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W ubiegłym miesiącu zakończona została kolejna gmin-

na inwestycja związana z rewitalizacją krynickiego Dep-

taku. Zgodnie z planem, wzdłuż Bulwarów Dietla po-

wstały cztery pawilony wystawowo-galeryjne przezna-

czone do prowadzenia działalności handlowej, polega-

jącej przede wszystkim na sprzedaży produktów regio-

nalnych. W ich obrębie zaplanowano i wykonano łącz-

nie 15 niezależnych pomieszczeń o wysokim standar-

dzie, każde o powierzchni ok. 15 m2. Stoiska posiadają 

osobne wejścia i są wyposażone w instalację elektrycz-

ną oraz grzewczą. Do dyspozycji kupców przewidziano 

jedną niezależną toaletę. Powstała także stylowa per-

gola wypoczynkowa. Miejsce to może być w przyszłości 

z powodzeniem wykorzystywane jako ogródek letni     

lub mały plac rekreacyjny. Nie ulega wątpliwości, że 

wyniku zakończonej inwestycji warunki prowadzenia 

działalności handlowej w obrębie Deptaku są zdecydo-

wanie lepsze od tych, które panowały do tej pory. Znik-

nęły wykorzystywane przez wiele lat prowizoryczne na-

mioty, na których wątpliwą urodę narzekali wszyscy 

mieszkańcy oraz goście. Centrum Krynicy wzbogaciło 

się o kolejne elementy architektury, harmonijnie współ-

grające z otoczeniem. Całkowicie odmienione Bulwary 

Dietla stanowią obecnie wspaniałą wizytówkę miasta. 

Dzięki staraniom władz gminy w sposób widoczny po-

prawia się atrakcyjność uzdrowiska, a przecież to nie 

koniec zaplanowanych inwestycji. 

Zakończenie budowy pawilonów handlowych wzdłuż Bulwarów Dietla  

(RED) 
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Niemal równolegle z zakończeniem prac przy budowie 

pawilonów wystawowo-galeryjnych wzdłuż Bulwarów 

Dietla dobiegła końca druga sztandarowa inwestycja, 

polegająca na uporządkowaniu i poprawieniu warun-

ków handlu na terenie uzdrowiska. Wszyscy mieszkań-

cy zapewne pamiętają, jak do niedawna wyglądał plac 

targowy przy ulicy Dąbrowskiego (za Hawaną). Zanie-

dbane miejsce straszyło swoim wyglądem, zniechęca-

jąc wiele osób do robienia tam zakupów. W ubiegłym 

roku burmistrz Dariusz Reśko podjął starania o pozy-

skanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację placu 

targowego i uczynienie z niego miejsca przyjaznego 

kupcom oraz mieszkańcom i turystom. Starania            

te zakończyły się sukcesem. Krynica, jako jedna z nie-

licznych miejscowości na terenie Sądecczyzny, otrzyma-

ła pomoc od Zarządu Województwa Małopolskiego          

w wysokości blisko 500 tys. zł. Kwota ta, w połączeniu 

ze środkami własnymi, pozwoliła na całkowitą przebu-

dowę placu targowego i wyposażenie go w niezbędną 

infrastrukturę. Powstała nowa hala targowa wraz         

ze straganami. Zostały one przykryte stylowym zadasze-

niem. Wybudowano także ogólnodostępną toaletę oraz 

pomieszczenie gospodarcze. Zainstalowano też skrzy-

nię z wodą do celów gospodarczych. Całość została 

ogrodzona oraz wyposażona w nowe oświetlenie. Kon-

strukcja obiektu umożliwia prowadzenie handlu przez 

kilkadziesiąt osób. Oficjalne otwarcie przewidziane jest 

na początek lipca bieżącego roku.  

Zakończenie budowy targowiska przy ulicy Dąbrowskiego  

(RED) 
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Mieszkańcy Mochnaczki Wyżnej mogą już korzystać       

z nowej strefy rekreacyjno-sportowej zbudowanej         

w znacznej części za pieniądze unijne. Inwestycja zo-

stała zrealizowana w ramach środków pozyskanych       

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Dzięki staraniom Burmistrza, Gmi-

na Krynica-Zdrój jest od 2011 roku członkiem Stowa-

rzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego, co znacznie uła-

twia zdobywanie pomocy finansowej na rozwój i odbu-

dowę infrastruktury sołectw. Nowo wybudowana strefa 

została stworzona zarówno z myślą o najmłodszych 

mieszkańcach Mochnaczki Wyżnej, jak i osobach doro-

słych. Dzieci mogą się cieszyć pięknym placem, na któ-

rym wykonano wiele różnorodnych urządzeń służących       

do zabawy. Z myślą o osobach dorosłych zainstalowano 

natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 155 tys. zł. 80 procent tej kwo-

ty stanowi dofinansowanie unijne. Uroczystego otwar-

cia strefy dokonał burmistrz Dariusz Reśko w dniu      

10 czerwca bieżącego roku.  

