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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE     

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w 

Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscy-

plinarny tworzy Grupy Robocze, które rozwiązują problemy 

związane z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidu-

alnych przypadkach. Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, 

jesteś upokarzana, bita, słyszysz groźby, jesteś zmuszana do 

poniżających zachowań – nie musisz się na to godzić. Jeśli 

dzieje Ci się krzywda – masz prawo do obrony i wsparcia.  

O szczegóły zapytaj w Ośrodku Pomocy Społecznej                

ul. Kraszewskiego 37 Krynica-Zdrój lub pod numerem telefo-

nu 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 godzinach 7:00-15:00.  

 

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM:  

784 506 293 

Przygotowania do budowy Krynickiego Aquaparku na ukończeniu  

fot. www.aquapark.zakopane.pl 
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Przygotowania do budowy Krynickiego Aquaparku 
na ukończeniu 

O potrzebie budowy miasteczka wodnego w uzdrowisku 

mówi się od dobrych kilkunastu lat. Wszystko za sprawą 

położenia geograficznego Krynicy oraz panujących u nas 

warunków klimatycznych. Czynniki te sprawiają, że Kryni-

ca jest postrzegana przez turystów jako miejscowość 

atrakcyjna szczególnie w sezonie zimowym. W tym okre-

sie krynickie hotele i pensjonaty raczej nie narzekają na 

brak gości. Czas najwyższy, żeby podobnie wyglądała dru-

ga połowa roku. Kompleks rekreacji wodnej z pewnością 

przyczyni się do realizacji tego ambitnego celu. Nie ulega 

wątpliwości, że jego budowa w sposób znaczący wzbogaci 

ofertę turystyczną Krynicy i zainspiruje dalszy rozwój 

naszego kurortu. Wówczas nawet najbardziej wymagający 

turysta otrzyma całoroczną szeroką ofertę aktywnego 

spędzenia czasu. Realizacja przedsięwzięcia w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego pozwoli do minimum 

ograniczyć koszty po stronie Gminy. Etap opracowywania 

wielu skomplikowanych ekspertyz i analiz mamy już za 

sobą. Aktualnie o możliwość udziału w projekcie przygo-

towanym przez burmistrza Dariusza Reśkę ubiega się kilka 

dużych podmiotów dysponujących odpowiednim potencja-

łem finansowym. Jest wśród nich także poważny inwestor 

zagraniczny. Najlepszy z oferentów wybuduje obiekt na 

terenie należącym do Gminy. Zgodnie z zapisami miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Aquapark 

powstanie w miejscu obecnie istniejącego boiska piłkar-

skiego przy ulicy Park Sportowy. Przewidywany w związku 

z tym znaczny wzrost ruchu turystycznego w uzdrowisku z 

pewnością leży w interesie wszystkich mieszkańców na-

szej Gminy. Przy obsłudze infrastruktury Aquaparku za-

trudnienie na stałe znajdzie kilkadziesiąt osób. Korzyści 

odniosą także inni kryniccy przedsiębiorcy. Zasadą jest 

bowiem, że wokół tego rodzaju obiektów tworzą się do-

godne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie handlu, gastronomii itp. Jako przykład wystar-

czy wskazać tereny położone w pobliżu dolnej stacji ko-

lejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką.  

Na sesji w dniu 25 czerwca radni Rady 
Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie reali-
zacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Aqu-
aparku w Krynicy-Zdroju” w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami był to warunek 
niezbędny do rozpoczęcia procedury wy-
boru wykonawcy dla tej długo oczekiwanej 
inwestycji.  

(RED) 

fot. www.aquapark.zakopane.pl 
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Ruszył projekt KURORT KRYNICA – Kompleksowy 
program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju 

W ten sposób Zarząd województwa potwierdził status 

Krynicy-Zdroju jako jednego z czterech wiodących miast 

Małopolski, otwierając jednocześnie drogę do pozyskania 

wielomilionowych środków zewnętrznych na rewitalizację 

40 hektarowej powierzchni w centrum uzdrowiska. Pro-

jekt KURORT KRYNICA posiada strategiczne znaczenie dla 

rozwoju regionu, co w praktyce oznacza, że jego finanso-

wanie ze środków własnych Gminy ograniczy się do zaled-

wie 20–30 procent całkowitych kosztów inwestycji. Pierw-

szy etap realizacji przedsięwzięcia mamy już za sobą. 

