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Czyste powietrze się opłaca 
— w gminie wymienią stare piece na nowe ekologiczne 
Sezon grzewczy i nadchodząca zima podkreślają pro-

blemy wynikające z ogrzewania domów przy pomocy 

przestarzałych i nieefektywnych pieców węglowych. 

Ich eksploatacja jest kosztowna, a powstający smog 

szkodzi zdrowiu ludzi i środowisku. 

 

Tak być nie musi – już wkrótce właściciele domów 

jedno- i wielorodzinnych będą mogli skorzystać 

z dotacji na wymianę starych pieców na nowocze-

sne, wysokosprawne i zaawansowane technologicznie 

urządzenia spalające gaz, biomasę lub węgiel, a na-

wet zasilane energią odnawialną. Dzięki środkom 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego na lata 2014-2020, mieszkańcy 

gminy Krynica-Zdrój będą mogli otrzymać refundację 

kosztów zakupu nowego pieca w wysokości 350 zł za 

każdy kilowat mocy (maksymalnie do 8000 zł). Można  

będzie ponadto otrzymać 80 zł za każdy metr kwa-

dratowy ogrzewanej powierzchni na niezbędną mo-

dernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody 

w budynkach (do 6000 zł przy zastosowaniu pieca 

spalającego gaz i do 1000 zł w przypadku montażu 

nowoczesnego pieca węglowego). 

W przypadku wzięcia udziału w programie, mieszka-

niec będzie mógł sam podjąć decyzję, na jakie urzą-

dzenie zamierza wymienić swój stary piec węglowy. 

Przy wyborze pieca na paliwo stałe należy upewnić 

się że, będzie on spełniał wymagania klasy 5 w za-

kresie emisji zanieczyszczeń oraz wymagania rozpo-

rządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21.10.2009 r.  

Lista pieców spełniających te wymagania znajduje 

się na oficjalnym portalu prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego  

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ 

 

Dla osiągnięcia jak największych korzyści – tak ekolo-

gicznych, jak i finansowych – wymiana pieca musi 

być poprzedzona audytem energetycznym, który 

określi, czy i którędy ciepło ucieka z budynku, jak 

temu zaradzić oraz jakie parametry kotła są najwła-

ściwsze. Wykonany przez specjalistę audyt (na zlece-

nie Urzędu Marszałkowskiego) będzie warunkiem 

udziału w programie. Dla mieszkańców będzie on  

bezpłatny. 

 

Osoby zainteresowane mogą już teraz zgłaszać się do 

udziału w programie poprzez wypełnienie wstępnej 

ankiety zamieszczonej na stronie www.krynica-

zdroj.pl w zakładce Środowisko — Ochrona powie-

trza, w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r.  

Zebrane informacje posłużą wstępnemu oszacowaniu 

liczby uczestników projektu. Szczegółowe informa-

cje oraz pomoc w wypełnieniu ankiety można uzy-

skać pod numerem telefonu 18 472 55 46 lub w Wy-

dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (pok. 43).  

 

Należy pamiętać, że przed dokonaniem wymiany 

ogrzewania konieczne będzie zawarcie umowy 

z Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju.  
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Ruszyła przebudowa budynku Starego Ośrodka Zdrowia  
przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju  

Zgodnie z zapowiedziami burmistrza Dariusza Reśki 

w pierwszej połowie grudnia br. ruszył remont gene-

ralny budynku, w którym mieścił się Stary Ośrodek  

Zdrowia przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju. 

Zaplanowana rozbudowa i przebudowa istniejącego 

obiektu ma na celu poprawę warunków użytkowania, 

poprawę komunikacji w całym budynku, uzyskanie 

przejrzystości układu funkcjonalnego oraz zapewnie-

nie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projek-

towane zmiany w znacznym stopniu podniosą stan-

dard i atrakcyjność budynku. 