Nowa strefa rekreacyjno-sportowa w Mochnaczce Wyżnej  

Podobna kwota (blisko 140 tys. zł) została przeznaczo-

na na wybudowanie strefy rekreacyjno-sportowej         

w Mochnaczce Niżnej. W tym wypadku także uzyskano 

znaczące dofinansowane ze środków unijnych, na po-

ziomie 80 procent kosztów inwestycji. Za te pieniądze 

powstał nowy plac zabaw dla dzieci wyposażony m.in.   

w duży zestaw zabawowy, huśtawkę sprężynową, karu-

zelę talerzową z ławeczkami, piaskownicę zasuwaną      

i kolejkę linową. Zainstalowano także wykładzinę z two-

rzywa sztucznego o powierzchni 91 m2 w celu zapew-

nienia bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom. Podob-

nie jak w sąsiedniej miejscowości, pomyślano też         

o osobach dorosłych. Przeznaczono dla nich osobną 

część strefy, wyposażoną w urządzenia służące do re-

kreacji. Obiekt stanowi niewątpliwą atrakcję dla miesz-

kańców wsi. Uroczystość oficjalnego otwarcia strefy     

w Mochnaczce Niżnej miała miejsce w dniu 10 czerwca 

bieżącego roku. Uczestniczył w niej burmistrz Dariusz 

Reśko, władze sołectwa oraz licznie zgromadzeni 

mieszkańcy. 

Nowa strefa rekreacyjno-sportowa w Mochnaczce Niżnej 

(RED) 

(RED) 
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Priorytetem burmistrza Dariusza Reśki jest harmonijny 

rozwój całej gminy. Dlatego też wśród miejscowości, 

które w ostatnim czasie wzbogaciły się o nową infra-

strukturę sportowo-rekreacyjną nie mogło zabraknąć 

Piorunki. Nie ulega wątpliwości, że była to inwestycja 

potrzebna i oczekiwana przez wszystkich mieszkańców 

sołectwa. Kwota, jaką udało się przeznaczyć na            

to przedsięwzięcie jest nieco wyższa i wyniosła 169 tys. 

zł. Także w tym przypadku 80 procent stanowiły środki 

unijne pozyskane z zasobów Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowo 

powstała strefa swym wyglądem i wyposażeniem przy-

pomina te, które wybudowano w Mochnaczce Wyżnej     

i Mochnaczce Niżnej. Nieco większa jest jedynie po-

wierzchnia sztucznej wykładziny położonej pod urządze-

niami zabawowymi dla dzieci. Wynosi ona 150 m2.   

Dorośli mają do swej dyspozycji urządzenia typu: wio-

ślarz, orbitrek oraz wyciąg górny. Całość jest ogrodzona 

i wyposażona w ławeczki oraz kosz na śmieci. Oficjalne 

otwarcie nastąpiło w dniu 7 czerwca bieżącego roku. 

Nowa strefa rekreacyjno-sportowa w Piorunce 

Kolejną miejscowością, która w ostatnim okresie wzbo-

gaciła się o nową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną 

jest Czyrna. Na wybudowanie tej strefy gmina przezna-

czyła kwotę 180 tys. zł. Podobnie jak w przypadku    

inwestycji w sąsiednich miejscowościach, uzyskano 

dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości      

80 procent poniesionych kosztów. Z myślą o najmłod-

szych zainstalowano następujące urządzenia: zestaw 

zabawowy, huśtawka na sprężynie „tuba”, huśtawka 

wagowa na sprężynie, huśtawka sprężynowa, karuzela 

talerzowa z ławeczkami, huśtawka typu „bocianie 

gniazdo”, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa 

(wahadłowa), piaskownica zasuwana z wyciągarką      

do piasku oraz domek drewniany z podestem. Urządze-

nia zostały umieszczone na sztucznej wykładzinie         

o powierzchni 224 m2. Dorośli mogą korzystać z urzą-

dzeń siłowni (wioślarz i wahadło). Uroczyste otwarcie 

nastąpiło w dniu 7 czerwca bieżącego roku. Całkowita 

kwota przeznaczona na wykonanie wszystkich 4 stref 

rekreacyjno-sportowych w sołectwach wyniosła        

653 tys. zł. Z tego aż 425 tys. to środki unijne. 

Nowa strefa rekreacyjno-sportowa w Czyrnej 

(RED) 

(RED) 
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W dniu 10 czerwca br. nastąpiło oficjalne otwarcie no-

wego placu zabaw dla dzieci przy Szkole nr 1 w Krynicy-

Zdroju. Otwarcia dokonał burmistrz Dariusz Reśko         

w obecności dyrekcji Szkoły, ZOSIP-u oraz nauczycieli     

i zaproszonych gości. Poświęcenia placu dokonał ks. 

