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Strona: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w 

Gminie Krynica-Zdrój powstał Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinar-

ny tworzy Grupy Robocze, które rozwiązują problemy związane z 

występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypad-

kach. To grupa profesjonalistów – policjantów, psychologów, 

pedagogów, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia. 

Łączy ich wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w 

konkretnych rodzinach. Osoby doznające przemocy w rodzinie 

mogą liczyć na ich wsparcie. O szczegóły można zapytać w 

Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kraszewskiego 37, Krynica-

Zdrój. 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla 

osób doznających przemocy w rodzinie został utworzony telefon 

zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 7.00-15.00. 

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM 

784 506 293 

Wsparcia udzielają pracownicy OPS w Krynicy-Zdroju 

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej 
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W dniach 15–21 kwietnia 2012 r. w hali lodowej      

MOSiR w Krynicy-Zdroju odbywały się Mistrzostwa Świa-

ta w Hokeju na Lodzie Dywizji IB. W turnieju udział wzię-

ły reprezentacje Australii, Holandii, Korei Południowej, 

Litwy, Rumunii i Polski. Nasza drużyna zaimponowała 

skutecznością wygrywając kolejno z Litwą 9:0, Rumu-

nią 10:0, Holandią 5:1 i  Australią 5:3. Szanse na 

awans straciliśmy niestety w meczu z Koreą, z którą po 

zaciętej walce polska drużyna przegrała 2:3. Porażka ta 

sprawiła, że to właśnie Koreańczycy zagrają w Dywizji 

IA. Chociaż pod względem sportowym turniej nie był dla 

nas do końca szczęśliwy, organizacyjnie należy go 

uznać za bardzo udany. W zgodnej opinii Przewodniczą-

cego Dyrektoriatu Mistrzostw Fredericka Mereditha, 

zawodników, trenerów, sędziów, władz Międzynarodo-

wej Federacji Hokeja na Lodzie oraz Polskiego Związku 

Hokeja na Lodzie zawody zostały przygotowane i prze-

prowadzone przez miasto Krynica-Zdrój wzorowo. Reali-

zatorem zadania był Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji. Wspaniale spisali się kibice, którzy gromkimi bra-

wami oklaskiwali wszystkie uczestniczące w turnieju 

drużyny. Na słowa uznania zasługują wolontariusze, 

którzy mocno zaangażowali się w organizację Mi-

strzostw. Podziękowania należą się także grupom     

kibicowania – dzieciom i młodzieży – z krynickich szkół. 

Ich gorący doping przyczynił się do stworzenia niezapo-

mnianej atmosfery w czasie trwania turnieju.  

W reprezentacji Polski zagrali zawodnicy wywodzący się 

z Krynickiego Towarzystwa Hokejowego – Grzegorz  

Pasiut i Jakub Witecki, natomiast w szerokiej kadrze 

przygotowującej się do Mistrzostw znaleźli się           

Radosław Galant i Bartłomiej Pociecha. 

W promocję imprezy zaangażowały się bardzo mocno 

zawodniczki kobiecej drużyny KTH. 

Podsumowanie Mistrzostw nastąpiło w trakcie uroczy-

stej Sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w dniu        

27 kwietnia, podczas której burmistrz Dariusz Reśko    

ocenił turniej i podziękował wszystkim osobom zaanga-

żowanym w jego organizację.  

Chociaż mistrzostwa tej rangi nie były w stanie zapew-

nić rezerwacji wszystkich miejsc w hotelach i pensjona-

tach, to nie ulega wątpliwości, że organizacja imprezy 

stanowiła znakomitą promocję dla naszego miasta, 

która zaowocuje w przyszłości. Warto dodać, że Mi-

strzostwa transmitowała na żywo Telewizja Polska (TVP 

Sport).  

Sprawozdanie z przebiegu Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji IB 

(RED) 

(fot. Andrzej Klimkowski) 



3 

 

Na zdjęciu Dorota Gardias z zawodniczkami kobiecej drużyny KTH 

(RED) 

Tegoroczna majówka w Uzdrowisku poprzedzona zosta-

ła zakrojonymi na szeroką skalę działaniami promocyj-

nymi w prasie i telewizji o zasięgu ogólnokrajowym.     