Ogólny zakres prac budowlanych objętych projektem 

przedstawia się następująco: 

- wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez 

wyburzenia istniejących ścianek działowych oraz 

ścian konstrukcyjnych oraz wykonanie nowych ścia-

nek działowych; 

- wyburzenie istniejącej kładki z ul. Kraszewskiego 

wraz ze schodami zewnętrznymi; 

- wykonanie nowej klatki schodowej - projektowana 

rozbudowa; 

- wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych funda-

mentów; 

- wykonanie nowej płyty stropowej nad III piętrem; 

- wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokry-

ciem dachu; 

- wykonanie nowej warstwy termoizolacyjnej na 

ścianach zewnętrznych i w dachu; 

- wymiana wszystkich okien, drzwi, posadzek, pokry-

cia dachu, zewnętrznych części kominów, rynien 

i rur spustowych;  

- wymiana istniejących balustrad zewnętrznych i we-

wnętrznych; 

- wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych 

w oparciu o istniejące przyłącza zewnętrzne;  

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych w tym 

wyprawy lub okładziny cokołowej; 

- wykonanie nowych posadzek na wszystkich kondy-

gnacjach; 

- wykonanie gładzi tynkowych wewnątrz budynku, 

wykonanie nowych okładzin ściennych (łazienki); 

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych, rampy 

dla osób niepełnosprawnych;  

- wykonanie chodnika wraz z wyrównaniem po-

wierzchni terenu od strony północnej i zachodniej 

celem dojścia do nowej klatki schodowej. 

Bryła budynku w zasadzie pozostanie bez zmian, 

z wyjątkiem dobudowanej klatki schodowej. Zapro-

jektowane usprawnienia, polegające na wykonaniu 

warstwy termoizolacyjnej ścian zewnętrznych, wy-

mianie rynien i rur spustowych, wymianie pokrycia 

dachowego, zastosowaniu nowych materiałów wy-

kończeniowych oraz zmianie kolorystyki, spowodują, 

iż budynek uzyska nowy wyraz i zdecydowanie po-

prawi się jego wygląd zewnętrzny. Wysokość budyn-

ku oraz układ połaci dachowych pozostaną bez 

zmian. Przewidziano natomiast zmianę niektórych 

otworów okiennych. W projekcie starano się ujedno-

licić wielkości okien, co będzie skutkować uporząd-

kowaniem ich rozmieszczenia na elewacji.  

Burmistrz planuje oddanie obiektu do użytku           

w I kwartale 2018 r.  
(RED) 
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Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1777) w związku z uchwałą Nr XXIX.195.2016 

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 

2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowa-

nego i obszaru rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Małopol-

skiego z 2016 r. poz. 7153), Burmistrz Krynicy-

Zdroju informuje o podjęciu przez Radę Miejską 

Krynicy-Zdroju uchwały nr XXX/206/2016 z dnia 

12 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. 

Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 

2016-2023 będzie obejmował obszar rewitalizacji 

wyznaczony uchwałą Nr XXIX.195.2016 Rady Miej-

skiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji.  

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia 

kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegra-

dowanym obszarze gminy. Ponadto umożliwi efek-

tywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze 

środków Unii Europejskiej w perspektywie finanso-

wej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji 

projekty przyczynią się do pobudzenia aktywności 

społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przy-

wrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony 

środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa 

kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność gospodarczą, bądź zamierzających 

prowadzić taką działalność na obszarze przewidzia-

nym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opraco-

waniu i konsultacjach społecznych projektu doku-

mentu. 

Powołane uchwały dostępne są na stronie gminy:  

www.krynica-zdroj.pl, zakładka „Gminny Program 

Rewitalizacji” lub pod adresem http://

rewitalizacja.krynica-zdroj.pl, na stronie podmioto-

wej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: 

http://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/ w zakład-

ce „Program  Rewitalizacji” oraz  na  tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-

Zdroju. 

Szczegółowe informacje o planowanych formach 

konsultacji społecznych zamieszczane będą na poda-

nych wyżej stronach oraz na tablicy ogłoszeń. 

Mieszkańcy Krynicy zdecydowali! Wyniki postępowania    
w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2017 
W mijającym roku mieszkańcy Krynicy-Zdroju mieli 

po raz pierwszy możliwość decydowania o przezna-

czeniu puli pieniędzy z budżetu Gminy na realizację 

określonych zadań.  

