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Strona: 
KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE    
  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informu-
je, że w Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół In-
terdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Ro-
bocze, które rozwiązują problemy związane z wystę-
powaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach. Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, 
jesteś upokarzany/a, bity/a, słyszysz groźby, jesteś 
zmuszany/a 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 tele-
fonu 18 471 07 77. 
Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-
Zdroju dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie zo-
stał utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wspar-
cia, 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 

ISO PN 9001:2009 



(RED) 

WAŻNE TERMINY: 
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 mie-
sięcy od dnia uruchomienia programu, rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek 
zostanie złożony w terminie późniejszym, świadczenie 
przysługiwać będzie od tego miesiąca, w którym wpłynie 
wniosek.  
 
Dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy 
będzie trwał od 1 października do 30 września następnego 
roku kalendarzowego.  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pań-
stwa w wychowaniu dzieci, z programu Rodzina 500+   
mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci, które 
nie ukończyły 18. roku życia.  
W praktyce oznacza to, że: Rodzina z dwojgiem niepełno-
letnich dzieci otrzymywać będzie 500 zł miesięcznie, nie-
zależnie od dochodu. Rodzina z trojgiem niepełnoletnich 
dzieci otrzymywać będzie 1000 zł miesięcznie, niezależnie 
od dochodu. Rodzina z czworgiem niepełnoletnich dzieci 
otrzymywać będzie 1500 zł miesięcznie, niezależnie od 
dochodu itd. 
 
UWAGA: 
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto 
miesięcznie na osobę świadczenie w ramach programu 
Rodzina 500+ przysługiwać będzie już na pierwsze niepeł-
noletnie dziecko. Wówczas rodzina z jednym niepełnolet-
nim dzieckiem otrzymywać będzie 500 zł miesięcznie. 
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci otrzymywać 
będzie 1000 zł miesięcznie. Rodzina z trojgiem niepełno-
letnich dzieci otrzymywać będzie 1500 zł miesięcznie itd.   

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym świadczenie       
w ramach programu Rodzina 500+ przysługiwać będzie już 
na pierwsze niepełnoletnie dziecko, jeżeli dochód nie 
przekroczy 1200 zł netto miesięcznie na osobę.  
 
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą 
dokumentowały sytuację dochodową w rodzinie dołączając 
do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. 
 
WAŻNE: 
Świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ przysługu-
ją niezależnie od stanu cywilnego rodziców. Otrzymają 
je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku 
małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostają-
cy w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców 
rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który fak-
tycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.  
 
Kwoty uzyskane w ramach programu Rodzina 500+          
nie będą liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z innych systemów wsparcia. Dotyczy to            
w  szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz dodatków 
mieszkaniowych.  
 
Świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ będą     
wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede 
wszystkim przelewem na konto.  
 
Więcej informacji na temat programu Rodzina 500+     
uzyskają Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy
-Zdroju, tel. 18 471 07 74.  

  
Informuję, że od 1 kwietnia 2016 r. wszystkie uprawnione osoby mogą składać wnioski 

o wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Wnioski można składać w Ko-

mórce Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju przy       

ul. Kraszewskiego 37. 

Ponadto, od 1 do 29 kwietnia 2016 r. wnioski będą wydawane i przyjmowane także w 

Wiejskim Domu Kultury w Tyliczu (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 

oraz w świetlicy Domu Ludowego w Bereście (od poniedziałku do piątku w godz.          

od 10.00 do 16.00). 

2 Odwiedź nas na: www.krynica‐zdroj.pl                 
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KOMUNIKAT 

Uprzejmie informujemy, że wkrótce uruchomimy 
dodatkowe kursy Komunikacji Uzdrowiskowej na 
ulicę Stara Droga w rejon Biura Obsługi PGNiG S.A.          
(pod gazownię).  

Szczegóły w kolejnym numerze Biuletynu.    

WKRÓTCE NOWY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ  

Burmistrz Dariusz Reśko pozyskał blisko ćwierć miliona zł  
na 50. Festiwal im. Jana Kiepury! 

  
To bardzo dobra wiadomość dla nas, bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za dofinan-
sowanie Festiwalu, jest to dla nas ogromne wyróżnienie i cieszę się, iż ta niezwykle 
ważna dla naszego miasta – ale i całego kraju – impreza, będąca hołdem dla naszego 
słynnego rodaka, znalazła uznanie w oczach Pana Ministra  

Wniosek złożony przez Burmistrza Krynicy-Zdroju o finan-
sowe wsparcie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego jubileuszowego 50. Festiwalu im. Jana 

Kiepury został oceniony bardzo wysoko. Minister Piotr 
Gliński zdecydował się dofinansować Festiwal kwotą 225 

tysięcy złotych. 

