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Kryniccy emeryci i renciści mają się z czego cieszyć. 

Nie tylko oni zresztą. W tegorocznej edycji Budżetu 

Obywatelskiego zwyciężył projekt pod nazwą „Zakup 

pojazdu na potrzeby rozwoju Komunikacji Uzdrowi-

skowej”. Pomysłodawcy tego projektu dostrzegli 

problem polegający na tym, że pojazdy wykorzysty-

wane obecnie przez Komunikację Uzdrowiskową nie 

wystarczają do obsługi ruchu w takim zakresie, 

w  jakim oczekują tego mieszkańcy. Zakup dodatko-

wego pojazdu oznacza więcej bezpłatnych i ulgo-

wych kursów dla emerytów, rencistów oraz posia-

daczy Krynickiej Karty Rodziny.  

 

Ogłoszenie wyników głosowania to nie jedyna dobra 

wiadomość dla tej grupy mieszkańców. Informuje-

my, że jeszcze w tym roku, w ciągu najbliższych 

tygodni, Komunikacja Uzdrowiskowa uruchomi 

dodatkowe kursy dla swoich pasażerów. Burmistrz 

zabezpieczył już środki na ten cel. Nowy rozkład jaz-

dy wejdzie w życie niezwłocznie po ustaniu najwięk-

szych utrudnień związanych z remontem ulic Kra-

szewskiego i Zdrojowej oraz budową rond. W przy-

szłym roku będzie jeszcze lepiej. Zasięg bezpłatnej 

komunikacji zwiększy się dodatkowo dzięki nowemu 

pojazdowi, który zostanie zakupiony w ramach Bu-

dżetu Obywatelskiego 2019. Poprawi to jeszcze bar-

dziej komfort życia licznej grupy mieszkańców. Dys-

ponując takim taborem będziemy mogli uwzględnić 

wszystkie wnioski dotyczące rozwoju sieci połączeń. 

Przypomnijmy, że Komunikacja Uzdrowiskowa 

wozi swoich pasażerów praktycznie wszędzie: do 

przychodni lekarskich, do aptek, do sklepów, do 

pracy, a nawet do kościołów. Dociera do niemal 

wszystkich miejscowości na terenie naszej gminy. 

Obsługuje połączenia, którymi nie są zainteresowani 

inni przewoźnicy. Musi jednak nieustannie walczyć 

o swój byt. Od chwili uruchomienia jest obiektem 

bezpardonowych ataków. Mimo upływu lat nic się 

w tej sprawie nie zmieniło. Początkowo przeciwnicy 

Komunikacji Uzdrowiskowej przekonywali, że jest to 

wymysł burmistrza Dariusza Reśki, stworzony na po-

trzeby kampanii wyborczej sprzed czterech lat. Mó-

wiono o niej wówczas, że to „kiełbasa wyborcza”, 

która zniknie tak szybko, jak się pojawiła. 

 

Kiedy po jakimś czasie okazało się, że bezpłatna   

Komunikacja Uzdrowiskowa to nie jest pomysł na 

kampanię wyborczą, tylko stałe i pewne wsparcie dla 

emerytów, rencistów czy osób chcących dojechać 

z domu do pracy, jej przeciwnicy zmienili retorykę. 

Obecnie wrogość w stosunku do Komunikacji Uzdro-

wiskowej przejawia się przede wszystkim w agresji 

słownej na stronach internetowych nieprzychylnych 

obecnemu burmistrzowi. W ostatnim czasie uaktyw-

niły się środowiska, którym marzy się likwidacja bez-

płatnej Komunikacji Uzdrowiskowej dla emerytów 

i rencistów. Pozwalają sobie naprawdę na wiele. 

O ile można jeszcze jakoś zrozumieć ataki na same-

go burmistrza, związane z wynikiem głosowania 

w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, o 

tyle ataków na księży z krynickich parafii zrozumieć 

w żaden sposób się nie da.  

(RED) 
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Zakup pojazdu na potrzeby rozwoju Komunikacji 

Uzdrowiskowej to jeden z dziewięciu projektów 

zgłoszonych przez mieszkańców Krynicy-Zdroju 

w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskie-

go. Projekt ten zwyciężył z dużą przewagą głosów, 

ale to nie oznacza, że kryniczanie, którzy oddali 

swoje głosy na inne propozycje zostaną z niczym. 