 

Przypominamy, że głosowanie w ramach budżetu 

obywatelskiego trwało w dniach od 30 września do 

14 października br., a w terminie od 14 do 20 paź-

dziernika trwała weryfikacja złożonych przez miesz-

kańców głosów. W głosowaniu udział mogli wziąć 

wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, 

którzy ukończyli 16 lat. Każdemu mieszkańcowi przy-

padał jeden głos oddany na dowolny projekt zadania 

spośród 15 poddanych pod głosowanie. Większość 

projektów dotyczyła budowy lub remontu miejskiej 

infrastruktury, ale pojawiły się także pomysły o cha-

rakterze „miękkim”, które stanowią propozycje 

uatrakcyjnienia czasu wolnego lokalnej społeczności. 

Mieszkańcy mogli głosować za pomocą karty do gło-

sowania wrzucając ją do urny we wskazanych punk-

tach lub przesyłając na adres Urzędu Miejskiego. 

Głos można było oddać również za pośrednictwem 

strony internetowej: wspoldecydujemy.pl/gmina-

krynica-zdroj 

 

21 października w Urzędzie Miejskim w Krynicy-

Zdroju zebrał się Zespół ds. budżetu obywatelskiego, 

który opracował protokół z głosowania i zatwierdził 

jego wyniki. 

W głosowaniu oddano 2287 głosów, z czego 2162 gło-

sów ważnych. W wyniku głosowania największą licz-

bę głosów ważnych uzyskały: 

 Projekt nr 12 „Remont nawierzchni ul. Ks. 

Władysława Gurgacza”, 

 Projekt nr 13 „Dla każdego coś odpowiednie-

go, czyli strefa sportu, zabawy i rekreacji dla 

pokoleń”.  

Łącznie na kwotę 178 800,00 zł. 

Zadania te zostaną zrealizowane w 2017 r. Pozostała 

kwota środków finansowych przechodzi na kolejną 

edycję budżetu obywatelskiego, która już została 

zapowiedziana przez Burmistrza Krynicy-Zdroju Da-

riusza Reśko. 

Kolejnym etapem realizacji budżetu obywatelskiego 

będzie ewaluacja procesu, której dokona Zespół ds. 

budżetu obywatelskiego. Wyniki ewaluacji wraz 

z raportem z wdrażania budżetu obywatelskiego 

w Krynicy-Zdroju poznamy pod koniec 2017 r. 
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Wykaz wykonawców odpowiedzialnych za zimowe 
utrzymanie dróg na terenie gminy Krynicy-Zdroju       
w sezonie zimowym 2016/2017 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 

odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg gminnych na terenie miasta Krynica-Zdrój 

- drogi wojewódzkiej nr 971 – ul. Kraszewskiego i ul. Zdrojowa w Krynicy-Zdroju  

- drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju  

- dróg gminnych w miejscowości Tylicz 

Telefony:  18 471 15 25, 18 471 28 71, 697 701 027, 607 441 219  

 

Firma ALLROAD Adrian Baran - Mochnaczka Wyżna 47, 33-383 Tylicz 

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi powiatowej ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju  

- drogi powiatowej Krynica-Zdrój – Tylicz 

- drogi powiatowej Tylicz – Powroźnik 

- dróg gminnych w miejscowościach Mochnaczka Niżna i Mochnaczka Wyżna 

Telefon: 884 320 620  

 

MPGK Sp. z o.o. — Firma „Jurek” Marian Jurek - Berest 52b, 33-380 Krynica-Zdrój  

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi powiatowej Berest – Mochnaczka Wyżna 

- drogi powiatowej Kotów - Polany 

Telefon: 662 275 481   

 

MPGK Sp. z o.o. — „Matuła” Anita Kurnyta - Berest 52b, 33-380 Krynica-Zdrój  

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg  gminnych w miejscowości Berest  

Telefony: 18 471 27 26, 504 846 040   

 

MPGK Sp. z o.o. — Usługi Leśne i Przewozowe Łukasz Bałuc - ul. Wiejska 2,  33-383 Tylicz  

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg  gminnych w miejscowości Muszynka 

Telefon: 696 480 679 

 

MPGK Sp. z o.o. — Firma ALLROAD Adrian Baran - Mochnaczka Wyżna 47, 33-383 Tylicz 

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg gminnych w miejscowościach Mochnaczka Niżna i Mochnaczka Wyżna 

Telefon: 884 320 620  

 

MPGK Sp. z o.o. — Usługi Sprzętowo-Transportowe Kazimierz Czernecki - Polany 45 b, 33–380 Krynica-Zdrój  

odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie: 

