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TurysTyka

Gmina Krynice jest 
urokliwym miejscem 
przyjaznym mieszkań-
com, turystom oraz 
inwestorom. Krajo-
brazowy i kulturowy 
potencjał mądrze wy-
korzystuje samorząd, 
dzięki czemu Krynice 
jeszcze bardziej zyskują 
na atrakcyjności.

InwesTycje

Samorząd gminy Kryni-
ce dba o to, by ludziom 
żyło się wygodniej. 
Sukcesywnie powstają 
nowe drogi, rozbudo-
wywana jest sieć wodo-
ciągowa. A najmłodsi 
mieszkańcy już niedłu-
go rozpoczną naukę 
w nowym przedszkolu.

28 sierpnia 2018 r.    numer 28 (1392)    www.kronikatygodnia.pl

Nowe drogi, pomosty i przedszkole

Widok na zalew z lotu ptaka

Już jesienią przy zalewie w Krynicach pojawią się nowe pomosty 
spacerowe i do cumowania.

w śród najważniejszych in-
westycji, które gmina zre-

alizowała i realizuje są m.in.: prze-
budowa drogi gminnej w miej-
scowości Zaboreczno, budowa 
sieci wodociągowej w Dąbrowie 
i Zwiartowie, przebudowa dro-
gi w Zwiartowie oraz budowa 
chodnika w Krynicach, utwar-
dzenie i odwodnienie wąwozu 
lessowego w miejscowości Budy 
i kontynuacja modernizacji drogi 
do gruntów rolnych, także w Kry-
nicach; modernizacja świetlic 
wiejskich, budowa placów zabaw 

i siłowni plenerowych. Większość 
tych zadań została wykonana przy 
wsparciu pozyskanych środków 
zewnętrznych. 

Jeszcze w tym roku rozpo-
częte zostaną prace przy budowie 
przedszkola. 

– To czas na przedszkole 
z prawdziwego zdarzenia! Wkrót-
ce będzie gotowy stan surowy 

nowego przedszkola w Krynicach. 
Już myślimy o wyposażeniu, na-
borze i funkcjonowaniu nowej 
placówki dla przedszkolaków. 
Wierzymy, że przedszkole samo-
rządowe w Krynicach będzie miej-
scem rozwoju, edukacji i integracji 
dzieci w wieku przedszkolnym 
– zapowiada wójt gminy Krynice 
Janusz Bałabuch.

Niedawno zakończył się ostat-
ni etap projektu zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych w gminie 
Krynice. Zamontowano 88 zesta-
wów, z których większość insta-
lowano na dachach lub ścianach 
budynków mieszkalnych. Gmina 
Krynice pozyskała na ten cel 
dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego. Poważnym 

wydatkiem był również zakup 
średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla OSP w Hucie 
Dzierążyńskiej o wartości 747 
840,00 zł. 

– 19 lipca podpisaliśmy umo-
wę o dofinansowanie projektu 
„Zagospodarowanie zbiornika 
wodnego Krynice” w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubel-

skiego na lata 2014-2020. Projekt 
dotyczy zagospodarowania terenu 
zalewu w Krynicach na przyjazną 
turystom strefę rekreacji. W ra-
mach zadania zaplanowano zakup 
i montaż 5 pomostów pływających: 
2 pomosty rekreacyjne, tzw. space-
rowe i 3 pomosty do cumowania 
drobnego sprzętu pływającego. 
Przy pomostach zamontowany 
zostanie licznik gości oraz system 
monitoringu wizyjnego z fotowol-
taicznym modułem zasilającym. 
Liczymy, że realizacja projektu 
zachęci turystów do odwiedzania 
miejscowości Krynice, a powstałe 
obiekty uzupełnią obecną ofertę 
turystyczno-rekreacyjną naszej 
gminy – tłumaczy wójt Janusz 
Bałabuch.

Nowe pomosty nad zalewem 
w Krynicach będą gotowe do koń-
ca października. Wartość projektu 
wynosi ponad 321 tys. zł, z tego 
prawie 223 tys. zł to środki pocho-
dzące z budżetu UE.
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Piękna z natury

Wójt gminy Krynice Janusz 
Bałabuch

Gminne szlaki rowerowe przebiegają przez malownicze tereny 
zielonego Roztocza.

Pochodzący z 1890 r. Dwór w Dzierążni jest jednym z cenniejszych zabytków tej okolicy. 

