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Miło nam poinformować, że po zwycięstwie w dru-

giej edycji Rankingu Gmin Małopolski krynicki sa-

morząd odnotował kolejny znaczący sukces. Jego 

wyrazem jest przyznanie Dariuszowi Reśce – bur-

mistrzowi Krynicy-Zdroju tytułu najpopularniejsze-

go samorządowca Małopolski. Tym razem prestiżo-

wy plebiscyt zorganizowany został przez wydawcę 

dziennika „Polska Gazeta Krakowska” wraz z part-

nerem Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopol-

ski z siedzibą w Krakowie. O zaszczytny tytuł rywa-

lizowało 85 wójtów i 47 burmistrzów z terenu Ma-

łopolski. Najwięcej głosów wśród burmistrzów 

otrzymał gospodarz Krynicy-Zdroju. Uroczyste wrę-

czenie wyróżnień odbyło się w Teatrze im. J. Sło-

wackiego w Krakowie. Bez wątpienia jesteście naj-

lepszymi samorządowcami w całej Małopolsce, a 

ten plebiscyt daje szansę pokazania, że docenia-

my was za to – powiedział do laureatów członek 

Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław 

Sorys. Burmistrz Reśko od samego początku po-

stawił sobie za cel poprawę wizerunku Krynicy i 

całej Gminy. Otrzymane wyróżnienie potwierdza, że 

cel ten realizuje z powodzeniem.  

Kolejny duży sukces Krynicy  
Burmistrz Reśko najlepszy wśród samorządowców Małopolski  

(RED) 

(RED) 

Rozwijająca się dynamicznie w całej Polsce sieć 

uniwersytetów trzeciego wieku świadczy o tym, że 

osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 plus) 

czują się nadal potrzebne i nie chcą rezygnować z 

aktywności społecznej. Z myślą o takich osobach 

krynicki samorząd podjął działania mające na celu 

pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających akty-

wizacji seniorów. Z inicjatywą w tej sprawie wystą-

piła Pani Małgorzata Półchłopek. W dniu 2 grudnia 

b.r. w Gminnym Centrum Integracji Społecznej w 

Krynicy-Zdroju, mieszczącym się przy ul. Źródlanej, 

odbyło się pierwsze spotkanie pod hasłem 

„Zainwestuj w siebie!”. Przemawiając do zebra-

nych, burmistrz Dariusz Reśko zadeklarował dale-

ko idące wsparcie ze strony krynickiego samorzą-

du dla osób starszych chcących utrzymywać i roz-

wijać swoją aktywność po przejściu na emeryturę. 

Na spotkanie zaproszono Panią Wiesławę Borczyk, 

która kieruje Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku. Wygłosiła ona referat pt. „Znaczenie eduka-

cji ustawicznej osób starszych”, w którym wyjaśniła 

istotę i cele funkcjonowania uczelni przeznaczo-

nych dla seniorów. Obecna była również Pani Bo-

żena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Se-

niora w Gdyni, która opowiadała o swoich doświad-

czeniach w pracy z osobami starszymi. Spotkanie 

zakończyło się interesującym wykładem Pana Pro-

fesora Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolnicze-

go w Krakowie pt. „Kolorowy świat motyli”.  

Nowa inicjatywa krynickiego samorządu skierowana do seniorów 
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(RED) 

Zakończyła się odbudowa 350 metrowego odcinka 

ulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Prace trwały od 

28 września b.r. i obejmowały w szczególności: me-

chaniczne wykonanie koryta, wykonanie dolnej 

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, pogru-

bienie warstwy dolnej podbudowy, wykonanie gór-

nej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnego, wy-

konanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wyko-

nanie odwodnienia drogi, ułożenie krawężników 

betonowych oraz remont kanalizacji deszczowej. 

Prowadzenie robót powierzono miejscowej firmie 

Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego 

„Machnik” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej. Gmi-

na przeznaczyła na ten cel blisko 450 tys. zł. Kwota 

ta została pokryta w całości z uzyskanej dotacji.  

Odbudowa ulicy Zamkowej  

Osiedle Czarny Potok wzbogaciło się o nowy par-

king w rejonie boiska piłkarskiego. Inwestycję za-

kończono w listopadzie b.r. Prace obejmowały wy-

konanie 25 miejsc postojowych wraz z drogą dojaz-

dową o łącznej powierzchni 560m2. Ułożono na-

wierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżem. 

Dwa miejsca postojowe przewidziane zostały dla 

osób niepełnosprawnych. Wykonawcą prac była 

miejscowa firma Usługi Ogólnobudowlane Józef 

Romanek z siedzibą w Krynicy-Zdroju. Gmina prze-

znaczyła na ten cel blisko 60 tys. zł.  