- dróg gminnych w miejscowościach Polany, Piorunka i Czyrna 

Telefon: 503 610 071 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOPBUD” Bogusława Romańczyk - Berest 90, 33–380 Krynica-Zdrój  

odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi wojewódzkiej nr 981 Krzyżówka – Grybów 

- drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Sądeckiej w Krynicy-Zdroju /od ul. Słowińskiej do Krzyżówki/  

Telefon: 18 474 17 70, 18 445 06 86, 502 672 023, 501 421 378  

 

ZABERD  S.A. - ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław   

CDZ dla Dróg Krajowych Nowy Sącz ul. Krakowska 91A/4, 33-300 Nowy Sącz 

Telefony: 018 547 16 80, 512 808 883 

Koordynator ZUD - kom.  516 008 618 

Punkt Zimowego Utrzymania Dróg Mochnaczka Wyżna  

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

-  drogi krajowej Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka 

Telefon: kom. 517 202 636, 505 108 680 
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Przegląd wybranych inwestycji drogowych za okres ostatnich dwóch lat 

Remont drogi bocznej od ul. Halnej  Remont ul. Św. Włodzimierza  

Remont drogi do bloku nr 43 na ul. Źródlanej  Remont drogi na ogródki działkowe na ul. Źródlanej  

Remont drogi bocznej ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju Remont drogi bocznej ul. Zielonej  

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Słotwińskiej  Remont drogi gminnej ul. Źródlanej — „na ogrody”  
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Remont ulicy Krótkiej w Tyliczu  Budowa drogi do pól w Mochnaczce Wyżnej 

Remont drogi bocznej ul. Kazimierza Wielkiego w Tyliczu Remont drogi do POHZ w Tyliczu 

Budowa chodnika w Bereście Remont drogi wewnętrznej w Polanach 

Remont drogi do pól w Piorunce Montaż wiat przystankowych w Bereście i Czyrnej  
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Półwiecze naukowego związku Prof. dr hab. inż. 
Władysława DULIŃSKIEGO z Krynicą 

Początek półwiecza 

naukowego związku 

Profesora Władysława 

DULIŃSKIEGO z Kryni-

cą przypada na lata 

60-te ubiegłego wie-

ku. Prowadzone wów-

czas rekonstrukcje 

przedwojennych od-

wiertów miały przy-

wrócić Uzdrowisku 

wodę mineralną od-

powiednią do kąpieli. 

Rekonstrukcje wyko-

nywane przez Jasielskie Kopalnictwo Naftowe wizy-

tował wielokrotnie profesor Zdzisław Wilk, Kierow-

nik Katedry Kopalnictwa Naftowego, Dziekan Wy-

działu Górniczego AGH; sekundował mu zazwyczaj 

jego asystent – mgr inż. Władysław DULIŃSKI. Przy-

puszczać należy, że obaj Panowie zwracali przede 

wszystkim uwagę na obecność gazu towarzyszącego 

tutejszym wodom, bowiem ten czynnik upodobnia 

je do fizycznej struktury ropy naftowej. Zapewne 

zauważali także znaczne wahania zawartości tego 

gazu w poszczególnych odwiertach. Inż. Władysław 

DULIŃSKI asystował Profesorowi Wilkowi także przy 

wizytacjach rekonstrukcji „Zuberów I i II” w latach 

1956–1960; wspominał te wizyty inż. Wiktor Klatka 

– wiertnik z doświadczeniami z Borysławia, Doliny 

i Harklowej, co z wielką dumą podkreślał, jako 

pierwszy kierownik techniczny organizowanego 

w Krynicy Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego. 

Profesor DULIŃSKI należał do generacji przed-

wojennej; urodził się w podkrakowskim Prądniku 

Korzkiewskim w roku 1926 (po śmierci w 2011 r. 

spoczywa na krakowskim Cmentarzu Salwatorskim). 

Zaraz po wojnie podjął pracę zarobkową połączoną 

z nauką zawodu. Po odbyciu zasadniczej służby 

wojskowej rozpoczął studia na Wydziale Górniczym 

AGH, ukończone w 1956 r. z tytułem magistra inży-

niera. Bez wątpienia był wybitny, skoro został za-

trudniony na Uczelni –  początkowo jako asystent, 

po doktoracie już jako Kierownik Zakładu Gazow-

nictwa Ziemnego, a po habilitacji jako Kierownik 

Zakładu Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Ga-

zu Ziemnego na utworzonym w 1967 r. Wydziale 

Wiertniczo-Naftowym. 