Wręcz przeciwnie, wyniki głosowania pokazały, że 

pozostałe projekty także znalazły uznanie w oczach 

mieszkańców. Wszystkie one są interesujące i zasłu-

gują na to, by doczekać się realizacji. Burmistrz 

podjął w tej sprawie decyzję, która z pewnością 

ucieszy wszystkich zainteresowanych.  

 

Łączna wartość projektów, które nie zdołały uzyskać 

wystarczającego poparcia w głosowaniu w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 1.002.370 zł. 

Taka właśnie suma zostanie zabezpieczona na wnio-

sek burmistrza w budżecie zasadniczym 

na przyszły rok. Stabilna sytuacja finan-

sowa gminy pozwala na to. W ten sposób 

wszystkie projekty z listy zostaną zreali-

zowane w 2019 r. zgodnie z oczekiwa-

niami mieszkańców. 

 

Skoro wszystkie projekty zgłoszone 

w tym roku doczekają się realizacji, to 

pojawia się pytanie, po co było organi-

zować głosowanie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Miało ono niewątpliwie 

głęboki sens. Wyzwoliło oddolne inicjatywy i pozwo-

liło zorientować się, jakie są preferencje mieszkań-

ców. Oni przecież najlepiej wiedzą, czego im po-

trzeba. Sformułowane propozycje zostały następnie 

poddane społecznej weryfikacji. Przypominamy, że 

głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 

suwerenną decyzją każdego mieszkańca i odbywa się 

na zasadzie pełnej dobrowolności. Nikt przecież nie 

zgłasza i nie popiera projektu, który mu nie odpo-

wiada. Budżet Obywatelski jest zatem rodzajem son-

dy, której wyniki stanowią podstawę do podejmowa-

nia przez burmistrza działań w interesie lokalnej 

społeczności. Z tegorocznego głosowania wynika, że 

mieszkańcom najbardziej zależy na rozwoju bezpłat-

nej i ulgowej Komunikacji Uzdrowiskowej. Autorzy 

i zwolennicy pozostałych projektów nie mają jednak 

powodów do zmartwienia. Oni także są zwycięzcami 

tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.  

Projekt pod nazwą „Zrelaksuj się przy Parku 

Słotwińskim” trzykrotnie zajął II miejsce w głoso-

waniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mam 

pełną świadomość, jak bardzo jest on ważny dla 

mieszkańców Słotwin i okolic. Dlatego zdecydo-

wałem, że projekt ten zostanie zrealizowany 

w 2019 r. w pierwszej kolejności. Harmonogram 

realizacji pozostałych projektów będzie adekwat-

ny do liczby oddanych na nie głosów.  
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Budowa ronda przy Kościele Zdrojowym Budowa ronda przy Kościele Zdrojowym 
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25 czerwca podpisano umowę na remont boiska przy-

szkolnego w Mochnaczce Niżnej o wymiarach 44x22 

metrów. Boisko wielofunkcyjne wyposażone będzie 

w pola do gry w piłkę ręczną, boisko do tenisa, bo-

isko do siatkówki oraz do koszykówki. W ramach pro-

jektu "Małopolskie boiska” nawierzchnia wykonana 

z materiałów urazogennych zostanie wymieniona na 

bezpieczną nawierzchnię  poliuretanową. Oprócz 

wymiany nawierzchni wymienione zostaną bramki, 

siatki, kosze i ogrodzenie. 

Boisko w Mochnaczce to drugi obiekt na terenie na-

szej gminy, który przejdzie modernizację w ramach 

programu. Pierwsze boisko, przy którym zakończono 

prace znajduje się przy Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Krynicy-Zdroju. 

Zgodnie z podpisaną umową boisko zostanie wyre-

montowane w terminie do 15 sierpnia, tak aby wraz 

z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzieci mogły 

korzystać z niego w sposób bezpieczny.  

W ostatnich latach na terenie całej gminy powstały 

lub zostały zmodernizowane liczne place zabaw, pla-

ce rekreacyjne, siłownie zewnętrzne oraz boiska. 

Wartość inwestycji to 399 750 złotych z czego wspar-

cie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach 

programu „Małopolskie Boiska” to 155 634 złotych. 

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem — 

firmą ZUE Krzysztof Łęczycki. 

Jeszcze w tym roku, w ramach środków z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

w miejscowości Czyrna powstanie ogólnodostępne 

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej i wy-

miarach 46x29 metrów. Obiekt będzie umożliwiał 

grę w piłkę ręczną, w koszykówkę oraz siatkówkę. 