 
Festiwal Kiepury to największy letni festiwal w Polsce         

i jedno z największych tego typu wydarzeń w tej części 

Europy. O randze i ugruntowanej pozycji imprezy świadczy 

fakt, iż w tym roku przypada jej 50. edycja. Festiwal tra-
dycyjnie jest zaaranżowany w taki sposób, aby z jednej 

strony przyczyniać się do możliwie najszerszej popularyza-

cji trudnego gatunku muzycznego jakim jest opera, z dru-
giej zaś stanowić elitarne święto dla miłośników muzyki 

poważnej. Jest to także okazja do pokazania najbardziej 

wartościowych twórców – polskich i zagranicznych – upra-

wiających sztukę operową, a tym samym wspierania naj-
wartościowszych zjawisk i trendów w  polskiej i światowej 

kulturze muzycznej. 50. edycja   
Festiwalu będzie popularyzowała nie 

tylko twórczość wielkiego artysty 

Jana Kiepury, lecz także polską kul-
turę. Spodziewać się możemy, że podobnie jak w latach 

ubiegłych, bogaty i zróżnicowany program wydarzenia 

przyciągnie do Krynicy-Zdroju rzesze melomanów. 
  

Tegoroczną edycję Festiwalu, jak w roku ubiegłym, przy-

gotowują wspólnie Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, 

Gmina Krynica-Zdrój i Opera Krakowska. 
 

Już dziś Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju zapra-

sza wszystkich melomanów pomiędzy 13-20 sierpnia na 
wyjątkową ucztę muzyczną. 

 

50. Festiwal im. Jana Kiepury odbędzie się pod honoro-

wym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy.  

(RED) 

fot. A. Gulewicz 



Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych 
(PIT). Do 2 maja 2016 r., wypełniając PIT, mają Pań-

stwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego 

na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.  

 

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego 
organizacjom pożytku publicznego to niepowtarzalna 

szansa wsparcia organizacji działających na rzecz in-

nych.  

 

1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie prze-
kazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany po-

datnikom. 

 

Zachęcamy do wsparcia jednej ze wskazanych    
Organizacji Pożytku Publicznego działających              
w Krynicy-Zdroju! 

 

 

KRYNICKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO: 

Fundacja Rozwoju Szpitala Miejskiego im. dr Józefa 
Dietla. Celem organizacji jest promocja i rozwój, wy-

posażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną 

oraz podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.  

Numer KRS Organizacji 0000076480 

 

Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury, 

którego celem stało się upowszechnianie muzyki, pro-

pagowanie sztuki śpiewaczej Jana Kiepury, podejmowa-

nie i realizowanie zadań związanych z historią, kulturą   
i życiem artystycznym Krynicy-Zdroju.  

Numer KRS Organizacji 0000052706 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Przystań”, którego celem jest zbiórka środków na 
dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym oraz 

wyposażenie ośrodka integracji sensorycznej.  

Numer KRS Organizacji 0000154439 

Czym jest Organizacja Pożytku Publicznego [OPP]? – to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych 

obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. 

Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria — muszą prowadzić działalność 
społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie 

rejestracji, jak i w całym okresie działania. 

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



 

Sukces krynickich organizacji pozarządowych 

Sporym sukcesem mogą pochwalić się organizacje poza-
rządowe z Gminy Krynicy-Zdroju, które w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dzie-
dzinie kultury w 2016 r. pn. Mecenat Małopolski zdoby-
ły dotacje łącznie na kwotę 79 000 zł. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że niektóre z lokalnych organizacji uzyskały 
dotację ze środków pozagminnych po raz pierwszy. Jest 
to wynikiem ścisłej współpracy Burmistrza Krynicy-
Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz licznych 
szkoleń, które przedstawiciele lokalnego trzeciego sek-
tora odbyli na przestrzeni ostatniego roku w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy           
z Gminą. 
 
Zgodnie z Wieloletnim 
Programem Współpracy 
na lata 2015-2018 Gmi-
ny z organizacjami po-
zarządowymi, jednym    
z celów współdziałania 
jest podniesienie pozio-
mu profesjonalizacji 
działań lokalnego trze-
ciego sektora oraz wzmocnienie innowacyjności i kon-
kurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych.  
 
Mając powyższe na uwadze, Wydział Strategii i Rozwoju 
Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju prowadzi 
dla organizacji pozarządowych punkt konsultacyjny, 
gdzie można uzyskać informacje dotyczące możliwości 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, skonsultować 
koncepcje projektowe, wyjaśnić wątpliwości związane 
z warunkami regulaminowymi konkursów oraz zweryfi-
kować gotowe wnioski. 
Członkowie „Stowarzyszenia Miłośników Małej Ojczyzny 
Berest” są bardzo zadowoleni, że po roku działalności 
pozyskali pierwsze pieniądze. Cieszymy się bardzo, że 
przy współpracy z Wydziałem Strategii i Rozwoju Lokal-

nego Urzędu Miejskiego udało nam się skutecznie napi-
sać projekt. To ważne dla nas, że zawsze możemy    
liczyć na pomoc urzędników - powiedziała Teresa Rucka 
prezes stowarzyszenia. 
 