W każdą sobotę i niedzielę w pierwszej połowie kwiet-

nia Krynica-Zdrój gościła na antenie Dzień Dobry TVN. 

Poprzez spoty reklamowe Urząd Miejski zapraszał gości 

na Festiwal Majówkowy. Ponadto 15 kwietnia zawitała 

do nas ekipa programu Dzień Dobry TVN oraz TVP Kra-

ków. Widzowie mogli zobaczyć na żywo próby łyżwiar-

skie Doroty Gardias. Znana pogodynka przeprowadziła 

rozmowę z burmistrzem oraz z hokeistkami z Krynicy, 

które wywalczyły w tym roku Mistrzostwo Świata w Ko-

rei. W dniach 27.04–06.05 Gmina wzięła też udział w 

projekcie „Wyjątkowa Małopolska”. Projekt obejmował 

następujące działania: wystawę w Krakowie na Placu 

Szczepańskim, reklamę w Gazecie Wyborczej – Mało-

polska, a także promocję Gminy oraz Festiwalu Majów-

kowego. 

Sam okres majówki obfitowała w szereg wydarzeń kul-

turalno-rozrywkowych oraz sportowych. 1 i 2 maja pod 

Górą Parkową odbywała się I Krynicka Wiosna Jazzowa. 

Pierwszego dnia zaprezentowały się zespoły: „Leliwa 

Jazz Band”, Bogdan Szweda & „Easy Rider”, „Monk” 

oraz Jarosław Śmietana Trio. W drugim dniu wystąpili: 

Swing Revival Band (Praga), „Leliwa Jazz Band”, South 

Silesian Brass Band oraz ponownie Bogdan Szweda & 

„Easy Rider”. 3 maja w Pijalni Głównej odbył się kon-

cert znanej artystki Katarzyny Groniec. Następnego 

dnia prawdziwe rzesze publiczności przyciągnął na kry-

nicki deptak występ zespołu „Baciary”. 5 maja wystąpił 

z kolei zespół „Dzień Dobry”. Na zakończenie krynickiej 

majówki w dniach 5-6 maja na deptaku odbyły się za-

wody w kick-boxingu, „Polish Open Krynica-Zdrój”. Od-

wiedzający nasze miasto goście z pewnością nie mogli 

w tych dniach narzekać na brak atrakcji.  

Reportaż z krynickiej majówki 

(fot. Andrzej Gulewicz) 

(fot. Andrzej Gulewicz ) 
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(RED) 

(RED) 

W dniu 27 kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie parku 

sportowo rekreacyjnego na Czarnym Potoku. Uczestni-

czył w nim burmistrz Dariusz Reśko, kryniccy radni oraz 

licznie zaproszeni goście. Poświęcenia obiektu dokonał 

ks. proboszcz Eugeniusz Szymczak. Przypomnieć nale-

ży, że bezpośrednim celem tego ambitnego projektu 

było zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego 

w Krynicy poprzez zagospodarowanie niewykorzysta-

nych i zaniedbanych terenów publicznych na cele      

rekreacyjno-wypoczynkowe. Stworzono w ten sposób 

także atrakcyjną przestrzeń publiczną dla mieszkańców 

okolicznych osiedli. Na terenie parku powstały: mia-

steczko rowerowe, plac zabaw dla dzieci, ścieżka rowe-

rowa, ścieżki spacerowe, schody terenowe, boiska 

sportowe do siatkówki i koszykówki oraz skatepark. 

Przewidziano także rewitalizację zieleni, w tym nasa-

dzenie 35 gatunków nowych drzew i krzewów. Gmina 

uzyskała na ten cel ponad 2 miliony 300 tysięcy zł dofi-

nansowania. Całość prezentuje się imponująco, zajmu-

jąc powierzchnię ok. 2,4 ha. Powstanie parku niewątpli-

wie poszerza ofertę rekreacyjną Krynicy, co powinno 

przyczynić się do wzrostu zainteresowania wypoczyn-

kiem na terenie Uzdrowiska i sąsiednich miejscowości. 

