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Funkcjonowanie Krynickiego Aquaparku, którego 

budowa ma ruszyć niebawem, nie może nadmiernie 

obciążać budżetu gminy. Burmistrz Dariusz Reśko 

przywiązuje do tego wielką wagę. Aquapark to prze-

cież tylko jeden z elementów wielkiej ofensywy in-

westycyjnej, której pierwsze efekty są już widoczne, 

chociaż wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że praw-

dziwy rozkwit Krynicy i sołectw dopiero przed nami. 

Gmina wkrótce zmieni się w wielki plac budowy. Pu-

blicznym groszem trzeba więc gospodarować 

oszczędnie. To prawda, że na realizację najważniej-

szych inwestycji burmistrz pozyskał wielomilionowe 

środki z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źró-

deł. Ich łączna suma robi wrażenie nawet na naj-

większych sceptykach. Biorąc jednak pod uwagę ska-

lę wszystkich przedsięwzięć, które z impetem ruszą 

w tym roku, należy umiejętnie planować wydatki na 

najbliższe lata. 

Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze 

„Faktów”, zespół inżynierów zaangażowanych w pro-

jekt opracował innowacyjną metodę podgrzewania 

wody niezbędnej do funkcjonowania Aquaparku. 

Wiemy już, że do tego celu zostaną wykorzystane 

agregaty z położonej nieopodal hali lodowej. Klima-

tyzacja pomieszczeń oraz zasilnie chłodnic w centra-

lach wentylacyjnych Aquaparku to odrębna kwestia. 

Tutaj dla odmiany potrzebny jest chłód. Inżyniero-

wie doszli do wniosku, że hala lodowa pomoże roz-

wiązać także ten problem, stwierdzono bowiem nad-

miar chłodu powstającego podczas mrożenia lodowi-

ska. Oznacza to podwójne oszczędności na energii 

podczas eksploatacji obiektu. Trudno doprawdy 

o lepszą informację. 

W jaki sposób wszystko to będzie działać? Inżyniero-

wie gwarantują wykorzystanie jednego kotła do zasi-

lenia w ciepło budynku Aquaparku. Stwierdzono po-

nadto, że w budynku hali lodowej wykonana jest 

instalacja odzysku ciepła z układu chłodniczego 

przeznaczonego do mrożenia płyty lodowiska. Odzysk 

realizowany jest poprzez odbieranie ciepła z układu 

glikolowego o temperaturze ok 40°C i gromadzenie 

go w zasobniku buforowym o pojemności 5000l. 

Oprócz powyższych źródeł ciepła planowane jest 

zastosowanie w budynku pływalni odzysku ciepła ze 

ścieków szarych, tj. wód odpływowych z umywalek, 

natrysków, plaży basenowej i technologii basenowej. 

Po zbilansowaniu zapotrzebowania na ciepło inżynie-

rowie stwierdzili, że istniejące i planowane źródła 

ciepła dla obiektu są wystarczające do pokrycia 

zapotrzebowania na energię cieplną projektowa-

nej pływalni. 

Ciepło z odzysku glikolowego w ilości ok 105 kW    

zostanie wykorzystane do podgrzewu wstępnego 

(podgrzew I° lub całkowity na dodatkowym wymien-

niku) wody dla basenów: pływackiego i rekreacyjne-

go. Woda o temperaturze ok 35°C z odzysku ciepła 

ze ścieków szarych zostanie wykorzystana do zasila-

nia zbiorników c.w.u. Proponowany układ zasilania 

wody basenowej to zbiornik przelewowy dla wanien 

z hydromasażem. Zasilenie c.o. (grzejnikowego, pod-

łogowego, nagrzewnic wentylacyjnych oraz II° pod-

grzewu wody basenowej) będzie realizowane z ist-

niejącego kotła o mocy 500 kW. 

Do budynku Aquaparku zostaną poprowadzone dwie 

pary preizolowanych rurociągów ciepłowniczych: 

jeden z istniejącego rozdzielacza c.o. w kotłowni 

hali lodowej, drugi od istniejącego zbiornika buforo-

wego. Przewody preizolowane wprowadzone zostaną 

do projektowanego pomieszczenia wymiennikowni 

w budynku Aquaparku. Oszacowano ponadto, że 

układ chłodniczy lodowiska ma wystarczający    

zapas mocy na pokrycie zapotrzebowania na chłód 

w Aquaparku. 