Obejmował on przygotowanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej, wyznaczenie priorytetowych celów inwe-

stycyjnych oraz opracowanie szczegółowych wytycznych 

dla dokumentacji projektowej. Prace w tym zakresie 

ukończono w maju tego roku. Kolejnym etapem było po-

zyskanie środków na opracowanie niezbędnej dokumenta-

cji geodezyjnej, dokumentacji technicznej koniecznej do 

uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji oraz 

przygotowanie studium wykonalności projektu. Burmistrz 

Dariusz Reśko wielokrotnie wyjeżdżał w tym celu w dele-

gacje. W efekcie Gmina uzyskała dofinansowanie na po-

ziomie 600.000,00 zł. Pieniądze te, uzupełnione środkami 

własnymi, pozwolą także na opracowanie kompleksowej 

dokumentacji architektonicznej dla Deptaku Krynickiego 

oraz Parku Zdrojowego na Górze Parkowej. Całkowita 

wartość tej części projektu wyniesie 1.054.285,89 zł. Za-

kres planowanych inwestycji w ramach projektu KURORT 

KRYNICA jest imponujący. Obejmuje on m.in. budowę 

amfiteatru wraz z zapleczem przy dolnej stacji kolejki 

linowej na Górę Parkową, urządzenie nowych terenów 

sportowo-rekreacyjnych, budowę publicznego parkingu 

miejskiego, rewitalizację terenu wokół Muzeum Nikifora i 

Bulwarów Dietla, a także rewitalizację Parku im. Mieczy-

sława Dukieta; w tym przebudowę fontanny „Setka”. 

W dniu 21 lipca burmistrz Dariusz Reśko 
podpisał umowę z Marszałkiem Wojewódz-
twa Małopolskiego Stanisławem Sorysem w 
sprawie dofinansowania  projektu KURORT 
KRYNICA. Dofinansowanie zostało przyzna-
ne w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 
2013, Oś Priorytetowa nr 9 „Pomoc Tech-
niczna”, Działanie nr 9.3 „Przygotowanie 
Inwestycji Strategicznych” z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

(RED) 

Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu KURORT KRYNICA ze środków europejskich 



4 Odwiedź nas na: www.krynica-zdroj.pl                 

Projekt KURORT KRYNICA Kompleksowy program     rewitalizacji  

uzdrowiska Krynicy-Zdroju przygotowany przez      Burmistrza Dariusza Reśkę  
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Projekt KURORT KRYNICA Kompleksowy program     rewitalizacji  

uzdrowiska Krynicy-Zdroju przygotowany przez      Burmistrza Dariusza Reśkę  

Projekt KURORT KRYNICA obejmuje m.in.:  

 Budowę parkingu wielopoziomowego na terenie dawnego 

zbiornika borowiny przy ulicy Ebersa. Parking będzie zloka-

lizowany częściowo nad potokiem Kryniczanka. 

 Budowę amfiteatru wraz z zapleczem przy dolnej stacji 

kolejki linowej na Górę Parkową.  

 Rewitalizację Parku im. Mieczysława Dukieta, w tym prze-

budowę fontanny „Setka”. 

 Stworzenie ogrodu miejskiego na Polanie Janówka. 

 Przebudowę głównej płyty Deptaku.  

 Rewitalizację Parku Zdrojowego.   
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Przygotowania do przebudowy najważniejszych krynickich 

skrzyżowań są bardzo zaawansowane. Burmistrz Reśko 

uzgodnił już koncepcję oraz program funkcjonalno-

użytkowy całego przedsięwzięcia z gospodarzem drogi, 

którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W 

chwili obecnej inwestor finalizuje procedurę uzyskania 

pozwolenia na budowę. Po spełnieniu wszystkich wymo-

gów formalnych ruszą prace w terenie. Projekt uwzględ-

nia oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy warun-

ków ruchu i bezpieczeństwa na wskazanych odcinkach 

drogi wojewódzkiej biegnącej przez środek uzdrowiska. 

Jak wszyscy wiemy, problemy związane z ograniczeniem 

przejezdności głównych ulic Krynicy nasilają się zwłaszcza 

w okresach natężenia ruchu turystycznego (sezon zimowy 

i letni). Tymczasem ronda, szczególnie małe, znajdują 

coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co 

wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują 

zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowy-

wane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych 

zalet rond specjaliści zaliczają: bezpieczeństwo, wysoką 

przepustowość, geometrycznie wymuszoną redukcję pręd-

kości podczas przejazdu przez rondo oraz możliwość ła-

twego i bezpiecznego zawracania.  

Dobiegają końca przygotowania do zmiany układu komunikacyjnego Krynicy. Będzie 
ona polegać na wybudowaniu dwóch nowych rond na skrzyżowaniach: przy Kościele 
Zdrojowym i przy Szpitalu. Jak podkreśla burmistrz Dariusz Reśko, planowana inwesty-
cja wpłynie w sposób istotny na usprawnienie ruchu w centrum uzdrowiska. 

