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Strona: 
Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem  

Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” wniosków o przy-

znanie pomocy na operacje z zakresu: 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Małe projekty 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzysze-

nia „Perły Beskidu Sądeckiego”, miejscowość: Rytro 572, 33-

343 Rytro w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 

do 15.00 w terminie:  

20 marca 2012 roku - 16 kwietnia 2012 roku 

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 262 14 97. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 
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Miniony rok obfitował w szereg inwestycji zrealizowanych przez Gminę, zarówno na terenie Krynicy, jak i okolicznych 

miejscowości. Przypomnieć należy, że był to pierwszy pełny rok urzędowania obecnego burmistrza, jak również 

pierwszy pełny rok sprawowania mandatu przez większość radnych Rady Miejskiej. Warto więc dokonać podsumo-

wania tego okresu pod względem inwestycyjnym, aby umożliwić czytelnikom ocenę działań obecnego samorządu. 

Przegląd ubiegłorocznych inwestycji gminnych 

(RED) 

Odbudowa mostu w ciągu ulicy Zawodzie  

Park sportowo-rekreacyjny Czarny Potok 

Punkt Informacji Turystycznej Dom Środowiskowy na ulicy Źródlanej 

Nowe wiaty przystankowe 
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Nowe schody z barierką obok „Żabki” Remont części ulicy Zamkowej  

Odbudowa ulicy Słotwińskiej  Odbudowa ulicy Stara Droga 

Remont ulicy Kościelnej Remont części ulicy Polnej 

Nowy parking na ulicy Źródlanej Remont alejek i kaplicy cmentarnej 

Nowe schody z barierką obok „Żabki” Remont części ulicy Zamkowej  

Remont części ulicy Polnej Remont ulicy Kościelnej 

Odbudowa ulicy Słotwińskiej  Odbudowa ulicy Stara Droga 

Nowy parking na ulicy Źródlanej Remont alejek i kaplicy cmentarnej 
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Plac Zabaw przy „Szczawie” w Tyliczu Plac zabaw w Muszynce 

Wiejski Dom Kultury w Piorunce Remiza OSP w Piorunce 

Parking przy Szkole w Bereście  Droga w Bereście  

Droga w Mochnaczce Niżnej Oświetlenie drogi w Bereście Oświetlenie drogi w Bereście 

Parking przy Szkole w Bereście  

Droga w Mochnaczce Niżnej 

Droga w Bereście  

Wiejski Dom Kultury w Piorunce Remiza OSP w Piorunce 

Plac Zabaw przy „Szczawie” w Tyliczu Plac zabaw w Muszynce 



5 

 

(RED) 

W latach ubiegłych wielokrotnie podnoszono kwestię 

słabej promocji Krynicy. Jak wiadomo, nasza Gmina 

żyje przede wszystkim z odwiedzających ją kuracjuszy i 

turystów, a dla wielu mieszkańców praca w sektorze 

hotelarskim, gastronomicznym oraz w handlu stanowi 

podstawowe źródło utrzymania. Dlatego też, jedną z 

przedwyborczych obietnic obecnego burmistrza było 

zdecydowane poprawienie sytuacji w tym zakresie. 

Pierwsze efekty są już widoczne. Nie ulega wątpliwości, 

że najlepszym sposobem dotarcia do odbiorców jest 

reklama w telewizji o zasięgu ogólnopolskim. Burmistrz 

osobiście zaangażował się w te działania, wyjeżdżając 

do Warszawy i zachęcając gości do przyjazdu w progra-

mie drugim Telewizji Polskiej. W pierwszym okresie bie-

żącego roku Krynica była też obecna na antenie TVN24 

(TVN Meteo) oraz Polsatu i Polsatu Sport. Poniżej 

przedstawiamy szczegółowy opis podjętych w ostatnich 

miesiącach działań promocyjnych. 

Promocja Krynicy w telewizji  

( źródło: TVN ) (fot. Krystian Wrona ) 

29 grudnia ubiegłego roku burmistrz Dariusz Reśko 

gościł w programie „Pytanie na śniadanie” w TVP2, 

gdzie zachwalał atrakcje Krynicy i okolic. W rozmowie z 

redaktorem Olszańskim przekonywał do przyjazdu do 

uzdrowiska w sezonie zimowym. W trakcie programu 

wyemitowany został kilkominutowy film, w którym 

przedstawiono Krynicę jako idealne miejsce do wypo-

czynku. 

W dniach 4 i 5 lutego gościliśmy w naszym mieście te-

lewizję TVN. Znany prezenter Tomasz Zubilewicz zapra-

szał do jazdy na nartach i snowboardzie po krynickich 

stokach. Zachwalał również wyjątkowe warunki klima-

tyczne oraz atrakcje kulinarne uzdrowiska. W tym okre-

sie reklama Krynicy pojawiła się 28 razy na antenie 

TVN Meteo i TVN24. 

17 marca Krynica obecna była na antenie Polsatu i Pol-

satu Sport. Wszystko za sprawą gali boksu zawodowe-

go z udziałem Pawła Kołodzieja. Urząd Miejski              

w Krynicy-Zdroju był współorganizatorem tego wydarze-

nia.  

( źródło: TVP2 ) 
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Małopolska Okręgowa Izba Architektów od 2007 roku 

organizuje Dzień Edukacji Narodowej skierowany do 

uczniów szkół podstawowych.  Organizacja powyższego 

przedsięwzięcia ma na celu edukację i przygotowanie 

do odbioru architektury najmłodszego pokolenia. 

Ogromne zainteresowanie towarzyszące temu wydarze-

niu skłoniło Małopolską Okręgową Izbę Architektów 

oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich  do zorgani-

zowania w ramach przedsięwzięcia konkursu „Dom 

moich marzeń”. Prace rysunkowe zostały przygotowane 

przez dzieci podczas zajęć plastycznych pod kierun-

kiem nauczycieli i ocenione przez sąd konkursowy zło-

żony z architektów wygłaszających prelekcje w szko-

łach. 

Wśród laureatów zaproszonych do Krakowa znaleźli się 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju: 

Kinga Reguła, Katarzyna Szewczyk, Jan Adamowicz, 

którzy otrzymali nagrody i gratulacje m.in. od Burmi-

strza Krynicy-Zdroju. 

(RED) 

Kolejną kwestią podnoszoną przed wyborami było dzia-

łanie na rzecz zwiększenia gminnego zasobu mieszka-

niowego, poprzez budowę nowych budynków socjal-

nych i komunalnych. Odczuwalny jest bowiem niedosta-

tek mieszkań dla osób gorzej sytuowanych. Z satysfak-

cją można odnotować, że również ten element progra-

mu wyborczego jest realizowany. Gmina posiada już 

gotowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na bu-

dowę budynku komunalnego przy ulicy Wiejskiej. W 

roku bieżącym ruszą prace związane z przygotowaniem 

terenu, natomiast wzniesienie budynku planowane jest 

na przyszły rok. Burmistrz będzie się starał sfinansować 

tę inwestycję częściowo ze środków zewnętrznych, aby 

nie obciążać nadmiernie budżetu Gminy.  

Powstanie nowy budynek komunalny  

(RED) 

Rozdanie nagród w ramach konkursu „Dom moich marzeń” 
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Na zdjęciach dzieci z Krynicy promujące Mistrzostwa w Krakowie.  
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