Tomasz Jamróz. Wybudowany w ubiegłym roku obiekt 

wyposażony został w atestowane urządzenia służące 

do zabawy. Z myślą o najmłodszych dzieciach zainstalo-

wano m.in. karuzelę, huśtawki, sprężynowce, piaskow-

nicę oraz kosz na śmieci i ławkę z oparciem. Budowę 

placu zabaw sfinansowano w całości ze środków gmin-

nych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39 tys. zł.  

Oficjalne otwarcie placu zabaw przy Szkole nr 1 w Krynicy-Zdroju 

W parku sportowo-rekreacyjnym na Czarnym Potoku 

oddano do użytku zestaw urządzeń przeznaczonych    

do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych. Osoby chcące 

poprawić swoją kondycję fizyczną mają do dyspozycji: 

biegacz wolnostojący, drabinkę, orbitrek, prasę nożną, 

wahadło, wioślarz, wyciąg górny oraz urządzenie służą-

ce do wyciskania siedząc. Są to wysokiej jakości kon-

strukcje modułowe, odporne na warunki atmosferyczne 

i próby zniszczenia. Wszystkie posiadają odpowiednie 

atesty i certyfikaty zapewniające bezpieczne użytkowa-

nie nawet przez osoby starsze. Koszt zakupu urządzeń 

wraz z montażem wyniósł 53 tys. zł. 

Nowe urządzenia do ćwiczeń w Parku sportowo-rekreacyjnym Czarny Potok 

Kolejnym miejscem, w którym zamontowane zostały 

urządzenia fitness jest ogrodzony skwer przy ulicy Wiej-

skiej. Do tej pory wykorzystywany był wyłącznie          

jako plac zabaw dla dzieci. Teraz mogą z niego korzy-

stać także ich opiekunowie oraz inne osoby zaintereso-

wane rekreacją na świeżym powietrzu. Gmina oddała 

do ich dyspozycji dwa podwójne zestawy do ćwiczeń: 

biegacz z orbitrekiem oraz wioślarz z prasą nożną. Z ich 

pomocą można ćwiczyć różne partie ciała. Na każdym 

zestawie znajduje się instrukcja obsługi dla użytkowni-

ków. Koszt zakupu urządzeń wraz z montażem wyniósł       

19 tys. zł. 

Nowe urządzenia do ćwiczeń na placu przy ulicy Wiejskiej 

(RED) 

(RED) 
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Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła 

się w dniu 5 czerwca br. w Sali Balowej Starego Domu 

Zdrojowego uczczono półwiecze pracy pedagogicznej     

i artystycznej Pani Rozalii Jarząbek. Ta znakomita na-

uczycielka gry na fortepianie i rytmiki oraz specjalistka 

w dziedzinie kształcenia słuchu związana jest z krynic-

ką filią Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka 

Chopina w Nowym Sączu. Gratulacje Szanownej Jubi-

latce złożyli licznie przybyli goście, m.in.: Dariusz Reśko 

– burmistrz Krynicy-Zdroju, Małgorzata Półchłopek – 

przewodnicząca Rady Miejskiej oraz nauczyciele z Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka 

Chopina w Nowym Sączu. Mimo półwiecza pracy peda-

gogicznej Pani Rozalia Jarząbek nadal aktywnie działa, 

prowadząc zespół wokalny „Kryniccy Seniorzy”.          

Uroczystą sesję dedykowaną Jubilatce uświetnił       

koncert  Barbary Karaśkiewicz.  

Obchody jubileuszu pracy Rozalii Jarząbek 

W dniu 5 czerwca w naszym mieście gościł Jarosław 

Kret. Ten popularny prezenter telewizyjny jest autorem 

programu „Polska według Kreta”, w którym zachęca    

do odwiedzania wyjątkowych miejsc w całym kraju. Jed-

nym z takich miejsc jest niewątpliwie Krynica-Zdrój, 

dlatego nie mogło jej zabraknąć w tym opiniotwórczym 

przewodniku. 23 minutowy odcinek promujący walory 

uzdrowiska nagrany został m.in. z udziałem burmistrza 

Krynicy oraz miss Polski Katarzyny Krzeszowskiej. Emi-

sja na antenie TVP INFO nastąpiła w dniu 9 czerwca 

2013 roku. Tę znakomitą formę promocji Krynicy 

wsparło Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP          

w ramach projektu: „Do uzdrowisk małopolskich          

po zdrowie, urodę, kondycję i relaks”. 

Promocja Krynicy z programie „Polska według Kreta” 

(RED) 
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