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Gmina Krynica-Zdrój zwycięzcą drugiej edycji       

Rankingu Gmin Małopolski 

Z dużą satysfakcją pragniemy poinformować, że Gmina Krynica-Zdrój 

zwyciężyła w prestiżowym Rankingu Gmin Małopolski, organizowanym 

przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

oraz Urząd Statystyczny w Krakowie. Ranking odzwierciedla stan roz-

woju poszczególnych gmin województwa małopolskiego, ich potencjał, 

aktywność oraz wyniki osiągnięte w sferze gospodarczej i społecznej    

w roku 2011. Dokonana przez niezależnych ekspertów ocena uprawnia 

do stwierdzenia, że  zarządzanie Gminą przebiega w sposób właściwy    

i odpowiedzialny. Warto podkreślić, że Krynica wyprzedziła m. in. takie 

miejscowości, jak Niepołomice, Szczawnica oraz Muszyna. Szczególnie 

cieszy fakt zwycięstwa w rywalizacji z Niepołomicami, ponieważ gmina 

ta jest od wielu lat przykładem dynamicznie rozwijającego się samorzą-

du. Aż o sześć miejsc wyprzedzona została sąsiednia Muszyna. Ranking 

pokazuje, że zapowiedzi składane na początku kadencji przez Burmistrza Reśkę, dotyczące poprawy wizerun-

ku Krynicy, nie były gołosłowne. Wysiłki te powinni z czasem docenić także inwestorzy prywatni. Otrzymane 

wyróżnienie potwierdza bowiem, że krynicki samorząd jest wstanie tworzyć warunki sprzyjające prowadze-

niu opłacalnej działalności gospodarczej na terenie Gminy.  

W bieżącym numerze dokonujemy przeglądu inwestycji prowadzonych przez Gminę w okresie ostatnich kil-

ku miesięcy oraz przedstawiamy sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.  
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Z myślą o osobach korzystających z komunikacji  

autobusowej, zlecone zostało zamontowanie        

10 nowych wiat przestankowych na terenie mia-

sta. Prace przeprowadzone zostały w sierpniu bie-

żącego roku. Nowe, przeszklone i estetycznie wy-

glądające wiaty pojawiły się na ulicach: Stara Dro-

ga (obok kościoła), Piłsudskiego (za ul. Tysiąclecia, 

w kierunku Nowego Sącza), Tysiąclecia                

(obok ZAIKS-u), Źródlana (w rejonie Urzędu Pracy)   

i Kraszewskiego (w rejonach: kościoła w Krynicy 

Dolnej, lecznicy zwierząt, stacji paliw „Lotos”,       

ul. Halnej oraz starego ośrodka zdrowia). Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł ponad 58 tys. złotych.   

Ponadto zainstalowano nową wiatę na przystanku 

autobusowym w Mochnaczce Wyżnej za kwotę      

6 tys. złotych. 

Nowe wiaty przystankowe na terenie miasta 

W sierpniu bieżącego roku przeprowadzony został 

remont licznie uczęszczanych schodów na ścieżce 

łączącej ulicę Kraszewskiego z ulicą Ebersa (obok 

sklepu „Żabka”). Schody o powierzchni 90 m2 wy-

konane zostały z kostki granitowej. Zainstalowano 

też podjazd dla wózków i nową barierkę o długości 

42 metrów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł nie-

co ponad 60 tys. złotych. 

Remont schodów obok „Żabki”  

Z myślą o rozwiązaniu problemu braku miejsc par-

kingowych, burmistrz Reśko podjął decyzję o przy-

stąpieniu do budowy nowego parkingu z kostki be-

tonowej, który zlokalizowany został pod blokiem    

nr 22 na osiedlu Źródlana. Prace przeprowadzono 

we wrześniu bieżącego roku. W ich efekcie na osie-

dlu przybyło ponad 320 m2 powierzchni parkingo-

wej, co pozwoli przynajmniej częściowo poprawić 

sytuację w tym rejonie. Wartość robót wyniosła bli-

sko 62 tys. zł.  