Dzięki ciekawym pomysłom projektowym organizacji 
oraz pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego środkom 
finansowym propozycje kulturalne w Gminie Krynicy-
Zdroju oraz promujące uzdrowisko będą w tym roku 
jeszcze bardziej urozmaicone. Będziemy mieli m.in. 
możliwość uczestniczenia w: Jubileuszowych X Małopol-
skich Spotkaniach Tanecznych Krynickiego Towarzystwa 
Moderato, V Festiwalu Chórów Cerkiewnych w Krynicy-

Zdroju realizowanym przez Parafię 
Prawosławną pw. św. Włodzimie-
rza, cyklu koncertów Krynickiej 
Orkiestry Zdrojowej im. Adama 
Wrońskiego na terenie Małopolski, 
Integrującej mocy muzyki w wykonaniu Krynickich    
Seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów         
i Inwalidów, zwieńczonej nagraniem płyty, Urodzinach         
u Kiepury Krynickiego Towarzystwa im. Jana Kiepury, 
spektaklach Teatru Modrzewiowego, warsztatach pn. 
„Braterskie spojrzenie – Krynica jest piękna” Fundacji 
„Braterstwo” oraz w Festiwalu Folklorystycznym „Świat 
pod Kyczerą” gdzie w ramach projektu do Krynicy przy-
jadą zespoły z m.in. Chin, Indonezji, Brazylii i Kolum-
bii.  

 Serdecznie gratuluję wszystkim organizacjom pozarządo-
wym, bardzo się cieszę, że w tym roku o środki            

zewnętrzne aplikowało dużo więcej organizacji, co jest 
efektem licznych szkoleń i konsultacji. Dziękuję również 

Urzędowi Marszałkowskiemu i komisji oceniającej za   
docenienie krynickich projektów.  

Plan Rozwoju Uzdrowiska Krynica-Zdrój  

dr Dariusz Reśko - Burmistrz Krynicy-

Zdroju 

Gmina Krynica-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu 
Rozwoju Uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 2016–
2023, który określa działania zmierzające do zrówno-
ważonego rozwoju obszaru uzdrowiska. Konieczne jest 
dalsze podejmowanie aktywnych działań pozwalających 
na zdynamizowanie rozwoju markowego produktu 
turystycznego jakim zarówno w skali Małopolski, jak i 
całego kraju jest uzdrowisko i jego oferta wypoczynko-
wo-lecznicza. Istotne jest także stworzenie czytelnych 
ram dla szeregu podmiotów życia społeczno-
gospodarczego, a także przyszłych inwestorów, pokazu-
jących preferowane i pożądane kierunki rozwoju mia-
sta. 

Chciałbym, aby praca nad dokumentem była okazją do 
wspólnej refleksji nad dalszym rozwojem Uzdrowiska    
i pożądanych kierunkach zmian w Krynicy-Zdroju. 
Mam nadzieję, że w proces prac nad Planem zaangażu-
je się szeroki kręg osób, tak aby wprowadzane zmiany 
cieszyły się powszechną akceptacją i aby w proces re-
alizacji działań zapisanych w Planie Rozwoju Uzdrowi-
ska włączyło się jak największe środowisko mieszkań-
ców miasta oraz organizacji społecznych i podmiotów 
gospodarczych prowadzących tutaj swoją działalność. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 
http://pru.krynica-zdroj.pl 
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Przegląd ubiegłorocznych inwestycji drogowych  

Nazwa zadania  Zakres prac  Koszt  Termin wykonania 

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych 

przy drodze gminnej ‐ ul. Źródlana w Krynicy‐

Zdroju, w rejonie bloku nr 18. 

plac postojowy o powierzchni 285 m2 wraz z 

kanalizacją opadową 
29 520,00 zł  27.04.2015 ‐ 29.05.2015 

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej 

drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. 

nr 378 i 321 /obręb Krynica Zdrój/ przy ul. 

Zielonej w Krynicy‐Zdroju. 

droga o nawierzchni betonowej na dł. 170 mb 

i pow. 595 m2 
47 500,00 zł  19.05.2015 ‐ 26.06.2015 

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 

1186/1 w Krynicy‐Zdroju. 

wykonanie nowej nawierzchni betonowej na 

dł. 83 mb i pow. 250 m2  22 950,00 zł  14.05.2015 ‐ 29.05.2015 

Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej   

na dz. ew. nr 12 w Czyrnej, Gmina Krynica‐

Zdrój. 

wykonanie nowej nawierzchni betonowej 

drogi na dł. 128 mb i szer. 3 m oraz obsypanie 

poboczy kruszywem naturalnym  

35 000,00 zł  20.05.2015 ‐ 02.06.2015 

Przebudowy przepustu w ciągu drogi we‐

wnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 129   

w Piorunce. 

wykonanie nowego przepustu z prefabryko‐

wanych przepustów betonowych o śr. 150 cm 

i łącznej dł. 8 mb, na płycie dennej zbrojonej, 

wykonanie ścianek czołowych podwójnie 

zbrojonych oraz wykonanie płyty dennej z 

zatopieniem kamienia na ostro na wylocie 

przepustu 

27 000,00 zł  20.05.2015 ‐ 28.05.2015 

Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 

204 w Piorunce. 

wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 

betonowej drogi na dł. 170 m, wykonanie 

rowu odwadniającego, zjazdów do pól oraz 

obsypanie poboczy kruszywem naturalnym 

83 558,00 zł  08.06.2015 ‐ 10.07.2015 

Remont chodnika łączącego drogę gminną ul. 

Kościuszki z ul. Zdrojową w Krynicy‐Zdroju. 
remont chodnika  o długości 74 mb  19 784,24 zł  19.06.2015 ‐ 24.07.2015 

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej 

drogi wewnętrznej dz. ew. nr 414/2 przy ul. 