Ponadto, zgodnie z warunkami programu i złożonego 

wniosku o przyznanie pomocy finansowej, planowane 

jest nasadzenie drzew o zwiększonej pochłanialności 

smogu i CO2 (robinii akacjowej), a także  montaż 

koszy segregacyjnych na odpady z planszą edukacyj-

ną dla użytkowników obiektu oraz latarni oświetle-

niowej LED z zasilaniem fotowoltaicznym. Wartość 

inwestycji szacowana jest na 390 tys. złotych, w tym 

wnioskowana kwota pomocy wynosi ponad 192 tys. 

złotych. Termin zakończenia i oddania obiektu do 

użytkowania zaplanowano na początek października.    

Będzie to kolejny projekt realizowany dzięki środ-

kom unijnym na rzecz obszarów wiejskich, którymi 

dysponuje Lokalna Grupa Działania — Stowarzyszenie 

„Perły Beskidu Sądeckiego”. Gmina jest członkiem 

Stowarzyszenia od 2011 r.  

(RED) 
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Wspaniała wiadomość dla miłośników dwóch kółek. 

Rozpoczął się ostatni etap budowy trasy rowerowej 

łączącej Krynicę-Zdrój z sąsiednią Muszyną. To jeden 

z licznych dowodów niezwykłej skuteczności burmi-

strza Dariusza Reśki w pozyskiwaniu środków unij-

nych. Przypomnijmy, że w ciągu mijającej kadencji 

burmistrz zdołał pozyskać dziesiątki milionów zł 

dofinansowania zewnętrznego. Część tej ogromnej 

sumy posłużyła do sfinansowania budowy trasy rowe-

rowej. Efekt jest taki, że jeszcze w tym roku, naj-

później w połowie września, jedna z najważniej-

szych obietnic wyborczych burmistrza Reśki doczeka 

się realizacji.  

 

W dniu 29 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kryni-

cy-Zdroju podpisano umowę z wykonawcą inwesty-

cji, na którą mieszkańcy uzdrowiska czekali od lat. 

Zaraz potem ruszyły prace w terenie. Warto mieć na 

uwadze, że budowa trasy rowerowej to tylko jeden z 

elementów wielkiej ofensywy inwestycyjnej burmi-

strza Dariusza Reśki. Trasa VeloKrynica powstaje w 

ramach kompleksowego programu rewitalizacji 

uzdrowiska w Krynicy-Zdroju. Przedmiotem przedsię-

wzięcia jest budowa i oznakowanie trasy rowerowej 

o łącznej długości 12,11 km, w tym 1,68 km oznako-

wania trasy na Bulwarach Dietla (na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Pułaskiego do końca ul. Ebersa 

oraz fragmentu ul. Granicznej) oraz budowa 3,94 km 

trasy od końca ul. Ebersa (z wyłączeniem fragmentu 

na ul. Granicznej) do granicy z gminą Muszyna w Po-

wroźniku. 

Na szlaku powstaną dwie altany, pod którymi będzie 

można odpocząć oraz naprawić swój rower dostępny-

mi narzędziami. Nie zabraknie również siłowni na 

wolnym powietrzu. Na istniejących znakach kierun-

kowych dodane zostaną tabliczki znacznikowe i kie-

runkowe trasy. Budowa VeloKrynica połączy uzdrowi-

sko z budowaną w innych gminach trasą rowerową 

Euro Velo.  

 

Głównym celem inwestycji jest poprawa walorów 

turystyczno-rekreacyjnych miasta poprzez przebudo-

wę istniejących, niejednokrotnie zdegradowanych, 

ciągów pieszo-jezdnych oraz dobudowę nowych od-

cinków komunikacyjnych. Będą one tworzyć w cało-

ści niezwykle urozmaiconą, ekologiczną oraz prak-

tyczną trasę rowerową.  

 

Warto mieć na uwadze, że nowa atrakcja posłuży nie 

tylko samym mieszkańcom gminy. Z pewnością przy-

ciągnie do nas rzesze turystów. Krynica stanowić 

będzie znakomitą bazę wypadową dla wycieczek ro-

werowych na Słowację. Po powrocie kąpiel w Aqu-

aparku i zwiedzanie miasta. Ożywiony ruch tury-

styczny z pewnością poprawi kondycję krynickich 

przedsiębiorców. 

