CO wraz z monta-

żem grzejników oraz zakupie wyposażenia Wiejskiego 

Domu Kultury w Piorunce na potrzeby organizacji spo-

tkań miejscowej ludności. 

„Małe projekty” w ramach PROW „Małe projekty” w ramach PROW „Małe projekty” w ramach PROW  

(RED) 

(RED) 

(RED) 

(RED) 
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OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA 2014 ROK.  

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

pn. „Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica-Zdrój” w 2014 roku. Projekt współfinansowany 

jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki           201-

3-2015.  

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bezro-

botnych (długotrwale bezrobotnych), nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych (rolnicy) jednocześnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Założeniem projektu jest 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,  

Wyjazd integracyjny,  

Otrzymywanie zasiłków celowych.  

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie lub chcących uzyskać szczegółowych informacji             

zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju  

w godzinach 8.00-14.00  

lub pod numerem telefonu 18 471 07 77  

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

ZIMOWE UTZRYMANIE  DRÓG W SEZONIE 20013/2014  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszew-

skiego 37 informuje, że w sezonie 2013/2014 odpowiada za zimowe utrzymanie następujących dróg:  

1. wszystkie drogi na terenie miasta Krynica-Zdrój z wyłączeniem ulicy Pułaskiego,  

2. drogi gminne na terenie gminy Krynica-Zdrój w miejscowościach: Tylicz, Muszynka, Mochnaczka  

Wyżna, Mochnaczka Niżna, Czyrna, Berest, Piorunka, Polany z wyłączeniem dróg powiatowych,     

wojewódzkich i krajowych.  

Szczegółowych informacji odnośnie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Krynica-Zdrój udziela  

KOORDYNATOR DS. ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG  

tel.: 18 471 15 25 , +48 607 441 219  

Zimowe utrzymanie dróg - TELEFONY ALARMOWE : 18 471 15 25, +48 697 701 027  

KOMUNIKAT MPGK Sp. z o.o. w KrynicyKOMUNIKAT MPGK Sp. z o.o. w KrynicyKOMUNIKAT MPGK Sp. z o.o. w Krynicy---Zdroju Zdroju Zdroju  
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Siedziba: 

Centrum Kultury 

ul. Piłsudskiego 19 

33-380 Krynica-Zdrój 

II piętro, pokój nr 12 

Słuchacze Krynickiego Uniwersytetu Otwartego 

chętni do pracy w grupach;  

- monitoringu,  

- redakcyjnej  

proszeni są o kontakt z biurem Uniwersytetu.  

Harmonogram aa listopad 2013:  

- wykładów otwartych  

- wyjazdów edukacyjnych  

oraz informacje o gimnastyce w wodzie dostępne 

na stronie www.ckkrynica.pl oraz w biurze UTW 

KRYNICKI UNIWERSYTET OTWARTY - UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Kontakt: 

Koordynator: mgr Alicja Hajduk 

tel. 18 471 07 57, kom. 603 935 885 

mail: inwestujwsiebie2012@gmail.com 

www: www.ck.krynica.pl/inwestujwsiebie 