Nowy parking na osiedlu 
Źródlana 

(RED) 

(RED) (RED) 
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Od dawna wiadomo było, że cmentarz komunalny 

w Krynicy Dolnej wymaga gruntownego odnowie-

nia. Z licznymi wnioskami w tej sprawie zwracali 

się do burmistrza mieszkańcy. Wychodząc naprze-

ciw tym oczekiwaniom, podjęto decyzję  o rozpo-

częciu prac remontowych, które trwają  od czerwca 

bieżącego roku. Pierwsze efekty są już widoczne. 

Wykonana została nowa nawierzchnia części ale-

jek. Zużyto w tym celu 1.500 m2 kostki granitowej. 

Na drodze do kaplicy cmentarnej i przed budyn-

kiem kaplicy wyłożono kostkę betonową o po-

wierzchni 600 m2. Dzięki temu uczestnicy nabo-

żeństw nie będą już musieli stać w błocie podczas 

opadów deszczu. Trwają prace związane   z wymia-

ną poszycia dachu oraz remont elewacji przedniej 

ściany kaplicy. Do tej pory wydano na ten cel ok. 

220 tys. złotych. Do końca roku planuje się wyko-

nanie specjalnego pomieszczenia wraz  z chłodnią 

do przechowywania trumien. W następnej kolejno-

ści przewidziany jest remont pomieszczeń we-

wnątrz kaplicy; w tym budowa ogólnodostępnej 

ubikacji przystosowanej dla potrzeb osób niepełno-

sprawnych oraz odnowienie całej elewacji budyn-

ku. Burmistrz Reśko planuje kontynuację prac w 

latach następnych. Docelowo wszystkie alejki mają 

zostać wyłożone kostką granitową.    Ponadto prze-

prowadzony zostanie remont ogrodzenia cmenta-

rza, drogi dojazdowej oraz parkingu.  

 

(RED) 

Odnowienie cmentarza w Krynicy Dolnej 
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Być może nie wszyscy mieszkańcy Krynicy wiedzą, 

że w miejscu starego przedszkola na osiedlu Źró-

dlana wybudowany został przez Gminę nowy, bar-

dzo okazały obiekt o funkcji oświatowo-społecznej. 

Otwarcie budynku stanowi zwieńczenie starań bur-

mistrza Reśki, który od samego początku czynnie 

angażował się w ten projekt, zdobywając na jego 

realizację pierwsze pieniądze w budżecie central-

nym. Zakończona właśnie inwestycja umożliwi za-

spokajanie różnorodnych potrzeb mieszkańców, 

zarówno tych najmłodszych, jak i osób starszych 

oraz niepełnosprawnych. Budynkiem o łącznej po-

wierzchni 1660 m2 zarządza Stowarzyszenie na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. Od 

września bieżącego roku rozpoczęło tam działal-

ność przedszkole integracyjne.  Część pomiesz-

czeń zagospodarował Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. W budynku działać też bę-

dzie Ośrodek Wczesnego Wspomagania oraz Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełno-

sprawnych. Pozostałe pomieszczenia użytkować 

będzie Małopolska Wojewódzka Komenda OHP 

oraz Fundacja Ordo Cordis „Aktorzy”, reprezento-

wana przez znanego aktora Pana Jerzego Króla. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko                

3 mln  złotych, w tym otrzymano dofinansowanie z 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysoko-

ści 850 tys. złotych.  

 

(RED) 

Otwarcie budynku o funkcji oświatowo-społecznej na ulicy Źródlanej  
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W dniu 24 października, w obecności Stanisława 

Sorysa – członka Zarządu Województwa Małopol-

skiego i licznych zaproszonych gości, nastąpiło 

uroczyste otwarcie Punktu Informacji Turystycznej 

w Krynicy-Zdroju. Okazały budynek, który powstał 

na bazie miejskiego szaletu, jest jednym z 34 

punktów informacji turystycznej na terenie Mało-

polski, połączonych wspólną zintegrowaną siecią 

informatyczną. Plan ulokowania obiektu w tej czę-

ści miasta, który swego czasu przedstawili Dariusz 

Reśko (wówczas zastępca burmistrza) oraz Małgo-

rzata Półchłopek – Przewodnicząca Rady Miej-

skiej, wzbudzał początkowo spore kontrowersje      

i był przez niektórych krytykowany. Jak się jednak 

okazało, sceptycy nie mieli racji. Inwestycja zakoń-

czyła się pełnym sukcesem. Nowy obiekt nie tylko 

spełnia swoją funkcję informacyjną, lecz stanowi 

bez wątpienia także prawdziwą ozdobę Krynicy. 