 

W latach 1969–1978 Profesor DULIŃSKI kierował 

Naukowo-Dydaktycznym Punktem Konsultacyjnym 

w Krośnie nad Wisłokiem. W latach 80-tych był za-

stępcą Dyrektora w Instytucie Wiertniczo–

Naftowym, a ponadto Kierownikiem Studium Pody-

plomowego (w latach 1985–1988). 

Od pierwszego spotkania z problematyką eks-

ploatacyjną Krynicy aż do śmierci w roku 2011 

był konsultantem naukowym ds. eksploatacji wód 

leczniczych i dwutlenku węgla w tutejszym 

Uzdrowisku oraz w niektórych uzdrowiskach dol-

nośląskich.    

Praca doktorska napisana pod kierunkiem profe-

sora Wilka na Wydziale Górniczym dotyczyła proce-

sów sorpcji gazu na węglu aktywnym i technologii 

odgazolinowania gazów ziemnych. Na tym samym 

Wydziale dr inż. Wł. DULIŃSKI przedstawił i obronił 

pracę habilitacyjną w 1969 r. 

„Na dobre” Profesor DULIŃSKI związał się z Kry-

nicą w 1966 r. po powrocie z wyjazdu studyjnego 

do uzdrowisk krymskich (Kisłowodsk, Mineralne Wo-

dy) oraz po spotkaniach z renomowanymi uzdrowi-

skami niemieckimi Bad Nauheim i Bad Drieburg. 

Bez wątpienia obie ekspedycje zagraniczne dostar-

czyły Profesorowi nowych informacji o sposobach 

eksploatacji odwiertów oraz o technologiach trans-

portu i magazynowania wód nagazowanych. Nawią-

zane kontakty wspominał Profesor bardzo życzli-

wie, a poznane tam rozwiązania praktyczne chęt-

nie przenosił na swój krajowy warsztat zawodowy, 

nie wyłączając Krynicy. 

Ze znawstwem przystąpił Profesor do urucho-

mienia nowo odwierconego „Zubera IV” i do ustale-

nia dla niego właściwego reżimu eksploatacyjnego. 

Jako ekspert korygował projekt techniczny rurocią-

gu przesyłowego dla wody z tego odwiertu. W tym 

samym czasie Profesor DULIŃSKI diagnozował wa-

runki hydro-dynamiczne odwiertów „kąpielowych”. 

Nic w tym dziwnego, skoro już w roku 1968 w PAN-

ie w Krakowie przedstawił referat zatytułowany: 

„Eksploatacja nagazowanych wód leczniczych 

w Uzdrowisku Krynica”. Niebawem ten właśnie te-

mat stał się tytułem Jego pracy habilitacyjnej. 

W latach 1968–1969 profesor DULIŃSKI sekundo-

wał rekonstrukcji odwiertu Nr 14 „Mieczysław”. Po 

pomyślnym zakończeniu tego przedsięwzięcia przez 

zespół Profesora Świdzińskiego pojawił się problem 
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z przeprowadzeniem próbnego pompowania. Żadna 

z dostępnych wówczas na rynku pomp nie była 

w stanie pokonać zjawiska kawitacji. Wówczas do 

akcji wkroczył – wtedy już dr inż. – Władysław     

DULIŃSKI. Problem rozwiązał wykorzystując po raz 

pierwszy w górnictwie wód leczniczych technikę 

stosowaną w odwiertach naftowych – próbne pom-

powanie trzema średnicami rurek eksploatacyj-

nych. 

Zjawiskowość pracy ujęcia „Mieczysław” nie 

dawała spokoju drowi DULIŃSKIEMU. Niebawem 

przedstawił w Zakładzie Górniczym pomysł wyko-

rzystania tej wody, stosowanej dotąd i określanej 

mianem zbawiennej jedynie w kuracji pitnej, rów-

nież do kąpieli mineralnych w Starym Domu Zdrojo-

wym. Położenie odwiertu i warunki hydrodynamicz-

ne w ujęciu niestety nie gwarantowały temu pomy-

słowi powodzenia. Dr DULIŃSKI z wielką dokładno-

ścią przeliczył je i zaprojektował, a potem nadzo-

rował, budowę ciągu technologicznego dla Starego 

Domu Zdrojowego, czynnego do chwili obecnej. 

