
  

 

Drodzy czytelnicy  

Niniejszym oddajemy w Wasze ręce pierwszy tegoroczny numer „Faktów u Źródeł”. W okresie zimowym, z oczywi-

stych względów, spada liczba realizowanych inwestycji na terenie Gminy. Dlatego też numer styczniowy wyjątkowo 

zawiera zmniejszoną ilość stron. Przedstawiamy w nim m. in. sprawozdanie z wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, 

jakie miały miejsce w Krynicy w okresie noworocznym oraz sprawozdanie z realizacji programu dopłat do instalacji 

solarnych. W kolejnym numerze zamieścimy przegląd wszystkich inwestycji gminnych zrealizowanych w roku 2011.  
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Jak powszechnie wiadomo, w połowie ubiegłego 

roku ruszył program dopłat (dotacji celowych) przy-

znawanych z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju oso-

bom fizycznym na zakup i montaż kolektorów sło-

necznych. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że pro-

gram, który powstał z inicjatywy Burmistrza i przy 

pełnej akceptacji Rady Miejskiej, cieszy się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców. Do końca 2011 

roku zaakceptowano do wypłaty 13 kompletnych i 

spełniających niezbędne wymogi wniosków, na 

łączną kwotę 39 tys. zł. Pozostałe 19 wniosków, 

na prośbę zainteresowanych, zostało przesunięte 

do realizacji na rok 2012. Pragniemy poinformo-

wać, że zgodnie z planem budżetowym na rok bie-

żący, na realizację programu zarezerwowano kwo-

tę 150 tys. zł. Przypominamy, że składając wnio-

sek można zmniejszyć koszty realizacji inwestycji 

nawet o 3 tys. zł. Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem za-

mieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miej-

skiego w Krynicy-Zdroju. Niezbędne informacje 

można też uzyskać pod numerem telefonu: 

18 472 55 36. 

Realizacja programu dopłat do instalacji solarnych 

(RED) 

W grudniowym numerze naszego czasopisma za-

mieściliśmy wykaz świetlic środowiskowych, w któ-

rym podaliśmy nieaktualne nazwiska dwóch osób 

prowadzących świetlice  „Jutrzenka” oraz 

„Śmieszka”. Niniejszym naprawiamy ten błąd, pu-

blikując poprawione dane. 

 

W dniu 1 grudnia 2011 r. do redakcji wpłynęło pi-

smo Pana Emila Bodzionego, w którym domaga 

się zamieszczenia sprostowania wypowiedzi za-

wartej w listopadowym artykule pt. „Gmina Krynica

-Zdrój zwycięzcą drugiej edycji Rankingu Gmin Ma-

łopolski”. Niniejszym, w trybie art. 32 ustawy – 

Prawo prasowe, publikujemy treść sprostowania, 

zaznaczając, że wyraża ono prywatne poglądy au-

tora. 

 

„Zwycięstwo w Rankingu Gmin Małopolski jest 

sukcesem poprzedniego samorządu Krynicy od-

niesionym za osiągnięcia gospodarcze i społeczne 

Gminy w 2010 roku.” 

Emil Bodziony 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skomentowa-

nia tej wypowiedzi w jednym z najbliższych nume-

rów czasopisma.    

Sprostowania 

Lp. Nazwa Świetlicy: Prowadząca Świetlicę: 

1. „JUTRZENKA” Anna Figas-Smoleń 

2. „ŚMIESZKA” Ewa Nowak 

(RED) 
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(RED) 

(fot. Krystian Wrona ) 

Takiej imprezy sylwestrowej w Krynicy jeszcze nie 

było! Według ostrożnych szacunków w noc sylwe-

strową na deptaku mogło się bawić nawet pięć ty-

sięcy osób. W latach ubiegłych ograniczano się z 

reguły do zapewnienia muzyki z odtwarzacza i krót-

kiego pokazu sztucznych ogni. Takie działania ze 

strony Urzędu Miejskiego nie spełniały oczekiwań 

mieszkańców i osób przyjezdnych. Burmistrz Reśko 

postanowił to zmienić. Jeżeli zorganizujemy świet-

ną zabawę w tę szczególną noc w roku, nasi goście 

zapamiętają ją i chętnie będą tu wracać w przyszło-

ści. Polecą nas także swoim znajomym – powie-

dział gospodarz Krynicy i trudno odmówić mu racji. 