Słotwińskiej w Krynicy‐Zdroju. 

wykonanie nowej nawierzchni betonowej na 

dł. 74 mb i pow. 222 m2  21 000,00 zł  08.07.2015 ‐ 17.07.2015 

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej 

drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 

przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju. 

wykonanie nowej nawierzchni betonowej na 

dł. 50 mb i pow. 272 m2  21 500,00 zł  24.07.2015 ‐ 21.08.2015 

Remont drogi gminnej na dz. 322/2, 527/2, 

327/4, 327/6, 332/2 w Mochnaczce Niżnej. 

wykonanie nawierzchni betonowej drogi o 

szerokości 3 m i dł. 118 mb (powierzchnia 354 

m2); obsypanie poboczy kruszywem natural‐

nym  

34 637,00 zł  30.07.2015 ‐ 06.08.2015 

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej 

dz. 801 w Tyliczu, Gmina Krynica‐Zdrój. 

wykonanie nawierzchni betonowej drogi o 

szerokości 3 m i dł. 114 mb (powierzchnia 342 

m2); obsypanie poboczy kruszywem natural‐

nym 

33 490,00 zł  10.08.2015 ‐ 20.08.2015 

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Reymonta 

w Krynicy‐Zdroju. 

rozebranie zniszczonej nawierzchni asfalto‐

wej o gr. 4 cm oraz ułożenie nowej na‐

wierzchni asfaltowej o gr. 7 cm i pow. 162 m2 

19 154,80 zł  05.10.2015 ‐ 08.10.2015 

Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 98       

w Bereście Gmina Krynica‐Zdrój. 

ułożenie betonowych  korytek w rowie od‐

wadniającym, profilowanie i zagęszczenie 

podłoża  oraz ułożenie nawierzchni betono‐

wej na dł. 160 mb i szer. 3 m 

46 744,00 zł  01.10.2015 ‐ 09.10.2015 

Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 555  

i 556 w Tyliczu Gmina Krynica‐Zdrój. 

wykonanie nowej nawierzchni betonowej na 

dł. 152 mb i szer. 3 m oraz obsypanie poboczy 

kruszywem naturalnym 

44 408,00 zł  01.10.2015 ‐ 12.10.2015 

Remont drogi gminnej ul. Źródlanej w Krynicy

‐Zdroju („na ogrody”). 

rozebranie zniszczonej nawierzchni z płyt 

drogowych oraz płyt ażurowych na dł. 38 m 

oraz wykonanie nawierzchni betonowej na dł. 

38 m i pow. 198 m2 

17 820,00 zł  01.10.2015 ‐ 12.10.2015 

6 Odwiedź nas na: www.krynica‐zdroj.pl                 



Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 490/4 
w Tyliczu, Gmina Krynica‐Zdrój. 

wykonanie nawierzchni betonowej drogi o 
szerokości 3 m i dł. 62 mb (powierzchnia 186 
m2); obsypanie poboczy kruszywem natural‐
nym 

23 952,00 zł  01.10.2015 ‐ 13.10.2015 

Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew.       
nr 129 w Piorunce, Gmina Krynica‐Zdrój. 

wykonanie korytowania oraz podbudowy z 
kruszywa naturalnego na dł. 450 m i szer. 3 
m, wykonanie górnej warstwy podbudowy o 
gr. 20 cm z kamienia łamanego i pow. 1350 
m2, wykonanie dwóch przejazdów z płyt dro‐
gowych betonowych oraz montaż dwóch 
sztuk łapaczy wody o łącznej dł. 8 m 

64 638,11 zł  01.10.2015 ‐ 08.10.2015 

Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 47/1   
w Mochnaczce Wyżnej, Gmina Krynica‐Zdrój. 

rozebranie zniszczonej nawierzchni drogi z 
płyt drogowych, profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie 
nawierzchni betonowej na dł. 100 mb i szer. 
3m 

37 404,00 zł  06.10.2015 ‐ 09.10.2015 

Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 16       
w Bereście, Gmina Krynica‐Zdrój. 

wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 
betonowej drogi na dł. 90 m i pow. 228 m2  26 994,00 zł  09.10.2015 ‐ 15.10.2015 

Przebudowa drogi gminnej ul. Tysiąclecia       
w Krynicy‐Zdroju (dz. ew. nr 1295) w ramach 
istniejącego pasa drogowego – dojazd do 
budynków 16, 16a, 16b. 

rozebranie zniszczonej nawierzchni drogi z 
płyt drogowych, profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie 
nowej nawierzchni z kostki betonowej na 
pow. 260 m2 

65 000,00 zł  03.11.2015 ‐ 30.11.2015 

Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej   
na dz. ew. nr w Mochnaczce Wyżnej, Gmina 
Krynica‐Zdrój. 

wymiana zniszczonego przepustu betonowe‐
go fi 60 na przepust z rury PVC fi 60 oraz wy‐
konanie nawierzchni drogi z kamienia łama‐
nego o gr. 15 cm na dł. 170 m i szer. 3 m 

27 000,00 zł  23.10.2015 ‐ 30.10.2015 

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowa‐
nej na dz. ew nr 116 w Piorunce, Gmina Kry‐
nica‐Zdrój. 

wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 
betonowej drogi na dł. 320 m i pow. 960 m2 
obsypanie poboczy kruszywem naturalnym 

83 234,00 zł  26.10.2015 ‐ 06.11.2015 

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowa‐
nej na dz. ew. nr 806/2 przy ul. Kraszewskie‐
go w Krynicy‐Zdroju. 

wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 
betonowej drogi na dł. 95 m i szerokości 3 m, 
obsypanie poboczy kruszywem naturalnym, 
ułożenie korytek ściekowych oraz umocnienie 
skarp płytami ażurowymi 

42 000,00 zł  20.11.2015 ‐ 15.12.2015 

Wykonanie zabezpieczenia ul. Sportowej       
w Tyliczu, Gmina Krynica‐Zdrój. 

wykonanie betonowej ścianki oporowej na 
długości 30 mb, wysokości 1,5 m i grubości 20 
cm, ułożenie betonowych korytek ściekowych 
na dł. 15 mb na płycie dennej zbrojonej oraz 
uzupełnienie pobocza drogi z kamienia łama‐
nego 

15 261,00 zł  23.11.2015 ‐ 03.12.2015 

Wykonanie drogi wewnętrznej dz. ew. nr 113 
w Czyrnej, Gmina Krynica‐Zdrój. 

karczowanie pni w ilości 3 sztuk, profilowanie 
i podbudowa drogi z kamienia naturalnego na 
dł. 170 m i szer. 3 m oraz wykonanie rowu 
odwadniającego na dł. 170 mb 

9 123,24 zł  23.11.2015 ‐ 04.12.2015 

Wykonanie nawierzchni betonowej drogi 
gminnej ul. Zielonej w Krynicy‐Zdroju           
(dz. ew. nr 263). 

wykonanie nawierzchni betonowej drogi 
gminnej ul. Zielonej (dz. ew. nr 263) w Krynicy
‐Zdroju o pow. 140 m2 oraz montaż prefabry‐
kowanych betonowych korytek odwadniają‐
cych drogę o łącznej dł. 5 mb 

14 900,00 zł  01.12.2015 ‐ 11.12.2015 

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej 
drogi wewnętrznej prz ul. Słotwińskiej           
w Krynicy‐Zdroju (dz. ew. nr 390/14). 

wykonanie nawierzchni betonowej drogi i 
chodnika na dł. 280 m,  montaż poręczy 
ochronnych oraz umocnienie skarp płytami 
ażurowymi  

175 070,82 zł  01.10.2015 ‐ 30.10.2015 

Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 
224/4 i 222 w Bereście, Gmina Krynica‐Zdrój. 

wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 
betonowej drogi na dł. 280 m, obsypanie 
poboczy kruszywem naturalnym 

89 310,00 zł  08.06.2015 ‐ 10.07.2015 

Nazwa zadania  Zakres prac  Koszt  Termin wykonania 

Przegląd ubiegłorocznych inwestycji drogowych cd. 
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Strefa Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju 

(RED) 

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska 

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych 

Polska, działająca od 2008 roku, jako niezależna orga-

nizacja non-profit, od początku działalności przebadała  

i zarejestrowała ponad 840.000 potencjalnych dawców 

komórek macierzystych, tym samym jest największą 

bazą w Polsce. Już ponad 2735 osób z bazy DKMS poda-

rowało cząstkę siebie innym, dając im szansę na wygra-

nie walki z białaczką i innymi nowotworami krwi lub 

szpiku.  

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych 

Polska organizuje Dni Dawcy Szpiku dedykowane pa-

cjentom. Dzień Dawcy Szpiku to akcja rejestracji po-

tencjalnych dawców. Rejestracja polega na przeprowa-

dzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu 

formularza rejestracyjnego oraz pobraniu wymazu        

z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka lub 

pobrania 4 ml krwi. Na podstawie pobranego materiału 

określane są cechy zgodności antygenowej (wycinek 

kodu DNA). Dane trafiają do Centralnego Rejestru Nie-

spokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi 

Pępowinowej, a w formie anonimowej (wiek, płeć, ty-

powanie antygenów HLA u dawcy) do rejestrów zagra-

nicznych i każdy dawca może potencjalnie uratować 

życie każdemu potrzebującemu na świecie pacjentowi. 

Wszyscy Dawcy są aktywni w bazie do ukończenia 60 

roku życia. Przed oddaniem komórek macierzystych 

bądź szpiku, Dawca poddawany jest gruntownym bada-

niom medycznym (USG, EKG, EEG, wirusologia, morfo-

logia). Fundacja musi mieć pewność, że Dawca albo 

jest osobą zdrową, albo posiada schorzenia, które go 

nie wykluczają z możliwości oddania szpiku lub komó-

rek macierzystych. 

Istnieją dwie metody pozyskania krwiotwórczych komó-

rek macierzystych. Pierwsza z nich to pobranie komó-

rek macierzystych z krwi obwodowej (tzw. pobranie 

peryferyczne, afereza). Metoda ta stosowana jest        

w 80% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona z jedno-

dniową wizytą w klinice pobrania. W przypadkach, kie-

dy w ciągu jednego dnia nie uda się zebrać wystarcza-

jącej ilości komórek macierzystych, konieczne jest po-

wtórzenie procesu kolejnego dnia. 