Rozwiązaniem tym zdobył tak znaczny autorytet 

w Instytucie Balneologicznym oraz w resorcie zdro-

wia, że zaproszono Go do stałej współpracy 

z uzdrowiskami dolnośląskimi i karpackimi.  

Równocześnie z rekonstrukcją „Mieczysława” 

wiercono otwór „Żegiestów II”. Także i w nim na-

potkano wodę o niezwykłej charakterystyce fizycz-

no-chemicznej, wymagającej specjalnego sposobu 

wydobywania, przechowywania i transportu. Coraz 

szerzej otwierał się poligon doświadczalny nie tylko 

dla – wtedy już docenta – DULIŃSKIEGO, ale także 

i dla nas – Jego uczniów. 

Oddzielne problemy stwarzał także odwiert Nr 5 

„Tadeusz”, który długo nie nadawał się do eksplo-

atacji z uwagi na progresję struktury chemicznej. 

Ich rozwiązaniem zajął się Profesor DULIŃSKI. 

Żmudne pomiary odwiertowe i badania laboratoryj-

ne wyjaśniły przyczynę wyjątkowości zjawiska, 

a oryginalny ciąg technologiczny zbudowany jako 

pochodna tych badań pomiędzy odwiertem i pijal-

nią, służy do chwili obecnej. 

Spektakularne rozwiązania problemów 

„Żegiestowa II”, „Mieczysława” i „Tadeusza” nie 

były jedyne. Dziesiątki drobniejszych kłopotów eks-

ploatacyjnych załatwiał Profesor „od ręki”, udzie-

lając praktycznych rad i wskazówek podczas krót-

kich pobytów, czasem „na odległość”, niekiedy 

u siebie w gabinecie na AGH – zawsze życzliwie, 

cierpliwie i skutecznie.  

 

Profesor DULIŃSKI wprowadził obowiązek bieżą-

cego opisywania i dokumentowania wszystkich prac 

badawczych - zarówno prowadzonych w poszcze-

gólnych ujęciach, jak i tych, które dotyczyły uogól-

nień. Był recenzentem roboczych wersji sprawoz-

dań i artykułów, którym nadawał redaktorski po-

ziom naukowy; większość z nich publikował w ze-

szytach wydawniczych AGH. Artykuły kierowane na 

kongresy zagraniczne SITH (Międzynarodowe Stowa-

rzyszenie Techniki Uzdrowiskowej) osobiście tłuma-

czył na język rosyjski (na Kongres SITH w Karlowych 

Varach) czy na język niemiecki (artykuł dra Rodzie-

wicza na Kongres w Cieplicach). Spośród licznych 

publikacji Pana Profesora aż 23 wiążą się z Krynicą. 

Profesor bardzo przestrzegał zasad wspólnej auto-

ryzacji, więc 10-krotnie znajduje się w nich nazwi-

sko Reśko, 9-krotnie Ropa, 8-krotnie Szarek i 3-

krotnie Schmalz. Dla Profesora pisanie artykułów 

było niejako obowiązkiem naukowca; dla tutejszej 

służby terenowej stanowiło natomiast wyjątkowy 

bodziec intelektualny. 

Dzień 15 października 2016 r. przeszedł do 

historii tutejszego Uzdrowiska jako ważne wyda-

rzenie naukowe w partnerstwie Krynica-Zdrój – 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.  

Na Sesję „zjechała” do Krynicy cała 

„generalicja” Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu 

z Dziekanem Prof. dr hab. inż. Rafałem WIŚNIOW-

SKIM na czele, reprezentującym równocześnie Rek-

tora AGH oraz liczne grono dawnych PT Współpra-

cowników i Wychowanków Profesora DULIŃSKIEGO. 

Żona Profesora Pani Teresa Dulińska nadesłała list z 

serdecznymi  życzeniami i podziękowaniem za or-

ganizację Sesji.  