Łatwiejszy przejazd przez Krynicę – już wkrótce  

Koncepcja budowy ronda przy Szpitalu  

Koncepcja budowy ronda przy Kościele Zdrojowym 

(RED) 



        /MojaKrynica 7 

Twórcy rankingu skupili się na zmianach jakie zaszły po-

między rokiem 2010 a rokiem 2014 (okres ten obejmuje 

całą kadencję burmistrza Dariusza Reśki). Nie liczyło się 

dla nich to, czy gmina była bogata już w 2010 roku, lecz 

jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez ostatnie 

cztery lata zmienić. Zbadano 2.479 jednostek samorządo-

wych (wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), 

w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jed-

nostka została porównana w wymiarze gospodarczym, 

społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć 

dobre miejsce w rankingu ogólnym jednostka musiała się 

odznaczać wysoką pozycją we wszystkich częściach skła-

dowych. W tym celu ocenie poddano kolejno: dochód na 

osobę, finanse, gospodarkę, infrastrukturę oraz jakość 

życia. Suma wyników dała ostateczną pozycję we wspól-

nym rankingu. 

 

Wynika z niego, że Gmina Krynica-Zdrój zajęła 1 miejsce 

pod względem dochodu na głowę mieszkańca (4.637 zł) 

wśród samorządów z powiatu nowosądeckiego. Krynica 

jest też, według tego raportu, czwartą w Polsce gminą 

turystyczną o największych zmianach w potencjale finan-

sowym i drugą o największych zmianach w poziomie roz-

woju, pozostawiając daleko w tyle m.in. sąsiednią Muszy-

nę oraz Stary Sącz. 

 

Również w klasyfikacji zbiorczej (obejmującej wszystkie 

2.479 przebadanych jednostek samorządowych) Krynica 

wypada znakomicie, plasując się w pierwszej dziesiątce 

opracowania. Jego twórcy podkreślają, że głównym zada-

niem, jakie przed sobą postawili była próba obiektywnej 

oceny ostatniej kadencji. Chodziło im także o wyróżnienie 

samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój kiero-

wanej przez siebie jednostki i niezależnie od okoliczności 

wykazali się pozytywnym wpływem na swoim terenie. 

Miejsce w powiecie 

nowosądeckim 
Nazwa JST 

1 Krynica-Zdrój 

2 Nawojowa 

3 Podegrodzie 

4 Korzenna 

5 Łabowa 

6 Chełmiec 

7 miasto Grybów 

8 Gmina Grybów 

9 Łososina Dolna 

10 Łącko 

11 Muszyna 

12 Rytro 

13 Kamionka Wielka 

14 Gródek nad Dunajcem 

15 Nowy Sącz 

16 Stary Sącz (RED) 

Podliczyli cztery lata rządów 

Pismo samorządowe „Wspólnota” opubli-
kowało w ostatnich dniach ranking 
„Najszybciej rozwijające się gminy w la-
tach 2010–2014”, który na podstawie da-
nych Głównego Urzędu Statystycznego 
oraz Ministerstwa Finansów opracowała 
firma consultingowa Curulis.  

W powiecie nowosądeckim  
Krynica rozwija się najszybciej! 

żródło: sadeczanin.info 
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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 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 — 27 PAŹDZIERNIKA 2014  ROKU 

GAUDEAMUS  IGITUR — Zespół Wokalny „Kryniccy Seniorzy” Powitanie Słuchaczy i Gości 

Ślubowanie Występ — Koło Teatralne „Centrum Berest” 

fot. arch. KUO UTW 

fot. arch. KUO UTW fot. arch. KUO UTW 

fot. arch. KUO UTW 

Fundacja Renovo z Nowego Sącza podjęła się pomocy Pani Kindze Gruca z Bere-

stu, której mąż został śmiertelnie rażony przez piorun. Pani Kinga z czwórką 

dzieci mieszka w jednym pokoju z kuchnią i małą łazienką w starym drewnianym 

domu z XIX wieku. Fundacja Renovo chce wybudować im nowy dach nad głową. 

Potrzebują tak naprawdę wszystkiego: materiałów budowlanych każdego rodzaju 

(pustaki MAX, drut zbrojeniowy itp.), mebli (pokojowych, kuchennych, łazienko-

wych itp.), wyposażenia (AGD, RTV itp.), rąk do pracy, fachowców (elektryków, 

budowlańców, hydraulików itd.), materiałów wykończeniowych (paneli, płytek, 

wykładzin itp.). Jeśli ktoś chciałby wesprzeć finansowo budowę domu prosimy o 

wpłaty na konto: Fundacja Renovo ul. Krakowska 92/5 33-300 Nowy Sącz 

Bank Millennium, numer konta 93 1160 2202 0000 0002 3195 1156 

    Pomóżmy tej Rodzinie 

    Dariusz Reśko — Burmistrz Krynicy-Zdroju 

Apel o pomoc dla rodziny 
Gruców z Berestu 

fot. A. Klimkowski 

fot. A. Klimkowski 