Dzięki tej i innym inwestycjom (m. in. budowie placu 

zabaw z parkiem rekreacyjno-wypoczynkowym              

w Tyliczu) nasza gmina może się z powodzeniem pro-

mować jako ośrodek z bogatą ofertą sportowo-

rekreacyjną dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,     

a także zorganizowanych grup sportowych. Burmistrz 

Reśko planuje obecnie budowę kolejnych obiektów  

tego typu, zarówno w mieście, jak i na terenie okolicz-

nych miejscowości.  

Otwarcie parku sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku 

Po zakończeniu budowy placu zabaw wraz z parkiem 

rekreacyjno-sportowym, Gmina realizuje kolejną ważną 

inwestycję na terenie Tylicza. Pod koniec ubiegłego  

roku Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do prze-

budowy ulicy Biskupa Tylickiego wraz z budową oświe-

tlenia ulicznego, kanalizacji opadowej oraz o przepro-

wadzeniu remontu nawierzchni ulicy Bocznej. Wartość 

prac wynosi ponad dwa miliony trzysta tysięcy złotych, z 

czego prawie jeden milion złotych stanowi pozyskana 

przez Gminę dotacja z Narodowego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych. Prace potrwają do października 

bieżącego roku i obejmować będą między innymi:    

mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wy-

konanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie 

nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, 

ułożenie krawężników betonowych, wykonanie kanali-

zacji deszczowej oraz montaż słupów oświetlenia ulicz-

nego.  

Generalny remont ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu  
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(RED) 

(RED) 

Blisko cztery miliony złotych przywiózł z Warszawy bur-

mistrz Dariusz Reśko. Kwota ta – dokładnie 

3.984.802,00 zł – stanowi dotację pozyskaną z Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na usuwanie szkód powodziowych z 2010   

roku, odbudowę urządzeń zwiększających bezpieczeń-

stwo przeciwpowodziowe oraz wykonanie lokalnych 

zabezpieczeń brzegów na potoku Kryniczanka. Przypo-

mnieć należy, że już w ubiegłym roku Gmina otrzymała 

blisko trzystutysięczną dotację, dzięki której MPGK mo-

gło przystąpić do odbudowy uszkodzonych obwałowań 

Kryniczanki w Krynicy Dolnej. Zabezpieczono w ten spo-

sób mieszkańców tamtych terenów przed zalewaniem 

ich posesji wodą w czasie intensywnych opadów desz-

czu. Zniszczone i niewyczyszczone koryto rzeki stwarza-

ło bowiem realne niebezpieczeństwo wystąpienia wody 

z brzegów.   Pozyskana tym razem kwota jest trzynasto-

krotnie większa. Zaplanowane na szeroką skalę prace 

ruszą niebawem i potrwają do października bieżącego 

roku. Wykonawca inwestycji wyłoniony zostanie w ra-

mach przetargu nieograniczonego. Zdobyte przez bur-

mistrza środki, które nie obciążają gminnego budżetu, 

pozwolą na odbudowę uszkodzonego koryta potoku 

Kryniczanka na odcinku od bloku nr 173 przy ulicy Kra-

szewskiego w Krynicy Dolnej do kładki pieszej zlokalizo-

wanej w obrębie biurowca MPGK. 

Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta 
Kryniczanki 

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalne-

go remontu (odbudowy) drugiej części ulicy Zamkowej 

wraz z remontem kanalizacji. Przewidywany koszt prac, 

zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 

1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze 

środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycji 

przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmo-

wać będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfal-

towego, ułożenie krawężników kamiennych, wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie remontu 

kanalizacji deszczowej. 

Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej  
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W obrębie Deptaku trwają intensywne prace budowla-

ne związane z realizacją projektu rewitalizacji tej części 

miasta. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększe-

nie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Krynicy 

dzięki kompleksowej renowacji Bulwarów Dietla oraz 

stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej podkre-

ślającej prestiż Uzdrowiska. W ramach projektu przewi-

dziano modernizację głównego ciągu pieszo-jezdnego, 

modernizację koryta potoku Kryniczanka oraz odzyska-

nie dla funkcji spacerowo-rekreacyjnej skarpy po za-

chodniej stronie potoku. Całość projektu podzielona 

została na trzy powiązane ze sobą funkcjonalnie części. 

W strefie Deptaku przewidziano modernizację ciągu 

komunikacji pieszo-kołowej. Odnowiony trakt połączy 

ze sobą funkcje ciągu spacerowego i rowerowego         

z ograniczonym ruchem kołowym. Jednocześnie droga 

zostanie wykonana w standardzie drogi pożarowej oraz 

z możliwością pełnienia funkcji drogi alternatywnej na 

wypadek zablokowania przebiegającej nieopodal drogi 

krajowej Nowy Sącz – Muszyna. Odnowiona zostanie 

fontanna przy Starym Domu Zdrojowym. Powstanie 

oczekiwany w tym miejscu skwer zdrojowy. Odtworze-

niu ulegnie układ zieleni poprzez powrót do XIX wiecz-

nych rozwiązań. Powstaną także dwa pawilony o funkcji 

informacyjno-edukacyjnej (pawilon informacji geolo-

gicznej o uzdrowisku i pawilon informacji meteorolo-

gicznej). W strefie ciągu Kryniczanki przewidziano    

remont i przebudowę koryta, nadbudowę brzegów,       

a także balustrad wzdłuż potoku. Ponadto planuje się 

budowę dwóch kładek pieszych, które połączą moder-

nizowane Bulwary Dietla z odzyskaną skarpą po za-

chodniej stronie oraz remont konserwatorski dwóch 

istniejących kładek nad potokiem. Całość uzyska nową, 

atrakcyjną iluminację. W strefie za potokiem przewi-

dziana jest rewitalizacja zieleni na skarpie i przywróce-

nie jej funkcji parku zdrojowego, renowacja ujść cieków 

wodnych, budowa ciągu spacerowego z elementami 

małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie, pergole 

oraz mury oporowe przy skarpie z kamienia naturalne-

go). Zaplanowana jest także budowa trzech zadaszo-

nych ciągów pieszych, tworzących swego rodzaju kry-

nickie sukiennice. Gmina uzyskała dofinansowanie  

inwestycji z Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego w wys. 5 milionów złotych. 

Renowacja krynickiego Deptaku  

(RED) 
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(RED) 

Wbrew opiniom wyrażanym przez niektóre środowiska 

nieprzychylnie nastawione do obecnego kierownictwa 

Gminy, 46 Festiwal im. Jana Kiepury odbędzie się.     

Jak wszyscy zapewne wiedzą, dotychczasowy dyrektor 

Bogusław Kaczyński odmówił prowadzenia tegorocznej 

edycji zasłaniając się względami finansowymi. Jest to   

o tyle niezrozumiałe, że Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, 

jak co roku, deklarował znaczące finansowe wsparcie 

na rzecz organizacji tego wyjątkowego wydarzenia arty-

stycznego. Przypomnieć jednocześnie należy, że ceny 

biletów od dłuższego już czasu nie należały do niskich. 

Znaczącą kwotę w budżecie Festiwalu zagwarantowało 

też Ministerstwo Kultury. Pan Kaczyński uznał jednak 

te środki za niewystarczające i żądał więcej. Pieniądze 

te miałyby pochodzić z budżetu naszej Gminy. Gdyby 

włodarzem Krynicy był ktoś inny, być może uległby tej 

finansowej presji i wyasygnował dodatkową kwotę, 

kosztem budowy nowych dróg, chodników, czy też rezy-

gnacji z planowanego dofinansowania biletów autobu-

sowych dla emerytów. Burmistrz Reśko uznał jednak, 

że byłoby to nieuczciwe wobec mieszkańców, gdyż fe-

stiwal można zorganizować za mniejsze pieniądze. Tak 

też się stanie, i pozostaje jedynie ubolewać, że         

Bogusław Kaczyński – Honorowy Obywatel Krynicy – 

żegna się z naszym miastem w taki sposób. Niemniej 

jednak, za wszystkie dotychczasowe edycje pod jego 

kierownictwem dziękujemy. Rozpoczynamy kolejny roz-

dział w historii Festiwalu im. Jana Kiepury. 