Drugą metodą jest pobranie komórek macierzystych 

z talerza kości biodrowej. Metoda ta wiąże się z 2-3 

dniowym pobytem w szpitalu ze względu na koniecz-

ność znieczulenia ogólnego. 

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych 

Polska niniejszym zaświadcza, że już trzy osoby reje-

strujące się jako potencjalni Dawcy szpiku na akcji 

„Pomóż Piotrowi i Innym” w Krynicy Zdroju zostało 

rzeczywistymi Dawcami. 

W imieniu Pacjentów, ich rodzin oraz wszystkich pra-

cowników Fundacji DKMS Polska dziękuję za ogromne 

wsparcie w szerzeniu misji Fundacji DKMS Polska. 

Z wyrazami szacunku,  

Fundacja DKMS Polska 

Rada Miejska w Krynicy-Zdroju w dniu 17.03.2016r przy-
jęła uchwałę o wprowadzeniu na ternie Krynicy-Zdroju 

Strefy Płatnego Parkowania. Strefa obejmie ulice: 

Park Sportowy, Dąbrowskiego, Podgórną, Piłsudskiego, 

Kościelną, Cichą, Piękną, Zdrojową i Kościuszki.  

Opłaty za postój obowiązywać będą od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w wyznaczonych 

miejscach do postoju.  

Podstawowa stawka opłaty za każdą godzinę postoju     

w strefie wynosić będzie 2 zł, przy czym minimalny 

opłacony czas postoju wynosić będzie pół godziny (1zł).  
Uchwała wprowadza również opłaty abonamentowe dla 

mieszkańców i przedsiębiorców, zamieszkałych i prowa-

dzących działalność przy ulicach objętych strefą, a tak-

że abonamenty zwykłe dla pozostałych właścicieli po-

jazdów.  
Szczegółowe informacje, stawki opłat oraz regulamin 

Strefy Płatnego Parkowania będzie dostępny od              

1 kwietnia na stronie - http://spp.krynica-zdroj.pl     

8 Odwiedź nas na: www.krynica‐zdroj.pl                 



Bieg po dom — charytatywna impreza w Bereście 

W niedzielę 31 stycznia 2016 r. prawie 250 osób dołoży-

ło swoje cegiełki do budowy domu w Bereście dla Pani 

Kingi Gruca i jej czterech córeczek. W tym dniu Berest 

stał się centrum biegowym. Na start zgłosili się biega-

cze zarejestrowani elektronicznie oraz wpisani na listy 

w Biurze Zawodów. Punktualnie o 12.00 wystartowała 

pierwsza grupa dzieci szkoły podstawowej, potem ko-

lejno młodzież gimnazjalna, uczestnicy marszobiegu, a 

na zakończenie o 12.50 wystartował Bieg Główny na 

dystansie 10 km. Charytatywny Bieg po dom przeprowa-

dzony został po wyznaczonej i wyraźnie oznakowanej 

trasie znajdującej się w obrębie leśnym Berest. Zawod-

nicy mieli do pokonania dystans o długości ok. 10 km     

o przewyższeniu ok. 250 m. Trasa biegu prowadziła w 

większości po ścieżkach i duktach leśnych, częściowo 

po nawierzchni utwardzonej. W trakcie biegu uczestni-

cy mieli do pokonania w kilku miejscach potoki i stru-

mienie. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, wszyscy 

bieg ukończyli, otrzymali pamiątkowe medale Fundacji 

Renovo.  

 

Dodatkową atrakcją było morsowanie Mostyszy, pod-

czas którego śmiałkowie zażyli kąpieli w rzece. Po bie-

gu każdy z uczestników otrzymał pyszną grochówkę, 

kiełbasę z ogniska, pączki, szarlotki, herbatę i wodę 

mineralną. 

Bieg po Dom, został zorganizowany w celu zebrania 

pieniędzy na dokończenie budowy domu Pani Kingi i jej 

córek. Wpisowe, pieniądze zebrane do puszek, a także 

środki z licytacji zasilą konto budowy domu.  

Kwota którą udało sie zebrać to ok. 11 tys. zł. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

Podziękowania dla: Fundacji Renovo, Urzędu Miejskiego 

w Krynicy-Zdroju, MOSiR Krynica–Zdrój, Fundacji Na 

Ratunek, wolontariuszy z Nowego Sącz i Berestu, Sto-

warzyszenia Miłośników Małej Ojczyzny Berest, Stowa-

rzyszenia na rzecz rozwoju wsi Polany, OSP i MDP Be-

rest, OSP Polany, OSP Piorunka, OSP Nowy Sącz, GOPR 

Krynica, OSP Mochnaczka Niżna, Policji z Krynicy-

Zdroju, Straży Miejskiej z Krynicy-Zdroju oraz dla 

wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób włączyli 

się w organizację.  
Damian Piszczek 

Radny Rady Miejskiej  
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Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  MIEJSKIEJ  W  KRYNICY-ZDROJU 
sesje: XVIII w dniu 25 listopada, XIX w dniu 16 grudnia,  

XX w dniu 30 grudnia 2015 r., XXI w dniu 15 lutego 2016 r. 
W okresie od 25 listopada 2015 r. do 15 lutego 2016 r. Ra-
da Miejska podjęła 30 uchwał, które w większości dotyczy-

ły spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Do najważniej-

szych należy zaliczyć uchwalenie tegorocznego budżetu na 
sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. Zgodnie z podjętą uchwałą, 

dochody Gminy Krynica-Zdrój w roku 2016 zostały zaplano-

wane na poziomie 78.188.377 zł, a wydatki na poziomie 
74. 808. 377 zł. Jednocześnie dokonano korekty ubiegło-

rocznego budżetu, w wyniku której dochody gminy w roku 

2015 zostały ostatecznie ustalone na poziomie 79.612. 