Trasa rurociągów przebiegać będzie wzdłuż ul. Dą-

browskiego ze względu na stan własności działki nr 

ew. 115.  

Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy   

(RED) 
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Agregaty z hali lodowej gotowe do pracy  
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Krynicki samorząd wspiera seniorów i rodziny wielodzietne  

Od stycznia seniorzy oraz członkowie rodzin wie-

lodzietnych z naszej Gminy mogą korzystać ze zni-

żek w ramach Krynickich Kart Rodziny oraz Kry-

nickich Kart Seniora.  

Podobne programy sprawdziły się i funkcjonują 

w innych gminach. Ich celem jest przede wszystkim 

wsparcie rodzin wielodzietnych oraz aktywizowanie 

seniorów. Dzięki nim posiadacze Kart są uprawnieni 

do korzystania po zniżkowych cenach m.in. z usług 

kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, komunika-

cji miejskiej czy promocji lokalnych firm będących 

Partnerami Programu.  

Jak przyznaje Burmistrz Dariusz Reśko, wspieranie 

polityki senioralnej i wielorodzinnej jest jednym 

z kluczowych zadań naszej Gminy. Program nie tylko 

wspomaga powyższe grupy ale także promuje lokal-

nych przedsiębiorców, którzy dołączyli do inicjaty-

wy. Partnerzy Programu mają możliwość pozyskania 

nowej grupy klientów i zdobycia opinii przedsię-

biorstw sprzyjających mieszkańcom Gminy. Dlatego 

Burmistrz Reśko gorąco zachęca krynickie firmy 

i handlowców do dołączenia do Programu. Partnera-

mi mogą zostać firmy, instytucje, osoby fizyczne czy 

inne podmioty. Wystarczy wypełnić deklarację 

i określić swój katalog zniżek. Formularze można 

znaleźć na stronie Urzędu oraz OSP.  

Jak zostać posiadaczem Krynickich Kart? W przypad-

ku Karty Seniora wystarczy złożyć wypełniony wnio-

sek do Wydziału Strategii i Rozwoju Lokalnego pok. 

nr 3. Natomiast w przypadku Krynickiej Karty Rodzi-

ny wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Druki dostępne są w OSP, Urzędzie Miejskim oraz 

internetowo na stronach wymienionych jednostek. 

Bezpłatne Karty są do odebrania w miejscach złoże-

nia wniosków. Formularze mogą składać członkowie 

rodzin wielodzietnych (posiadających minimum troje 

niepełnoletnich dzieci lub do zakończenia ich nauki 

do 24 roku życia) oraz osoby, które ukończyły 60 lat. 

Wnioskodawcy muszą być mieszkańcami Gminy Kry-

nicy-Zdroju. W wypadku Karty Rodziny, dokumenty 

wydawane są bezterminowo dla każdego członka 

rodziny. Dokumenty są wydawane do 30 dni od zło-

żenia wniosków. 

W chwili obecnej posiadacze Kart mogą m.in. korzy-

stać ze zniżek na ślizgawki i siłownię w Miejskim 

Ośrodku Sportu i Kultury (50%), seanse kinowe 

w Centrum Kultury (28% na filmy 2D oraz 27% na fil-

my 3D), bilety w busach Komunikacji Miejskiej 

(Krynicka Karta Rodziny) oraz promocji oferowanych 

przez Partnerów, których aktualną listę można zna-

leźć na stronie internetowej urzędu.  

 

Szczegółowe informacje można dostać: 

 

pod numerem Urzędu Miejskiego: 18 472 55 07 

na stronie: www.krynica-zdroj.pl   

pod numerem OSP: 18471 07 77 

pod adresem: opsspskrynica@poczta.onet.pl  
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Polonijne święto sportów zimowych w Krynicy-Zdroju 

Krynica-Zdrój była w tym roku gospodarzem XII 

Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych. Do 

naszego miasta zjechało ponad 500 zawodników 

z 22 krajów, by w dniach od 25 lutego do 2 marca 

rywalizować w kilku dyscyplinach sportowych. 