Nowym dyrektorem artystycznym zostanie dr Stefan 

Münch, postać powszechnie znana w środowisku     

muzycznym, wybitny znawca problematyki operowej      

i operetkowej, gwarantujący zachowanie odpowiednie-

go poziomu Festiwalu. W tym roku do udziału zaprosili-

śmy artystów najwyższego formatu – gwiazdy polskich  

i zagranicznych scen muzycznych. Nie możemy jednak 

zapominać, że także u siebie mamy prawdziwą perełkę 

– Krynicką Orkiestrę Zdrojową pod dyrekcją Mieczysła-

wa Smydy, złożoną ze znakomitych muzyków, do tej 

pory nie w pełni docenianych. W tej edycji Festiwalu 

wystąpią razem z genialnym skrzypkiem Vadimem 

Brodskim. Szczegółowy repertuar 46 Festiwalu im. Ja-

na Kiepury wraz z wykazem zaproszonych artystów za-

mieszczamy na ostatniej stronie wydania. Jest on     

również dostępny na stronie internetowej 

www.festiwalkiepury.pl  

46 Festiwal im. Jana Kiepury w nowej odsłonie 
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11.08.2012, sobota 

 Pijalnia 

 godz.  20.00 

Gwiazdy Polskich Scen Muzycznych  - Iwona Socha (sopran), Magdalena Idzik (mezzosopran), Paweł Skałuba 

(tenor), Leszek Skrla (baryton),  Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Krakowskiej, dyr. Paweł Przytocki 

12.08.2012, niedziela 

 Kościół p.w. Wniebowzięcia 

NMP 

 godz. 17.00 

Koncert słowno-muzyczny w kościele zdrojowym w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi. Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej ustanowił rok 2012 rokiem ks. Piotra Skargi. 

 KRZYSZTOF GLOBISZ (recytacja) 

ROBERT GRUDZIEŃ (organy, piano) 

MAŁGORZATA JAŁOCHA (sopran) 

12.08.2012, niedziela 

 Pijalnia 

 godz. 20.00 

Małgorzata Walewska wraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, jedna z najlepszych polskich orkiestr, którą po-

prowadzi Evgeny Volynski 

13.08.2012, poniedziałek 

 Sala Balowa – Stary Dom Zdrojowy 

 godz. 16.00 

"Piękno i Łzy" - Jacek Ścibor (śpiew), Jolanta Munch (fortepian), Stefan Munch (narrator). Pieśni i piosenki żydowskie  

w języku jidysz, hebrajskim       i polskim. 

13.08.2012, poniedziałek 

 Pijalnia 

 godz. 20.00 

Vadim Brodski i Krynicka Orkiestra Zdrojowa 

pod dyrekcją  Mieczysława Smydy 

14.08.2012, wtorek 

 Cerkiew prawosławna p.w.                              

Św. Włodzimierza Wielkiego 

 godz. 16.00 

Koncert muzyki cerkiewnej 

14.08.2012, wtorek 

 Pijalnia 

 godz. 20.00 

Alicja Węgorzewska - Diva For Rent - śpiewany monodram, który jest autorskim projektem. 

15.08.2012, środa 

 Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustają-

cej Pomocy 

 godz. 16.00 

Koncert sakralny w kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

15.08.2012, środa 

 Deptak  

– koncert promenadowy 

 godz. 20.00 

NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE ŚWIATA - Agnieszka Tomaszewska  (sopran), Krystian Krzeszowiak (tenor), inni soliści; Orkie-

stra Filharmonii Podkarpackiej  im. Artura Malawskiego dyr. Tomasz Chmiel. 