Nowy parking na Czarnym Potoku 

Zakończyły się prace przy odbudowie ulicy Kościel-

nej w Krynicy-Zdroju. Zakres prac obejmował całko-

witą odbudowę jezdni i chodników wraz z remon-

tem kanalizacji  deszczowej na odcinku 180m 

(nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 

płukanej), odbudowę schodów w ciągu pieszym 

wraz z montażem nowych poręczy oraz regulację 

istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na chod-

nikach i jezdni na odcinku 190m. Realizację inwe-

stycji powierzono miejscowemu przedsiębiorcy – 

Firmie Bodowlano-Transportowo-Handlowej Stani-

sława Grucy z siedzibą w Krynicy-Zdroju. Całkowita 

wartość prac wyniosła 475 tys. zł. Gmina uzyskała 

na ten cel 435 tys. zł dofinansowania z MSWiA.  

Odbudowa ulicy Kościelnej 

(RED) 

(RED) 
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W dniach 29 września – 14 października 2011 r. 

przeprowadzono w Mochnaczce Niżnej (Jakubik) 

prace polegające na wykonaniu nawierzchni asfal-

towej na drodze dojazdowej do działek o numerach 

471/7, 471/8, 471/11, 471/13 i 249/1. Zadanie 

obejmowało: mechaniczne wykonanie koryta, wyko-

nanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa natu-

ralnego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z 

kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mie-

szanek mineralno-asfaltowych i betonu asfaltowe-

go, wyrównanie poboczy oraz montaż przepustów 

rurowych pod zjazdami. Całkowita długość nowej 

nawierzchni drogi wynosi 440 metrów. Wykonanie 

prac zlecono miejscowej firmie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” z siedzibą 

w Mochnaczce Wyżnej. Wartość inwestycji wyniosła 

blisko 244 tys. zł. Gmina uzyskała na ten cel 32 

tys. zł dotacji. 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

drogi w Mochnaczce Niżnej (Jakubik)  25 listopada b.r. zakończył się remont drogi gmin-

nej nr 17 i 18 w Bereście (pod pocztą). Prace trwa-

ły dwa tygodnie i obejmowały: profilowanie i za-

gęszczenie podłoża, mechaniczne wykonanie kory-

ta, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, 

wykonanie nawierzchni z betonu oraz obsypanie 

poboczy rumoszem kamiennym. Remont drogi 

przeprowadzono na odcinku o długości 160 me-

trów. Wykonawcą inwestycji wybrano miejscową 

firmę Zakład Usług Leśnych, Usługi Transportowe 

Marian Jurek z siedzibą w Bereście. Gmina wydała 

na ten cel 52 tys. zł, z tego 15 tys. pochodziło ze 

środków sołeckich.  

Remont drogi gminnej w Bereście 

W październiku b.r. zakończyły się prace w ramach projektu odnowy miejscowości Berest. Celem projektu 

jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej, estetyki i bezpieczeństwa na terenie Berestu. Zakres prac 

przewidywał wykonanie oświetlenia na długości 1,7 km (46 lamp) oraz wybudowanie placu parkingowego 

o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w centrum miejscowości w ilości 10 miejsc postojowych 

wraz z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie prac powierzono miejscowej firmie 

Zakładowi Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z siedzibą w Krynicy-Zdroju. Gmina przeznaczyła na ten 

cel blisko 140 tys. zł; w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

wyniosło ponad 85 tys. zł. 

Wykonanie nowego oświetlenia wraz               

z budową placu parkingowego w Bereście  

(RED) 

(RED) 

(RED) 
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(RED) 

W ramach projektu odnowy miejscowości Tylicz i 

Muszynka wykonany został w Muszynce plac za-

baw dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Plac o wiel-

kości 450m2, wyposażony jest w urządzenia z 

drewna klejonego, w tym m.in. zestaw zabawowy 

typu wieża, linarium, zestaw huśtawek, zjeżdżalnię 

terenową i sprężynowce. Ponadto wybudowany zo-

stał plac dla seniora z takimi samymi elementami 

wyposażenia jakie zastosowano w Tyliczu. Całkowi-

ty koszt inwestycji wyniósł ponad 332 tys. zł. (Tylicz 

wraz z Muszynką); w tym dofinansowanie unijne z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 

109 tys. zł.  

Bu d ow a  s t r e f y  r e k r e a c y j n o -

wypoczynkowej w Muszynce 

Na terenie Tylicza zrealizowano inwestycję w ra-

mach projektu odnowy miejscowości Tylicz i Mu-

szynka. W pierwszym etapie projektu zaplanowano 

realizację zadań, które mają przyczynić się do zmia-

ny wizerunku centrum miejscowości oraz poprawić 

jakość wykorzystania przestrzeni publicznej. Dla 

dzieci w wieku od 1 do 14 lat wykonano plac za-

baw w stylu wiejskim z nieregularnego drewna aka-

cjowego, składający się z różnych elementów, w 

tym wioski na pniach, zestawu huśtawek, torów 

przeszkód, ruchomych mostków, zjeżdżalni oraz 

linarium. Budowa placu dla seniora obejmowała 

montaż zewnętrznych urządzeń fitness, w skład 

których wchodzą m.in.: pylon, biegacz, drabinka, 

ławka, orbitrek, podciąg nóg, prasa nożna, pro-

stownik pleców, twister – wahadło, wioślarz oraz 

wyciąg górny.  