Dzięki przychylności Rady Miejskiej, która zatwier-

dziła budżet imprezy, jako gwiazda wieczoru wystą-

pił zespół „Łzy”. Pierwsza część koncertu tej znako-

mitej formacji, która w tym roku obchodzi piętna-

stolecie istnienia, rozpoczęła się o godz. 22.45. Po-

przedził ją występ młodej krynickiej wokalistki Wio-

letty Marcinkiewicz. Z początkiem Nowego Roku w 

niebo wystrzeliły fajerwerki – rozpoczął się spekta-

kularny pokaz sztucznych ogni. Zgromadzeni na 

deptaku nie szczędzili braw i okrzyków zachwytu. 

Następnie głos zabrał burmistrz Dariusz Reśko, któ-

ry złożył wszystkim zgromadzonym życzenia nowo-

roczne. Po nim na scenę powróciły „Łzy” – rozpo-

częła się druga część wspaniałego koncertu. Na 

koniec warto dodać, że podczas imprezy dużym za-

interesowaniem cieszył się konkurs ekologiczny. 

Wśród jego uczestników rozlosowano atrakcyjne 

nagrody rzeczowe.  

Sylwestrowa impreza na krynickim deptaku 

Tuż po Nowym Roku, na zaproszenie księdza pro-

boszcza Eugeniusza Szymczaka i przy wsparciu fi-

nansowym Urzędu Miejskiego, do Krynicy zawitała 

kolejna gwiazda dużego formatu – zespół „Golec 

uOrkiestra”. Niezapomniany koncert kolęd i pasto-

rałek odbył się w dniu 8 stycznia b.r. w kościele 

MBNP. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął 

Dariusz Reśko burmistrz Krynicy-Zdroju. Zaintere-

sowanie koncertem przeszło wszelkie oczekiwania. 

Parafianie i licznie zgromadzeni goście, którzy do-

słownie wypełnili kościół po brzegi, usłyszeli 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Bóg się rodzi”, 

„Wśród nocnej ciszy” i wiele innych utworów tego 

znakomitego zespołu, który w swojej twórczości wy-

korzystuje elementy tradycyjnej muzyki góralskiej. 

Występ uświetnił zakończenie obchodów 60-

lecia  Parafii i konsekracji Nowej Świątyni MBNP. 

Golec uOrkiestra śpiewa kolędy w Krynicy 

(RED) 

(fot. Krystian Wrona ) 
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O tym, że Krynica powinna wyglądać pięknie o każ-

dej porze roku nie trzeba nikogo przekonywać. Na 

niepowtarzalną atmosferę naszego uzdrowiska 

składa się wiele czynników. Jednym z nich są bez 

wątpienia iluminacje świetlne, instalowane w okre-

sie świąteczno-zimowym. W roku 2011 Urząd Miej-

ski rozbudował i zmodernizował istniejące oświetle-

nie wydatkując na ten cel 65 tys. zł. Zakupione zo-

stały nowe elementy iluminacyjne, które zamonto-

wano na ulicach: Słotwińskiej, Czarny Potok oraz 

Kraszewskiego. Na szczególna uwagę zasługują 

jednak świetlne instalacje wykonane w kształcie 

„łabędzia” i „jaszczurki” na deptaku oraz „sowy” 

przy ulicy Kościelnej. Stanowią one dodatkową 

atrakcję dla odwiedzających Krynicę gości, o czym 

świadczą pochlebne opinie wyrażane przez intere-

santów Urzędu Miejskiego.  
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Świąteczno-zimowe ozdoby Krynicy 

W grudniowym numerze „Faktów u Źródeł” zamieściliśmy wzmiankę na temat nowej inicjatywy 

krynickiego samorządu skierowanej do seniorów. Z przyjemnością informujemy, że                         

w dniu 8 lutego b.r., w sali Leśnego Zakładu Doświadczalnego przy ul. Ludowej 10, odbędzie się 

kolejne (drugie) spotkanie z cyklu „Zainwestuj w siebie”.  

 

W programie spotkania przewidziane są dwa wystąpienia:  

 - Jan Potoczek, prawnik, aplikant radcowski, Ambasador Praw Człowieka wygłosi prelekcję nt.  

instytucji Rzecznika Praw Człowieka oraz sposobów ochrony praw i wolności obywatelskich;  

- Agnieszka Nowakiewicz, psycholog wygłosi prelekcję nt. zagadnień związanych z psychologią 

zdrowia. 

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.15.  

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Komunikat w sprawie organizacji spotkania z cyklu  
„Zainwestuj w siebie” 