 

Wartość projektu to ponad 6 mln złotych, z czego 

unijne dofinansowanie z MRPO stanowi ponad 

4 miliony. Termin zakończenia inwestycji to 15 

września br., choć wykonawca zadeklarował, że bę-

dzie się starał zakończyć prace jak najwcześniej.  

(RED) 
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Bardzo atrakcyjna lokalizacja oraz przystępne 

ceny sprawiają, że coraz więcej osób decyduje 

się na kupno działek budowlanych na osiedlu 

znanym pod nazwą „Lotnisko” w pobliżu 

„Cichego Kącika”. W ubiegłym miesiącu nabyw-

ców znalazły kolejne dwie działki. Teren ten 

jest objęty w całości miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego, który dopuszcza 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 

w tym także usługi komercyjne polegające na 

wynajmie pokoi dla turystów w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych. Oferowane 

przez gminę działki mają możliwość przyłącze-

nia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dostęp 

do sieci elektrycznej i gazowej. Cześć dotych-

czasowych nabywców przystąpiła już do budowy 

domów, inni traktują te działki jako dobrą in-

westycję, albo zabezpieczenie dla dzieci. 

Wszystko to sprawia, że wolnych działek sukce-

sywnie ubywa. 

Działki dostępne w chwili obecnej zostały za-

znaczone na załączniku graficznym (mapce) ko-

lorem żółtym. Działki, które już znalazły nabyw-

ców oznaczone są kolorem szarym. 

Obecnie gmina planuje wystawić do sprzedaży 

następujące działki: 

1. Działka o numerze ew. 201/5 o powierzchni 

1312 m2 (cena wywoławcza: 70 tys. zł         

+ Vat);   

2. Działka o numerze ew. 201/9 o powierzchni 

1360 m2 (cena wywoławcza: 70 tys. zł         

+ Vat);   

3. Działka o numerze ew. 201/14 o powierzchni 

1482 m2 (cena wywoławcza: 70 tys. zł         

+ Vat);   

4. Działka o numerze ew. 202/80 o powierzchni 

1385 m2 (cena wywoławcza: 70 tys. zł          

+ Vat); 

5. Działki o numerach ew. 202/78 i 201/36       

o łącznej powierzchni 1519 m2 (cena wywo-

ławcza: 75 tys. zł + Vat). 

 

Gmina dokonuje sprzedaży działek w drodze 

przetargów ustnych nieograniczonych. Chętni 

na zakup tych i innych działek proszeni są 

o kontakt pod numerem telefonu: 18 472 5531 

lub osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 34.  
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W styczniu 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-

darki Komunalnej uruchomiło schronisko dla bezdom-

nych zwierząt z terenu gminy Krynica-Zdrój (baza 

MPGK, Powroźnik 140). Misją schroniska jest zapew-

nienie wszystkim podopiecznym zdrowia i jak najlep-

szych warunków bytowania oraz znalezienie dla nich 

nowych odpowiedzialnych opiekunów. 

Szanowni Państwo, wszystkie zwierzęta przebywają-

ce w schronisku są wyprowadzane na spacery, mają 

wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, bawią się i uczą 

czekając na nowego właściciela. Posiadamy wybieg 

dla psów z torem przeszkód, z którego regularnie 

korzystają wszystkie czworonogi. Pracownicy schro-

niska oraz wolontariusze pomagają psom odzyskać 

zdrowie, siły, a przede wszystkim dokładają wszel-

kich starań, aby nasi podopieczni jeszcze raz uwie-

rzyli i zaufali ludziom.  

 

Pamiętajmy, że adopcja psa musi być świadomą 

i odpowiedzialną decyzją. Podejmujemy ją tylko 

wtedy, gdy jesteśmy pewni, że chcemy związać 

swój los ze zwierzęciem na dobre i na złe. W celu 

dokonania adopcji należy udać się do schroniska 

(tylko osoby dorosłe z dowodem osobistym). Adop-

cja jest bezpłatna. 

Informujemy ponadto, że Urząd Miejski w Krynicy-

Zdroju utworzył specjalne konto bankowe, przezna-

czone na dobrowolne wpłaty miłośników zwierząt na 

rzecz podopiecznych schroniska prowadzonego przez 

MPGK. Uzyskane w ten sposób fundusze zostaną spo-

żytkowane na zakup lepszej jakości karmy, witamin, 

siana, koców, smyczy, szelek, obroży, misek, szam-

ponów oraz na zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt.  