571,64 zł, a zamknęły się kwotą 84. 765 .155,71 zł. 
 

Ponadto, realizując zadania własne, Rada Gminy: 

1) przyjęła program współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w którym określono ramy 

wzajemnej współpracy samorządu i organizacji pozarządo-
wych w roku 2016; 

2) uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy; 
3) zmieniła uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wyni-

ki sportowe; 

4) określiła warunki i tryb przyznawania i pozbawiania 

stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wy-
sokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym 

(tym samym Gmina Krynica-Zdrój, korzystając ze swoich 

uprawnień, rozpocznie w 2016 roku wypłacanie stypendiów 
sportowych); 

5) uchwaliła dwa gminne programy dotyczące wspierania 

rodziny oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2016. 
 

Na sesji w dniu 16 grudnia 2015 r. radni przyjęli do realiza-

cji na terenie Gminy Krynica-Zdrój „Plan gospodarki nisko-
emisyjnej na lata 2015-2018”, który to dokument o cha-

rakterze strategicznym pozwoli na pozyskiwanie zewnętrz-

nych funduszy w obecnej perspektywie 2014-2020 w zakre-

sie termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, wy-
miany oświetlenia, modernizacji sieci ciepłowniczych, 

modernizacji indywidualnych kotłowni itp. dla jednostki 

samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 
osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

 

Na XXI sesji radni RM podjęli  ważną uchwałę wspierającą 

rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez 
ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego. W tym 

celu utworzono Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Pol-

ska” Krynica-Zdrój sp. z o.o.  z siedzibą w Krynicy-Zdroju. 
Informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Stra-

tegii i Rozwoju Lokalnego w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

 

Na uwagę zasługuje podjęcie uchwały, która stwierdza 
nieaktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy z dnia 28 sierpnia 1997 

roku, a jednocześnie stwierdza aktualność obowiązujących 
obecnie na obszarze gminy miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego. Uchwała ta pozwala na przy-

stąpienie do zmiany starego studium. Umożliwi to w nieda-
lekiej przyszłości zagospodarowanie części terenów zgod-

nie z intencją właścicieli nieruchomości. 

 
Ponad to podjęto uchwały w sprawach: 

1) zachowania dotychczasowych bonifikat przy sprzedaży 

lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych; 

2) zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości         
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

3) podwyższenia kryterium dochodowego dla osób obję-
tych programem dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania; 

4) ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z po-

mocy społecznej w formie rzeczowej, zasiłków na ekono-
miczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych; 

5) zmiany uchwały ustalającej szczegółowe warunki przy-

znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze; 

6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przed-

szkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych         

i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gmi-
ny oraz sposobach kontroli pobranych dotacji; 

7) określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do 

szkół podstawowych i gimnazjów; 
8) powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie udzie-

lania świadczeń na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeź-

wienia na terenie gminy; 

9) umowy partnerskiej z Wojewodą Małopolskim dotyczą-
cej realizacji projektu związanego z rewaloryzacją cmen-

tarzy z I wojny światowej na terenie, między innymi, po-

wiatu nowosądeckiego, w tym na trenie Krynicy-Zdroju. 
 

Na sesji w lutym br. Rada Miejska zgodnie ze Statutem 

Gminy uchwaliła plany pracy stałych komisji rady. 

 
W dniu 16 grudnia 2015 roku radni zapoznali się z dwoma 

wystąpieniami: 

1) Realizacja strategii rozwoju Biblioteki Publicznej w Kry-
nicy-Zdroju w latach 2010-2015 oraz prezentacja głównych 

kierunków działania na lata 2016-2020 -  dyr. Magdalena 

Krzeszowska 

2) Muzeum Zabawek w Krynicy-Zdroju  
– p. Maryla Ozierańska. 

 

Pełna treść protokołów z sesji Rady Miejskiej i treść 
uchwał jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miej-

skiego  oraz  w Biurze Rady Miejskiej. 