T ereny dzisiejszej gminy 
Krynice wchodziły nie-

gdyś w skład ziem zwanych 
Grodami Czerwieńskimi. We-
dług źródeł pisanych było 
tam potężne, liczące 300 ha 
rozlewisko. O wsi Zwiartów 
w dokumentach wspominano 
już w 1425 r., a o Dzierążni 
i Krynicach należących wów-
czas do Adama Łabuńskiego 

herbu Zagłoba można prze-
czytać w źródłach z 1435 roku. 
Pierwszy kościół katolicki 
pojawił się na tych terenach 
w połowie XIV w.  

Dzisiaj gmina Krynice zaj-
muje powierzchnię 73,58 km2 
i składa się z 16 sołectw. Pozo-
stałością dawnego rozlewiska 
są tereny bagienne i zalew 
w dolinie rzeki Kryniczki, 
który stanowi atrakcję przede 
wszystkim dla miłośników 
wędkarstwa. Miłośników przy-
rody zachwyca urozmaicony 
krajobraz z licznymi wznie-
sieniami, jarami i wąwozami. 
Dla rowerzystów zbudowano 
32,5-kilometrowy szlak rowe-
rowy o 3 stopniach trudno-
ści. Jego trasa wiedzie przez 
Dzierążnię, Zwiartów, Polany, 
Krynice, Dąbrowę, Majdan 
Sielec, Romanówkę, Kolonię 
Partyzantów i Antoniówkę. Na 
szlaku jest już 100 oznaczeń, 
nie brakuje też miejsc posto-
jowych czy koszy na śmieci. 
Stworzenie profesjonalnej 
ścieżki rowerowej było moż-
liwe dzięki dofinansowaniu 
przy współpracy Stowarzysze-

nia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Krynice.

Natura jest często inspira-
cją dla tutejszych i okolicznych 
artystów. W tym roku studenci 
UMCS-u z Lublina brali udział 
w  plenerze artystycznym 
połączonym z warsztatami dla 
dzieci i młodzieży. Pod dłu-
to poszedł m.in. pień ponad 
100-letniego dębu. Efekty 
kilkunastodniowej pracy (rzeź-
by pt. „Ucho Van Gogha”, 
„Bazyliszek”) można oglądać 
na wystawie. 

Na terenie gminy Kryni-
ce znajduje się też mnóstwo 
zabytków i innych atrakcji 

turystycznych. 
– Jesteśmy świadomi po-

tencjału tego terenu, dlatego 
duży nacisk kładziemy na roz-
wój infrastruktury turystycznej 
w gminie, promocję turystyki, 
dbanie o atrakcyjność oferty 
turystycznej, dostępność infor-
macji na stronie internetowej 
gminy – tłumaczy wójt Janusz 
Bałabuch.

I dodaje: 
– Zachęcamy mieszkańców 

do aktywności gospodarczej 
i udziału w programach po-
mocowych. Staramy się też 
wyjść naprzeciw współcze-
snego inwestora, tak by nasze 

Warto przyjechać do Krynic, by odkryć 
niezwykłe widoki i poczuć klimat 
drewnianych świątyń, odwiedzając 
m.in. modrzewiowy kościółek w Kryni-
cach. Podążyć szlakiem partyzanckim 
i odwiedzić wieś Dzierążnię, a w niej 
odrestaurowany kompleks parkowo-
-dworski. Aktywnie odpocząć nad 
zalewem w Krynicach, łowiąc ryby 

i pływając kajakiem lub rowerkiem 
wodnym oraz udać się na spacer 
wzdłuż brzegów zalewu czy skorzystać 
z infrastruktury towarzyszącej (altana, 
miejsce na ognisko, grill). Warto 
wybrać się na wycieczkę rowerem 
po szlakach rowerowych biegnących 
przez drogi gminne i powiatowe. Po-
znać nowe smaki i lokalne produkty: 

olej rzepakowy tłoczony tradycyjnie, 
pączki kapuściane, miody i krynicką 
oranżadę. Niezapomniane wrażenia 
zapewnią też cykliczne imprezy 
kulturalne, m.in. Gminne Święto 
Sportu, Sobótka Wędkarska, zawo-
dach pożarniczo-sportowe i Gminne 
Święto Plonów oraz wystawy rzeźb 
i malarstwa plenerowego.

tereny inwestycyjne były cie-
kawą alternatywą. W związku 
z tym sprzyjamy ochronie 
środowiska, inwestycjom eko-
logicznym, gospodarce odpa-
dami oraz rozbudowie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Chcemy, by u nas żyło się le-
piej! – mówi Janusz Bałabuch, 
który funkcję wójta w gminie 
Krynice pełni od 2006 roku.
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Materiał powstał przy współpracy  
z gminą Krynice