Numer rachunku bankowego dla wpłat na ten cel: 

53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 

BS Muszyna/Krynica-Zdrój 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa informuje o możliwości składania wniosków 

o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu 

"Premie dla młodych rolników" w ramach poddziała-

nia "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 

na rzecz młodych rolników" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w  dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r. 

O premię może starać się osoba fizyczna, która 

m.in.: 

 w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie 

więcej niż 40 lat; 

 posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je 

uzupełni; 

 przed dniem złożenia wniosku stała się właścicie-

lem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne 

o powierzchni co najmniej 1 ha; 

 przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomo-

cy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy 

przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła 

prowadzenie działalności rolniczej w gospodar-

stwie rolnym; 

 przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospo-

darstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowa-

nia; 

 najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręcze-

nia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako 

kierujący prowadzenie działalności w gospodar-

stwie o wielkości ekonomicznej 13 000 - 150 000 

euro i powierzchni użytków rolnych równej co naj-

mniej średniej krajowej lub wojewódzkiej (w wo-

jewództwach, w których średnia powierzchnia 

gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od 

średniej krajowej). 

 

Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wyso-

kości 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach. Po wy-

daniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 

80 proc. Premii, a po zrealizowaniu biznesplanu 20 

proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki 

trwałe musi wynieść co najmniej 70% kwoty pomocy.  

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formu-

larze załączników wraz z instrukcjami ich wypełnia-

nia, są dostępne na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl. 

Można je również otrzymać w oddziałach regional-

nych i biurach powiatowych ARiMR. 

(RED) 
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Pomnik Leona Nowotarskiego — budowniczego euro-

pejskiej sławy Krynicy, to powtórny akt uhonorowa-

nia zasług Człowieka, który wiedzę i umiejętności 

inżyniera łączył ze skutecznością znakomitego gospo-

darza. Dowodzą tego liczne obiekty, trwale wpisane 

w świetność międzywojennego okresu krynickiego 

Zdroju. Jeśli w tutejszej konfiguracji kulturowej 

epoka inżyniera Nowotarskiego ma być przypomnia-

na, a Krynica wzbogacona pomnikiem, w laudacji 

pod adresem Nowotarskiego, nie można pomijać pre-

kursora jego dzieła, którym był absolwent Wydziału 

Lądowo–Wodnego Politechniki Lwowskiej, dr nauk 

technicznych, konstruktor katedry budowli wodnych, 

docent wodociągów i kanalizacji miast, wykładowca 

ustawodawstwa wodnego i budownictwa morskiego, 

wreszcie — profesor budownictwa wodnego i rektor 

Politechniki Lwowskiej — Otto NADOLSKI. 

To właśnie inżynier Otto Nadolski odkrył „w koledze 

po fachu” niepospolite predyspozycje zawodowe, 

gdy spotkali się z inż. Nowotarskim przy regulacji 

Dunajca pod Tarnowem, pracując tam w latach 1907 

— 1911. Choć wywodzili się z różnych uczelni 

(Nadolski — Politechnika Lwowska, Nowotarski — 

Politechnika Wiedeńska), pasję zawodową rozwijali 

najpierw równocześnie na budowie w Mościcach, 

a  potem w kolejności po sobie. Nadolski od 1907 r. 

odkrywał w Krynicy specyfikę inżynierii uzdrowisko-

wej, a szczególnie sztukę obchodzenia się z wodami 

nagazowanymi i potrzebę dokształcania inżynierów 

sanitarnych o specjalizację balneotechniczną, więc 

domagał się powołania na Politechnice katedry bal-

neotechniki. Nowotarski karierę hydrotechnika 

w Krynicy rozpoczynał od przenoszenia koryta Kryni-

czanki. 

W swoim życiorysie pisanym w 1919 r., Nadolski tak 

przedstawiał swoje doświadczenia w dziedzinie bal-

neotechniki: „Studja nad wodami mineralnymi 

w Krynicy, rekonstrukcja głównego źródła, którą 

przeprowadziłem w roku 1910, ujęcie źródła mine-

ralnego „Józefa” w roku 1914 i „Jana” oraz liczne 

studja i projekty dotyczące urządzenia zakładu zdro-

jowego w Krynicy, źródeł, głębokich wierceń za wo-

dą mineralną w latach 1907 do teraz” (zapewne 

z prof. Zuberem, lokalizacja pierwszych dwóch głę-

bokich otworów Nr 1 i Nr 2 — Zuber I — przyp. auto-

ra). 