 

Burmistrz Dariusz Reśko od kilku lat zabiegał o orga-

nizację Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych 

w Krynicy-Zdroju. Dzięki usilnym staraniom i rozmo-

wom z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” oraz władzami rządowymi, Krynica dostała 

na nie zielone światło. Nasze miasto wyłącznie sko-

rzystało na organizacji zawodów. Częste transmisje 

telewizyjne wypromowały Krynicę-Zdrój jako miej-

sce wyjątkowe, przyjazne i  nastawione na rozwój 

sportów zimowych. Pozytywne opinie uczestników 

i gości na temat organizacji oraz przeprowadzenia 

tak dużej imprezy sportowej dają nadzieję, że 

w najbliższej przyszłości ponownie ugościmy człon-

ków Polonii w naszym mieście. 

Główną ideą Igrzysk powstałych z inicjatywy Stowa-

rzyszenia „Wspólnota Polska” jest integracja środo-

wisk polonijnych rozproszonych po całym świecie. 

Zawodom sportowym towarzyszyły m.in. wydarzenia 

kulturalne oraz koncert krynickiej Orkiestry Zdrojo-

wej. Zawodnicy oraz goście z zagranicy mogli zapo-

znać się z bogatą ofertą regionu sądeckiego, a w za-

mian zaprezentowali kryniczanom swoje polonijne 

tradycje. To właśnie wymiana kulturowa, nawiązy-

wanie nowych przyjaźni oraz podtrzymywanie poczu-

cia wspólnoty między Polakami rozproszonymi po 

całym świecie, sprawiają że Igrzyska są kontynuowa-

ne i z roku na rok stają się coraz popularniejsze. 

Klasyfikację generalną wygrali zawodnicy z Czech, 

za którymi uplasowali się polonusi z Litwy i Białorusi. 

Sportowcy rywalizowali m.in. w narciarstwie alpej-

skim i biegowym, snowboardzie, wieloboju łyżwiar-

skim, hokeju czy nordic walking. W zawodach wzięły 

udział zarówno dzieci jak i dorośli oraz seniorzy, po-

kazując że ważniejsze od sportowej rywalizacji jest 

nawiązywanie kontaktów, dobra wspólna zabawa 

i niepowtarzalna atmosfera.  
(RED) 

fot. A. Gulewicz fot. A. Gulewicz 

fot. A. Gulewicz fot. A. Gulewicz 

fot. A. Gulewicz fot. A. Gulewicz 
Na zdjęciu Burmistrz D. Reśko w towarzystwie  
Marszałka S. Karczewskiego i Ministra H. Kowalczyka 
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Czy to już ostatni rok korzystnych bonifikat  
przy sprzedaży lokali z zasobów komunalnych? 

Wszystkie źródła historyczne zgodnie wskazują datę 

24 kwietnia 1793 r. jako tę, od której zaczął powsta-

wać krynicki Zakład Kąpielno-Zdrojowy. Taka data 

widnieje bowiem na dokumencie, na podstawie któ-

rego kilkunastu włościan sprzedało „grunt ze źró-

dłem Hauptquelle [do dziś nazywanym Zdrojem 

Głównym — przyp. autora] komisarzowi cyrkułu san-

deckiego Franciszkowi Stix von Saunbergen'owi, któ-

ry źródło ocembrował i kilka izdebek z wannami dla 

gości kąpielowych tutaj wystawił”1. 

Dlaczego w istniejącej już wówczas od prawie 250 

lat wsi Krzenycze, jej wyjątkowe bogactwo zauważo-

no dopiero przy końcu XVIII wieku? Wyjaśnienie po-

daje jeden z wielkich krynickich balneologów dr   

Bolesław Skórczewski: „Istotne zainteresowanie się 

tym zdrojem nastąpiło dopiero wtedy, gdy Austrya 

odebrała dobra muszyńskie biskupom krakowskim 

i wcieliła je w r. 1782 pod zarząd dóbr państwo-

wych, jako dobra funduszu religijnego. Odnotowano 

napływ wykształconych urzędników [pierwszymi byli: 

wspomniany już Stix von Saunbergen oraz dr F. S. 