16.08.2012, czwartek 

 Sala Balowa –                       

Stary Dom Zdrojowy 

 godz. 16.00 

"Świat Czardasza" - według Ewy Warty Śmietany. Koncert wybitnej propagatorki muzyki operetkowej,  który popro-

wadzi miłośnik bel canta Jacek Chodorowski. Gośćmi pani Ewy Warty Śmietany będą laureaci konkursu operetko-

wego, którzy podzielą się swoją młodzieńczą pasją i miłością   do śpiewu. W trakcie koncertu quiz  i możliwość wy-

grania książki z autografem autora i gwiazd scen polskich. 

16.08.2012, czwartek 

 Pijalnia 

 godz. 20.00 

Koncert "Muzyka (Nie) Poważna"  Stanisław Soyka & Orkiestra, w koncercie wystąpią: 

Stanisław Soyka - polski wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aranżer. 

Małgorzata Strąg – mezzosopran, solistka m. in . Operetki Gliwickiej. 

Beata Mańkowska – alt, wokalistka , częsty gość polskich i zagranicznych estrad. 

Jarosław Kitala – baryton, solista polskich scen operowych. 

Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, solista teatrów muzycznych i operowych. 

Adam Wesołowski – kompozytor, dyrygent. 

Chór i Orkiestra im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg 

dyr. art. Sylwester Targosz-Szalonek 

17.08.2012, piątek 

Sala Balowa  – Stary Dom Zdrojowy 

godz. 16.00 

"Basy Górą" - sylwetki dwóch światowej sławy basów Roberta i Wojciecha Gierlachów przybliży Leszek Mikos, akom-

paniować będzie                prof. Mariola Cieniawa 

17.08.2012, piątek 

 Pijalnia 

 godz. 20.00 

"Michael Jackson Symphonicznie" - największy przebój muzyczny tego roku  w Polsce. Niemal 100 - osobowy ze-

spół: muzycy, chór, soliści i tancerze wprowadzą krynicką publiczność w świat nieprzemijających hitów uznanego 

dziś za klasyka gatunku Michaela Jacksona. 

18.08.2012, sobota 

 Kościół św. Antoniego Padewskiego 

 godz. 16.00 

Koncert Sakralny - Elżbieta Towarnicka znakomita sopranistka, rozgłos przyniosły jej nagrania do filmów Krzysztofa 

Kieślowskiego. Marek Stefański należy do grona najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów. Razem 

wykonują utwory o charakterze maryjnym. 

18.08.2012, sobota 

 Pijalnia 

 godz. 20.00 

Koncert Polskich Tenorów - Adam Zdunikowski, Paweł Skałuba, Tadeusz Szlenkier, Tomasz Kuk, Adam Sobierajski, - 

akompaniament Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego w repertuarze patrona 

Festiwalu - Jana Kiepury. Zabrzmią najpopularniejsze arie operowe i operetkowe, które w wykonaniu tych wspania-

łych artystów podbiją niewieście serca. 

Osobowości, które zakołysały Krynicą - w hołdzie Marcie Eggerth oraz Janowi Kiepurze  

- wystawy malarskie towarzyszące Festiwalowi  

11-18 .08.2012, 

 Galeria „Siedlisko” 
"Krynickie Festiwale im. Jana Kiepury od 1967 roku" 

11-18.08.2012, 

 Pijalnia „Jana” – deptak 
"Jest takie miejsce…" wystawa malarstwa 

11.08.2012, sobota 

 Willa Patria – wernisaż 
 godz. 16.00 

"O wizycie, która zakołysała Krynicą" - dla uczczenia 75. rocznicy wizyty w Krynicy księżnej Juliany, następczyni 

tronu niderlandzkiego z małżonkiem, oraz 100  rocznicy urodzin Marty Eggerth, 110 rocznicy urodzin Jana Kiepury. 