Inicjatywie Nadolskiego, jako wybitnego polskiego 

balneotechnika w latach przed pierwszą wojną świa-

tową, należy przypisywać dwie uchwały odnośnie do 

potrzeby utworzenia katedry balneotechniki w Poli-

technice: pierwszą — podjętą  w 1910 r. przez I Kra-

jowy Zjazd Przemysłowo — Balneologiczny we Lwo-

wie oraz powtórzoną w roku 1912 przez IV Zjazd 

Techników w Krakowie. W 1913 r. Nadolski wygłosił 

i opublikował pracę p.t. „Powstawanie i sposoby uj-

mowania źródeł mineralnych”  oraz pracę „O sana-

cyji Krynicy” — w Przeglądzie Technicznym i w Pa-

miętniku V Zjazdu Techników Polskich. 

W 1916 r. inż. Otto Nadolski 

został mianowany ekspertem 

krynickiego Zakładu Zdrojowe-

go; w roku 1919 przedstawił dla 

niego imponujący plan inwesty-

cyjny, w którym znajdowały się 

m.in: zakłady lecznicze, ujęcia 

wody pitnej i odwierty wody 

mineralnej, szpital, teatr, elek-

trownie, drogi, parki i zieleńce, 

hale targowe, domy administra-

cyjne i mieszkalne oraz urzą-

dzenia asenizacyjne. Ten właśnie plan, sporządzony 

ręką NADOLSKIEGO — skutecznie realizowany przez 

Nowotarskiego w okresie międzywojennym - nazywa-

nym dotąd epoką Nowotarskiego, w 100—lecie tande-

mu N–N, czyż nie powinien otrzymać nazwę  DZIEŁA 

(epoki) NADOLSKIEGO — NOWOTARSKIEGO, by pod-

kreślić geniusz obu!? 

Minister Robót Publicznych prof. inż. Gabriel Naruto-

wicz, doceniając znaczenie uzdrowisk — wśród nich 

Krynicy — dla społeczeństwa, wprowadził plan Nadol-

skiego na realne tory; Ministerstwo Skarbu 14 grud-

nia 1920 r. przyznało Krynicy odpowiedni kredyt na 

realizację tego planu. Otto Nadolski 15 sierpnia 1919 

r. otrzymał od Naczelnika Państwa — Józefa Piłsud-

skiego nominację profesora zwyczajnego III Katedry 

Budownictwa Wodnego Politechniki Lwowskiej. Zmu-

szony pożegnać Krynicę, wracał do Lwowa ze spoko-

jem, wiedząc komu powierza kontynuację rozpoczę-

tego dzieła. 

Oczywistym współtwórcą planu Nadolskiego i po wy-

jeździe Profesora do Lwowa jedynym kandydatem na 

stanowisko zarządcy krynickiego zakładu zdrojowego 

był inżynier Leon NOWOTARSKI „wrośnięty” już 

w Krynicę. Do pomocy miał dwóch równie znakomi-

tych inżynierów przysposobionych do branży uzdro-

wiskowej inż. Mieczysława Franka i Jana Rokosza, 

którzy później, odegrali poważną rolę w rozwoju 

także innych polskich uzdrowisk. 

Powołane we Lwowie „Kierownictwo Przebudowy 

Państwowego Zakładu Zdrojowego w Krynicy z sie-

dzibą we Lwowie” (trwało do 1934 r.), na polecenie 

Namiestnictwa osobiście nadzorowane przez Profeso-

ra Nadolskiego, miało czuwać nad skutecznością pla-

nu przebudowy Krynicy i pomagać Nowotarskiemu 

w pokonywaniu trudności realizacyjnych. 

NADOLSKI pełnił ponadto funkcję kierownika przebu-

dowy Państwowych Zakładów Zdrojowych w Busku, 

Ciechocinku i w Szkle oraz inspektora obiektów wod-

no–kanalizacyjnych. Pisał liczne artykuły, które pu-

blikował w Naszych Zdrojach i w Czasopiśmie Tech-

nicznym — biuletynie Polskiego Towarzystwa Poli-

technicznego, którego był jednym z założycieli 

i członkiem redakcji. Był odznaczony Komandorią 

Polonia Restituta i honorowym obywatelstwem Kryni-

cy. Zmarł 4 grudnia 1941 r. we Lwowie i spoczął na 

Cmentarzu Łyczakowskim. 
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