 

Opracowała: 
mgr inż. Małgorzata Półchłopek 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

10 Odwiedź nas na: www.krynica‐zdroj.pl                 



KRYNICKI UNIWERSYTET OTWARTY  
UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ     
II SEMESTR 2015/2016  ( MARZEC – CZERWIEC ) 

 

 

ZAJĘCIA   I   PROWADZĄCY GODZINA MIEJSCE TERMIN 

PONIEDZIAŁEK       

Basen gr. I  8.15 - 9.15 Continental 7 III, 14 III, 4 IV, 11 IV, 18 IV, 25 IV, 9 V, 16 V, 30 V, 6 VI, 13 VI, 

Warsztaty socjologiczne 
A. Nowakiewicz 

 10.00-12.00 sala muz.  CK 21 III, 11 IV, 9 V, 13 VI, 

Seminarium  historyczne  
J.  Robotycki 

 11.00-13.00 sala muz.  CK 14 III, 18 IV, 16 V, 6 VI, 

J. angielski „ P”   
P. Zahaczewski 

 12.00-13.00 Sala plast.  CK 7 III, 14III, 21 III, 4 IV, 11 IV, 18 IV, 25 IV, 9 V, 16 V,  23  V, 30 V, 
6 VI, 13 VI, 

Informatyka 
J. Sowa 

 16.00-17.00 Publ. Gimn. 7 III, 14 III, 21 III, 4 IV, 11 IV, 18 IV, 25 IV, 9 V, 16 V, 23 V,  30 V, 
6 IV, 13 VI, 

WTOREK       

Warsztaty podróżnicze 
N. Chojna 

 10.30-11.30 sala muz.  CK 22 III, 5 IV, 17 V,  7 VI, 

J. rosyjski  
K. Wolak 

 14.00-15.00 sala muz.  CK 8 III, 15 III, 5 IV, 12 IV, 19 IV, 26 IV, 10 V, 17 V, 24 V, 7 VI, 14 VI 

Warsztaty tkackie  
U.  Mądry 

 15.30-16.30 sala plast. CK 8 III, 15 III, 22 III, 5 IV, 12 IV, 19 IV, 26 IV, 10 V, 17 V, 24 V, 7 VI, 

Gimnastyka klasyczna  17.00-18.00 Continental 1 III, 8 III, 15 III, 5 IV, 12IV, 19 IV, 26 IV, 10 V, 17 V, 31 V, 7 VI,  
14 VI, 

ŚRODA       

Warsztaty literackie  10.00 -11.30 Biblioteka Publ. 2 III , 13 IV, 11 V, 8 VI, 

J. angielski „Z” 
P. Zahaczewski 

10.00-11.00 sala muz.  CK 9 III, 16 III, 6 IV, 13  IV, 20 IV, 27 IV, 4 V, 11 V, 18 V, 25 V, 1 VI,  
8 VI, 16 VI 

Pilates  I gr. 
A. Jazic 

 11.00-12.00 sala balet. CK 1 III, 9 III, 16 III, 6 IV, 13 IV, 20 IV, 27 IV, 4 V, 11 V, 18 V, 25 V,  
1 VI, 8 VI 

J. francuski 
J. Szucka 

 11.00-12.00 sala muz.  CK  2 III, 9 III, 16 III, 23 III, 6 IV, 13 IV, 20 IV, 27 IV, 4 V, 11 V, 18 V,  
1 VI, 8 VI, 15 VI, 

 warsztaty taneczne 
T. Berkowicz 

 15.00-16.00 sala balet. CK co tydzień 

 basen gr. II  16.30 – 17.30 Continental 2 III, 9 III, 16 III, 6 IV, 13 IV, 29 IV, 27 IV, 11 V, 18 V, 8 VI, 15 VI, 

CZWARTEK       

Pilates  II gr. 
A.  Jazic 

 9.30-10.30 sala balet. CK 3 III, 10 III, 17 III, 7 IV, 14 IV, 21 IV, 28 IV, 5 V, 12 V, 19V, 2 VI,  
9 VI, 16VI 

Seminarium prozdrowotne  11.00-12.00 sala muz. CK 17 III, 21 IV, 12 V, 9 VI, 

Warsztaty plastyczne 
A. Broniszewska 

 10.00-12.00 sala plast. CK 3 III, 10 III,  14 IV, 28 IV, 5 V, 19 V, 2 VI, 

J. niemiecki 
I. Micek 

 14.45-15.45 Publ. Gimn. 3 III, 10 III,  17 III, 7 IV, 14 IV, 21 IV, 28 IV, 5 V, 12 V, 19 V, 2 VI, 9 
VI, 16 VI, 

PIĄTEK       

Basen gr. III  8.15 - 9.15 Continental 4 III, 11 III, 18 III, 8 IV, 15 IV, 22 IV, 29 IV, 13 V, 20 V, 10 VI, 17 VI 



 

KOMUNIKATY DLA SŁUCHACZY KUO UTW: 

 

14.04.2016 –  spotkanie z pisarką sądecką Magdaleną  Ponurkiewicz. 

17.04.2016 – wyjazd do Opery Krakowskiej na spotkanie z Agnieszką Rehlis – światowej sławy mezzosopran. 

Zapisy w biurze UTW. 

Szczegóły dotyczące powyższych propozycji będą podawane na bieżąco. 

 
WKRÓTCE  ODBEDĄ SIĘ  PRZEWIDZIANE REGULAMONEM  UTW  WYBORY DO RADY SŁUCHACZY.  WYBORY BĘDĄ  
POPRZEDZONE ZBIERANIEM  KANDYDATUR ZGŁASZANYCH PRZEZ SŁUCHACZY.  O SPOSOBIE GŁOSOWANIA 
SŁUCHACZE BĘDĄ  INFORMOWANII  NA POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘCIACH. 
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