
 
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYNICY 

ROZMOWA Z BURMISTRZEM 

... inwestujemy przede wszystkim w ochronę środowiska — mówi burmistrz 
Krynicy mgr Jan Golba. 

Redakcja: 
- Co jest największym osiągnięciem Krynicy w jej 200-leciu? 
Burmistrz: 
- Fakt, że była i pozostała uzdrowiskiem! 
- ??? 
- Dzięki zmniejszeniu inwestycji budowlanych w latach ubiegłych udało  się 
powstrzymać degradację środowiska naturalnego. Zachowaliśmy zabytkowe budo 
wnictwo Deptaku... 
- Jakie są najważniejsze inwestycje proekologiczne? 
- Do końca 95 roku ma ruszyć oczyszczalnia ścieków o dobowej wydajności 15 tyś. 
m3, dająca wodę oczyszczoną w 95-98 %. W tym samym czasie zostanie oddany 
kolektor Tylicz-Powroźnik odprowadzający ścieki Muszynki, Mochnaczki Wyżnej 
i Niżnej oraz Wojkowej — do oczyszczalni w Muszynie. Mamy także lokalizację 
i fundusze na budowę wysypiska śmieci.  Będzie to inwestycja dwuetapowa, 
obliczona na ok.  100 lat użytkowania. W planie jest także regulacja potoku 
Zieleniowskiego, Palenicy, Czerwonego i Czarnego Potoku. Planujemy je zakończyć 
również w 1995 roku. 
Dzięki gazyfikacji Krynicy i okolicznych wsi oraz elektryfikacji linii kolejowej 
zmniejszyło się skażenie powietrza. W chwili obecnej jest ono na granicy wymaganej 
dla uzdrowisk. 
Dla podniesienia estetyki Krynicy zagospodarowano z powrotem istniejące na 
Górze Parkowej stawy, na Deptaku ustawiono stylowe latarnie. W roku bieżącym 
Deptak otrzyma nową nawierzchnię z kolorowej kostki. 
- Głównym bogactwem Krynicy są źródła wód mineralnych. Mówi się, że są na 
wyczerpaniu; ponoć uległy skażeniu? 
- Niektórym źródłom położonym płytko zagrażały zbiorniki stacji paliw wojska. 
Baza paliw została obecnie zlikwidowana, a teren zrekultywowany. Natomiast 
źródła głębokie, jak chociażby „Zuber”, nie mogą ulec skażeniu z racji bardzo 
głębokiego odwiertu. Wszystkie źródła wody mineralnej są odnawialne. Co jakiś 
czas woda pojawia się w nich ponownie. 
- Czy istnieje możliwość otrzymania koncesji na butelkowanie wody mineralnej? 
- Tak. Otrzymać ją można w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Szczegółowe 
informacje na ten temat można dostać w Okręgowym Urzędzie  Górniczym 
w Krakowie. 

 69



- Czy Krynica ma rezerwy wody mineralnej (chodzi o nowe źródła)? 
- Bardzo małe. Mamy sygnały, że takie źródła znajdują się w Krynicy Dolnej. 
- Jakie będą kierunki rozwoju Krynicy? 
- Musimy położyć większy nacisk na modernizację bazy wypoczynkowej. Aby 
Krynica mogła być interesująca dla wczasowiczów, powinna mieć o wiele więcej 
różnego rodzaju ofert rekreacyjnych. Myślę tu zarówno o otwarciu kasyna, jak 
i zagospodarowaniu turystycznym doliny Czarnego Potoku (zalew rekreacyjny), 
kolejce gondolowej lub krzesełkowej na Jaworzynę, zagospodarowaniu Słotwin, 
gdzie planujemy kompleks wyciągów narciarskich wraz z konieczną infrastrukturą 
(restauracje, parking, baza noclegowa). 
Krynica powinna mieć ogólnie dostępną salę gimnastyczną, salon kosmetyczny, 
hippodrom, kort tenisowy, pole golfowe, nawet lotnisko dla lotni. Musimy rozeznać 
potrzeby rynku i naprzeciw tym potrzebom wychodzić. Tak dzieje się we francuskiej 
Owernii, z którą podejmujemy właśnie pierwsze kontakty. Nasi francuscy partnerzy 
kładą duży nacisk na oddzielenie leczenia od wypoczynku. Sugerują istnienie 
osobnych kompleksów zabiegowych, osobno zaś bazy noclegowej. Proponują także 
bardzo popularne obecnie we Francji wynajmowanie mieszkań do dyspozycji 
wczasowiczów. 
Krynica i cały region od Wysowej po Piwniczną posiadać musi znakomity 
marketing, a także doskonałą i pełną informację o istniejących miejscach noc-
legowych i możliwościach spędzenia wolnego czasu. Marzy mi się bank danych, w 
którym za jednym telefonem wszystkie te informacje będzie można uzyskać. Cały 
nasz region, żyjący z turystyki i wypoczynku, musi też wypracować identyfikator — 
prosty znak odwołujący się do naszej specyfiki czy położenia (którego urodę, 
doprawdy, trudno przecenić). 
- Czy będzie współpraca ze Słowakami? 
- Tak. Do Bardiowa przez przejście w Muszynce jest tylko 29 km. Gdy zgodnie 
z umową Słowacy wybudują budynek dla obsługi podróżnych, przejście będzie 
oddane do ruchu. Ma to nastąpić w 1994 roku. Jednak już dziś nasze kontakty są 
częste i przyjacielskie. Dobrze znamy się z władzami tego miasta i często bywamy 
u siebie. 
- Ile łóżek ma Krynica przygotowanych obecnie dla gości? 
- 3 tyś. kuracyjnych i 8 tyś. wczasowych. 
- Czy to nie za dużo? 
- Podobne zastrzeżenia mają Austriacy. Obecnie analizujemy ich zasady ustalania 
przepustowości uzdrowisk. 
- Co jest największym zmartwieniem burmistrza Krynicy? 
- Bezrobocie.  Ograniczyły swą działalność Państwowy Ośrodek Maszynowy, 
Spółdzielnia Usług Rolniczych, PSS. Zlikwidowano przerosty zatrudnienia w do 
mach wczasowych i sanatoriach. Wiele domów wczasowych przeszło w ręce 
prywatne. Ludzie nie mają pracy. 
- Jakie są marzenia i plany burmistrza Krynicy? 
- Chciałbym w oparciu o istniejącą bazę któregoś z domów wczasowych zor- 
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ganizować szkolenie - w formie międzynarodowej szkoły turystycznej - dla tych, 
którzy w przyszłości chcą utrzymywać się z turystyki czy wczasów. Jakość tych usług 
jest w Krynicy ciągle niezadowalająca. Kolejna sprawa: Krynicy przydałyby się co 
najmniej dwie rozlewnie wody mineralnej. Chciałbym także — dla poprawienia 
rynku pracy — otworzyć zakład konfekcyjny, zatrudniający przynajmniej 200 
kobiet. Marzy mi się również — w oparciu o bazę jednego z sanatoriów — 
otworzenie międzynarodowej kliniki!  
— Życzymy powodzenia! 

Rozmawiała Magda Małecka-
Myślik 

 
Nie sposób wyjechać z Krynicy bez pamiątkowego zdjęcia z deptaku...
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