Podczas uroczystości otwarcia Punktu Informacji 

Turystycznej burmistrz Reśko nie krył satysfakcji     

z tego powodu. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tys. 

zł. Znaczna część tej kwoty (630 tys. zł) pochodziła 

z dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Od-

danie do użytku nowego Punktu Informacji Tury-

stycznej ucieszyć powinno szczególnie krynickich 

hotelarzy, restauratorów oraz wszystkich tych 

przedsiębiorców, których działalność bazuje na 

obsłudze turystyki. Odwiedzający Krynicę goście 

znajdą tam bowiem wszelkie niezbędne informacje 

o atrakcjach regionu.   

 

 

 

(RED) 

Oficjalne otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju 
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Dobiegają końca prace przy odbudowie drogi 

gminnej na ulicy Polnej. Roboty prowadzone są na 

odcinku o długości 508 metrów, w ramach usuwa-

nia skutków powodzi. Inwestycja obejmuje: wyko-

nanie kanalizacji opadowej o średnicy 1200 mm 

na długości ok. 508 metrów, wymianę kanalizacji 

sanitarnej na długości ok. 489 me-

trów, wykonania sieci wodociągowej 

o długości 434 metrów, wykonanie 

stabilizacji podłoża cementem        

o grubości warstwy 30 cm, wykona-

nie nawierzchni z betonu asfaltowe-

go o pow. 2900 m2, wykonanie 

chodników z kostki brukowej beto-

nowej o łącznej pow. 1329 m2 oraz 

wykonanie zatoki parkingowej          

z kostki granitowej o pow. 86 m2. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 

blisko 4 mln złotych. Gmina otrzy-

mała na ten cel dofinansowanie     

w wysokości 1 mln 650 tys. złotych.  

(RED) 

Odbudowa drogi gminnej na ulicy Polnej  

W czerwcu br., w ramach usuwania skutków powo-

dzi, gmina przystąpiła do odbudowy zniszczonego 

mostu przy ulicy Zawodzie wraz z wykonaniem na-

wierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych.    

Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień    

5 grudnia br. Zakres prac obejmuje: 

rozbiórkę starego mostu, budowę 

tymczasowego mostu objazdowego 

oraz kładki pieszej, wykonanie przy-

czółków mostu, wykonanie konstruk-

cji nośnej, wykonanie wyposażenia    

na moście w tym montaż poręczy mo-

stowych oraz barier sprężystych od-

dzielających ruch pieszych od ruchu 

samochodowego, wykonanie ubezpie-

czenia koryta potoku z narzutu ka-

miennego spoinowanego mieszanką 

betonową, wykonanie nawierzchni     

z betonu asfaltowego na dojazdach    

o pow. 870 m2 oraz wykonanie chod-

nika z kostki brukowej betonowej o pow. 175,5 

m2. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln 

500 tys. złotych.  

(RED) 

Odbudowa mostu w ciągu ulicy Zawodzie 
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Odpowiadając na prośby krynickiej młodzieży, bur-

mistrz Reśko sprowadził do Krynicy znanego rape-

ra Grubsona. Koncert tego popularnego wykonaw-

cy muzyki hip-hopowej odbył się na Deptaku         

w dniu 30 września bieżącego roku. Przed głów-

nym wydarzeniem wieczoru na scenie wystąpili: 

Wioletta Marcinkiewicz, pochodząca z Krynicy sie-

demnastoletnia półfinalistka programu Must Be 

the Music, oraz grupa hip-hopowa z Muszynki Zero 

ALPA.  

Według zapewnień młodych uczestników imprezy, 

Grubson nie zawiódł oczekiwań. Koncert uznany 

został za bardzo udany. Zamieszczone poniżej 

zdjęcie z koncertu jest tego najlepszym dowodem. 

Burmistrz spełnił tym samym daną młodzieży 

obietnicę.  

     

(RED) 

Burmistrz spełnia obietnice – znany raper zaproszony do Krynicy 
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