Stirba de Stirbitz — autor pierwszej monografii 

o Krynicy — przyp. autora]. Niemcy wyszkoleni od 

Za chwilę 225 lat Uzdrowiska Krynica ! 

W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Miejska w Krynicy-

Zdroju podjęła uchwałę w sprawie bonifikat przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunal-

nych. Dotychczasowe, bardzo korzystne dla najem-

ców, zniżki przy zakupie mieszkań zostały utrzymane 

tylko na najbliższy rok. Czy od przyszłego roku na-

jemcy będą w stanie wykupić mieszkania po tak ko-

rzystnej cenie jak do tej pory? Wielu dotychczaso-

wych najemców skorzystało ze zniżek sięgających 

nawet 80% kwoty wyceny, stając się w ten sposób 

właścicielami mieszkań.  

W sejmowych kuluarach coraz częściej podnoszą się 

jednak głosy, że gminy nie powinny stosować tak 

znacznych preferencji przy sprzedaży. Przeważnie 

chodzi przecież o pełnowartościowe mieszkania. 

Trudno obecnie stwierdzić czy parlamentarzyści na 

serio rozważają możliwość likwidacji bonifikat. Ta-

kiej ewentualności nie można jednak wykluczyć.   

W 2018 r. obowiązują zniżki na sprzedaż lokali 

mieszkalnych w następującej wysokości: 

 dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budyn-

kach mieszkalnych wybudowanych do 1960 r. przy 

jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży — 80% 

 dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budyn-

kach mieszkalnych wybudowanych w latach 1961 

-1984 przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży 

— 70% 

 dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budyn-

kach mieszkalnych wybudowanych w latach 1985 

-1990 przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży 

— 60% 

Jakie zasady będą obowiązywać od przyszłego roku? 

Czy dotychczasowe zniżki zostaną utrzymane? A mo-

że ustawa zabroni ich stosowania? W chwili obecnej 

trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć.  

1 Ilustrowana pamiątka z Krynicy, dr Michał Zieleniewski w Krako-

wie, Drukarnia CZAS 1883 r. 
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wieków w handlu i w przemyśle, od razu dostrzegli 

te skarby, dobywające się z łona ziemi. Radca górni-

czy Hacquet  w tem bezludnem pustkowiu badał te 

Zdroje [Główny i Poboczny — przyp. autora] przez 10 

dni. W dziele wydanym w Norymberdze w r. 1795 pt. 

«Hacquet's Neueste physicalisch — politysche Reisen 

in den Jahren 1788 und 1789 durch die Dacischen 

und Sarmatischen oder Nordlichen  Karpathen 1790–

1796», przedstawił wyniki tych badań w słowach peł-

nych zachwytu i uznania wykazując, że ich woda 

mineralna zwycięsko może rywalizować z podobnemi 

wodami Europy oraz przynosić wielkie dochody 

[…]”2. 

 

Baltazar Hacquet de la Motte [tak brzmi pełne na-

zwisko uczonego — przyp. autora] wykonał i opubli-

kował pierwszą naukową pełną analizę fizyko-

chemiczną wody ze źródła i właśnie tą analizą nadał 

ożywcze tchnienie późniejszemu rozwojowi trwają-

cego dotąd zdrojowiska, a woda źródlana uzyskała 

„certyfikat” i przez ponad 200 lat spełnia wymagania 

„wody lekarskiej”.  

Fenomen stałego składu fizyko-chemicznego wody 

w źródle, odkryty wielokrotnym powtórzeniem anali-

zy przez Hacquet'a, potwierdzany przez późniejszych 

badaczy, a monitorowany współcześnie, stał się ka-

nonem balneologii, szczególnie zaś krenoterapii. 

