
Gmina Krościenko nad Dunajcem 
- Sołectwo Centrum -  

„Najpiękniejsza małopolska wieś” 



..dawno, dawno temu, za górami za lasami, powstało Krościenko nad 
Dunajcem…itd.. 

Zobaczmy co na przestrzeni 5 lat udało się  

w Sołectwie Centrum zmienić 



Przedszkole - Ochronka 

..i wyrosła pośród pól, 

duża chata niczym dwór. 



Ścieżka ewangelizacyjno - edukacyjna 
… na tych zboczach Kopiej Górki, 

poznajemy myśli, rzeźby i figurki. 



Plac przed biblioteką, przystań flisacka  
…bibliotekę również mamy, 

no i placyk wysprzątany. 

… i flisoki przystań se u nos wybudowali, 

co by cepry płynąć mieli dali 



Parking obok nowego kościoła 

… spychacz ostro ziemie pcha, 

bo na  auta miejsca trza. 



Parking Łąkcica 

…gdy zmęczenie daje w kość, 

na parkingu  łąkcickim można odpocząć coś 



Grzybki dla turystów 

…no i stanął nowy grzybek koło drogi, 

nowszy, piękniejszy i też bez drugiej nogi. 



Ulica Tadeusza Kościuszki 

…chodnik, ławeczka, zieleń i potok w oddali, 

tak sołtys ulicą Kościuszki się chwali. 



Skwer małego rynku 

…król Władysław nie miał w sołectwie łatwego życia, 

ale teraz zielenią i fontanną się zachwyca 



Cmentarz Żydowski 

… bez opieki, zaniedbany, zaniechany, zapomniany,  

dziś wspomnienie, odnowiony, nowy płot, nowe bramy. 



Stary cmentarz parafialny 
… schowany wśród domów ze zniszczonymi krzyżami, 

stoi nowy, żelazny postawiony razem z mieszkańcami  

… a na nowym zaś cmentarzu, 

nowe alejki niech się darzą.  



Kościół pw. Wszystkich Świętych 
… ten wiekowy kościół nie został zapomniany,  

nowa elewacja, więźba, gonty doczekały się wymiany.  



Tablice informacyjne 
… i stoją na skwerach tablice drewniane, 

głosząc sprawy ciekawe, a czasem niechciane. 

Ucył Jasiek jak syć portki nase, 

co by nie zanikły tradycyje nase. 



Punkt informacji turystycznej, donice - ławeczki 

… tu donica, tam ławeczka, 

już ma gdzie siedzieć ta wycieczka. 

… momy tyz izbe regionalną, 

nie byle jaką, nie banalną. 



Ścieżka pieszo –rowerowa, plac zabaw, 
siłownia 

… i ruszyła budowa ścieżyny  z kopyta, 

bo ta strona Dunajca też ma być zdobyta.  



Studnie 

… głęboka studzienka, głęboko kopana, zaniedbana 

- teraz stoi piękna, odnowiona, wyeksponowana. 



Oświetlenie ul. Jana III Sobieskiego 

… pędzą pojazdy, a ruch taki, że boją się dzieciaki, 

nie strach nam teraz - jest chodnik, a od drogi krawędziaki. 



…piknie jest u nas,  

dużo by gadać. 

Lepiej przyjechać, 

samemu zbadać.  

Do zobaczenia w Krościenku nad Dunajcem 