Przy tej okazji Nowy Dom Zdrojowy wzbogacił 

się o tablicę pamiątkową ku czci Profesora. Końco-

wym akcentem naukowym Sesji stała się publikacja 

pt. EKSPLOATACJA WÓD ZDROJOWYCH W UZDRO-

WISKACH KARPACKICH I SUDECKICH wydana przez 

Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH. 

Dla Gości z AGH bardzo ważne były wystąpienia 

Burmistrza Krynicy oraz Kierownika Ruchu Zakładu 

Górniczego o lokalnych wyzwaniach rozwojowych.  

Sesję zakończono mistrzowskim koncertem Or-

kiestry Zdrojowej, a Msza Święta odprawiona przez 

Ks. Dziekana Bogusława SKOTARKA w Kościółku Par-

kowym dopełniła podniosłości wydarzenia. 

Gości pożegnano w niedzielny poranek. 

 

Opracowanie sporządziła:  

Danuta Reśko – krynicka doktorantka  

Profesora Władysława Dulińskiego 
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Festiwal Piękna 2016  
– wielka promocja Krynicy i 6 mln widzów 

(RED) 

W odbywających się po raz trzeci w Krynicy-Zdroju 

wyborach Miss Supranational zwyciężyła Srinidhi 

Shetty z Indii. Koronę przekazała jej poprzednia Miss 

Supranational Stephania Stegman z Paragwaju. 

W rywalizacji o koronę wzięło udział 71 najpiękniej-

szych kobiet z całego świata. Transmitowaną z Kryni-

cy galę podziwiano w prawie 80 krajach na świecie. 

 

Z pośród naszych rodaczek do finałowej dziesiątki  

zakwalifikowała się Ewa Mielnicka - Miss Polski 2014.  

Do ścisłego finału dotarły przedstawicielki Węgier, 

Sri Lanki, Surinamu i Wenezueli. To im przypadł tytuł 

wicemiss. 

 

Podczas gali po raz pierwszy wybrano Mistera Supra-

national. O zwycięstwo w tym konkursie walczyło 35 

kandydatów z całego świata. Reprezentant Polski 

Rafał Jonkisz zakwalifikował się do finałowej dzie-

siątki. Tytuł Mistera Supranational otrzymał Mister 

Meksyku Diego Garcy. 

 

Niezależnie od tego w niedzielny wieczór odbył się 

konkurs Miss Polski 2016. Tytuł najpiękniejszej zdo-

była Paulina Maziarz ze Zwolenia. 

Cztery tytuły wicemiss trafiły odpowiednio do: Okta-

wii Kaźmierczak, Urszuli Jankowskiej, Judyty Za-

pędzkiej oraz Dominiki Ziniewicz. Decyzją internau-

tów Miss Polski „Wirtualnej Polski” została Aleksan-

dra Dobrzyń, a Miss Polski widzów Polsatu - Laura 

Mancewicz. Nowa Królowa Piękności ma 20 lat i 176 

cm wzrostu. Jest studentką pierwszego roku admini-

stracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej 

w Lublinie. Wolny czas spędza aktywnie: biega, ćwi-

czy na siłowni i jeździ na rowerze. Interesuje się 

modelingiem, z którym wiąże swoją przyszłość. 

Gale uświetniły występy Natalii Szroeder i Grzegorza 

Hyży. O wrażenia taneczne zadbał zaś Tomasz Barań-

ski. 

 

Telewizja Polsat pokazała trzy widowiska pod hasłem 

Festiwal Piękna 2016, które odbyły się w Krynicy-

Zdroju. W ciągu tych weekendowych wieczorów po-

znaliśmy zwycięzców rywalizacji — dwie najpiękniej-

sze kobiety i najprzystojniejszego mężczyznę. 

 

Miss Supranational 2016 obejrzało średnio ponad 2 

miliony widzów. W sobotę ceremonię dekoracji 

szarfą Mistera Supranational 2016 oglądało średnio 

1,7 miliona widzów. Zwieńczeniem Festiwalu Pięk-

na 2016 był wybór Miss Polski 2016. Przekazanie 

korony przez Magdalenę Bieńkowską nowej Miss Pau-

linie Maziarz ze Zwolenia oglądało ponad 2,3 miliona 

widzów. 

 

Dane: Nielsen Audience Measurement udostępnione przez 

Telewizję Polsat. 
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