Przed kolejnym jubileuszem tutejszego Zdroju jest 

zatem odpowiednia pora, by przypomnieć i bardziej 

szczegółowo przedstawić sylwetkę wybitnego — nie 

tylko jak na tamten czas — naukowca:  

Baltazar Hacquet — austriacki naturalista pochodze-

nia francuskiego, urodził się w 1739 r. w  Le Conquet 

w Bretanii. Zmarł 10 stycznia 1815 r. w Wiedniu. 

Studia uniwersyteckie odbył w Paryżu. W armii au-

striackiej pracował jako lekarz, w Pradze — był chi-

rurgiem wojskowym. Od 1773 r. był profesorem ana-

tomii, chirurgii i położnictwa w Lublanie, w latach 

1787–1805 profesorem historii naturalnej na Uniwer-

sytecie Lwowskim, wreszcie — profesorem chemii 

i botaniki w Akademii Krakowskiej w okresie od 1805

–1809 roku. Kraków powierzył  Hacquet'owi równo-

cześnie  funkcję zastępcy dyrektora Ogrodu Bota-

nicznego. 

Na polecenie Rządu Gubernialnego dla Galicji, 

w latach 1787–1795, Hacquet odbył szereg podróży 

badawczych po Karpatach od Babiej Góry aż po Kar-

paty Rumuńskie [zawadził o Bardejovske Kupele — 

przyp. autora]. W sposób przełomowy przysłużył się 

balneologii ale jako zamiłowany przyrodnik, intere-

sował się także botaniką, geologią,  geografią, zoolo-

gią, antropologią, etnografią i etnologią. Wielokrot-

nie bywał w Tatrach i oprócz mineralogii, penetro-

wał czynne wówczas w Tatrach górnictwo; dlatego 

być może, w niektórych publikacjach, przypisuje się 

mu tytuł radcy górniczego3. 

Podróżował po górach Europy (w Alpach Julijskich 

zapoczątkował alpinizm), zbierał o nich informacje 

naukowe kolekcjonował okazy do swojego bogatego 

wachlarza zainteresowań. Stał się jednym z prekur-

sorów rodzimej balneochemii; jego krynickim śladem 

podążali wielcy chemicy uniwersyteccy Schultes, 

Aleksandrowicz, Stopczański, Czyrniański, Dietrich, 

Olszewski, Marchlewski, nie mówiąc o współczesnych 

jak Wyczółkowski, Wagner, Szmytówna, Jarocka. 

Wyniki ich prac stanowią imponujący materiał na-

ukowo-badawczy, bez którego nie byłoby polskiej 

(także krynickiej) balneologii. 

Baltazar Hacquet odkrywając przyrodniczy fenomen 

szczaw karpackich, utorował drogę programowi szer-

szego rozwoju zdrojownictwa [przetwórstwo produk-

tów zdrojowych — przyp. autora]. Dietl i Zieleniew-

ski przybyli do miejscowości krańcowo  zaniedbanej, 

ale zastali bardzo dobrze rozpoznane i wielokrotnie 

potwierdzone walory hydrochemiczne Zdroju Głów-

nego i jeszcze 14 źródeł4 — podstawę, na której 

dzieło Hacquet'a mogło być wykorzystane w sporzą-

dzeniu koncepcji najpierw „wskrzeszenia” (komisja 

wiekopomna5), a potem konsekwentnego rozkwitu 

ówczesnej Krynicy. 

Zdrój Główny, zachowując swoją hydrochemiczną 

niezmienność, przez wieki „szumnie tryszczy z łona 

Ziemi”6 z perlistą kokieterią; swoją obecnością. Wy-

znaczył i nobilituje wyjątkowe centrum tutejszego 

Miasta–Uzdrowiska. Czy w roku kolejnego jubileuszu 

krynickiego Zdroju, historycznie najważniejsze jego 

źródło, właściwie dotąd bezimienne, po 225 latach 

nieustającej „służby” zdrojowisku i krajowi, nie po-

winno przejąć imienia swojego wielkiego promotora? 

    

Autor znany Redakcji  

 

2 Historya budowy kościoła rzym–kat w Krynicy z poglądami na 

przeszłość — dr Bolesław Skórczewski — Kraków, nakładem autora 

1905. 
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