W związku z trudną sytuacją lokalową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piorunce, gmina przystąpi-

ła do budowy dodatkowych pomieszczeń wraz z garażem przy budynku Wiejskiego Domu Kultury, rozbu-

dowując jego funkcję o remizę strażacką. Uzyskano w ten sposób ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni 

dla potrzeb miejscowej OSP. Wykonawcą prac został Zakład Inwestycji Budowlanych - Sylwester Główczyk 

z Łabowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 118 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 40 tys. 

zł. w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Małopolskie Remizy”.  

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce  

dla potrzeb miejscowej OSP  

Odnowa miejscowości Tylicz i Muszynka poprzez budowę 

ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  

Bu d ow a  s t r e f y  r e k r e a c y j n o -

wypoczynkowej w Tyliczu 

(RED) 

(RED) 
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Wykaz Świetlic Środowiskowych  

na terenie Gminy Krynicy-Zdroju 

Lp. Nazwa Świetlicy: Adres: Prowadząca Świetlicę: 

1. 

  

„AZYL" 

  

Krynica- Zdrój, ul. Wspólna 5  Małgorzata Stawarz 

2. 

  

„BIAŁY LOTOS" 

  

Krynica- Zdrój, ul. Źródlana 

(Harcówka) 

Aneta Kaczmarek 

  

3. 

  

„KROKUS” Muszynka (OSP) Agnieszka Kwiatkowska 

  

4. 

  

 „PRZYSTAŃ” Tylicz Rynek (WDK) Urszula Szczypta 

5. 

  

„TROPIKANA” Mochnaczka Niżna (Remiza)  Bernadeta Radzik 

6. 

  

 „PROMYK” Czyrna—„Dom Polsko-Słowacki” Renata Bubernak 

7. „MAGICZNY KĄCIK” Piorunka - (Gimnazjum) Jolanta Aleksander 

8. „ŚWIETLIK” Berest 25 Aneta Kafel 

9. „SŁONECZNE POLA-

NY” 

Polany (Szkoła) Marzena Kamińska 

10. „JUTRZENKA” Mochnaczka Wyżna Świetlica  Anna Figas 

11.  „OAZA” Krynica- Zdrój 

Plebania- Czarny Potok 3 

Agnieszka Lubańska 

12. „ŚMIESZKA” Krynica-Zdrój, Plebania Słotwiny Ewa Gałka 

13. ŚWIETLICA PARAFIALNA 

im JANA PAWŁA II 

Krynica-Zdrój, ul. Kościelna 1  

  

Bożena Kiełbasa 

KOMUNIKAT MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju  

Uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Krynicy-Zdroju świadczy usługi w zakresie „zimowego utrzymania dróg i chodników”        

należących do Gminy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców informujemy, że  istnieje możliwość  

zlecenia odśnieżania chodników należących do innych podmiotów oraz osób fizycznych.  

Informacje dotyczące zlecenia (zakres, termin, koszt) można uzyskać  

pod nr tel. (18) 471 15 25 lub w Bazie Transportowej MPGK w Powroźniku. 
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Koordynator zimowego utrzymania dróg z ramienia 

Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju:  

tel. (018) 472 55 06,  472 55 36 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica

-Zdrój  odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie 

wszystkich dróg gminnych na terenie miasta Kryni-

cy-Zdroju oraz dróg wojewódzkich: ul. Piłsudskiego, 

Zdrojowa, Kraszewskiego. 

telefony: (18)  471 15 25,   471 28 71, 
  

Firma Handlowo Usługowa „TRANSROL”, Antoni 

Romańczyk,  33 –330 Grybów, Biała Niżna 468 

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

- wszystkie drogi  gminne w miejscowościach    

Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna, Tylicz i 

Muszynka  

- drogi powiatowej - ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju 

- drogi powiatowej - Krynica-Zdrój – Tylicz 

- drogi powiatowej - Powroźnik - Tylicz 

- drogi wojewódzkiej nr 981 Krzyżówka – Grybów 

- drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Sądeckiej /od ul. 

Słowińskiej do Krzyżówki/  

telefony: (0-18) 445 06 86,   474 17 70,   

474 15  41, kom. 502 672 023 

Tadeusz  Matuła, Berest 53 

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie dróg 

gminnych w miejscowościach Berest, Polany, Pio-

runka i Czyrna  

telefony: (0-18) 474 15  18, kom. 501 281 106,  

503 639 623,  504 846 040 
 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. 

Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 138 odpowiedzial-

ne jest za zimowe utrzymanie drogi krajowej Nowy 

Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka 

telefony: (0-18) 448 24 10,  

kom. 660 710 166,  660 710 190 
 

Marian Jurek Zakład Usług Leśnych Berest,  

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi powiatowej Kotów - Polany 

- drogi powiatowej Berest – Mochnaczka Wyżna  

telefony: (0-18)  474 15 49       

WYKAZ WYKONAWCÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE 
GMINY KRYNICY-ZDROJU W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012 
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