
 

KOMUNIKACJA UZDROWISKOWA  2 

ROZKŁAD JAZDY NOWYCH LINII KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ 3 

SCHEMAT NOWYCH LINII KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ 4-5 

GMINNE DOŻYNKI W TYLICZU 6 

PROJEKT „PARTNERSTWO ZDROJÓW” 7 

48 FESTIWAL IM. JANA KIEPURY  8 

PRZYGARNIJ CZWORONOGA!       9 

WERNISAŻ GRUPY AMARANT 9 

PARTNERSTWO KRYNICA-SWISS CONTRIBUTION  10-11 

INFORMACJE UNIEWRSYTETU TRZECIEGO WIEKU 12 

W tym numerze: 

Nr 4 (18), Wrzesień 2014r. ISSN: 2083-6163   

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  G M I N Y  K R Y N I C Y - Z D R O J U  

Strona: KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE     

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w 

Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscy-

plinarny tworzy Grupy Robocze, które rozwiązują problemy 

związane z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidu-

alnych przypadkach. Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, 

jesteś upokarzana, bita, słyszysz groźby, jesteś zmuszana do 

poniżających zachowań – nie musisz się na to godzić. Jeśli 

dzieje Ci się krzywda – masz prawo do obrony i wsparcia.  

O szczegóły zapytaj w Ośrodku Pomocy Społecznej                

ul. Kraszewskiego 37 Krynica-Zdrój lub pod numerem telefo-

nu 18 471 07 77. 

 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie został utworzony 

Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia, w którym dyżuruje: 

pracownik socjalny, radca prawny i psycholog. Na terenie 

Gminy Krynica-Zdrój funkcjonuje telefon zaufania, który jest 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.  

 

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM:  

784 506 293 

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA EMERYTÓW I RENCINSTÓW 

fot. A. Gulewicz 
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Komunikacja Uzdrowiskowa rozwija się  

i wprowadza bezpłatne przejazdy dla emerytów  

i rencistów 

Istniejąca od marca tego roku Komunikacja Uzdrowiskowa 

świadczy usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy 

Krynicy-Zdroju. Od samego początku jest obiektem ata-

ków ze strony środowisk nieprzychylnie nastawionych do 

burmistrza Dariusza Reśki. Sens jej istnienia podważa 

zwłaszcza opozycyjny biuletyn „Czas Krynicy” – promują-

cy swojego kandydata na fotel burmistrza. Na łamach 

tego pisma ukazał się niedawno obszerny wywiad, w któ-

rym zamieszczono szereg krytycznych opinii na temat 

funkcjonowania Komunikacji Uzdrowiskowej. Padły tam 

m. in. stwierdzenia sugerujące, że nowa komunikacja jest 

niepotrzebna bowiem jeden z już istniejących na rynku 

prywatnych przewoźników z własnej inicjatywy zabezpie-

czył znaczące ulgi dla emerytów i rencistów. Według jego 

zapewnień, nie miało to nic wspólnego z uruchomieniem 

gminnej komunikacji. Szczerość tych deklaracji – a tym 

samym wiarygodność wspomnianej gazetki – zweryfikowa-

ło samo życie. W chwili obecnej „zachwalany” przez biu-

letyn „Czas Krynicy” operator stosuje oficjalne zniżki 

jedynie w wymiarze symbolicznym (bilet ulgowy kosztuje 

u niego bez mała tyle, ile bilet normalny w Komunikacji 

Uzdrowiskowej). Wydaje się, że nie tego oczekiwali 

mieszkańcy. Z informacji, jakie docierają do naszej re-

dakcji wynika, że cześć z nich podjęła inicjatywę zbiera-

nia podpisów w obronie Komunikacji Uzdrowiskowej. Za-

wiązał się społeczny komitet, który w krótkim czasie ze-

brał blisko 400 podpisów pod apelem o zaprzestanie dzia-

łań mogących zaszkodzić naszemu gminnemu przewoźni-

kowi. Akcja będzie kontynuowana w najbliższych miesią-

cach. Jej inicjatorzy zapowiadają, że zebrana lista zosta-

nie przekazana na ręce redaktora naczelnego biuletynu 

„Czas Krynicy” oraz popieranego przez niego kandydata 

na burmistrza w trakcie konferencji prasowej przed wy-

borami. 

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów to nie jedyna 

dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy. Z początkiem 

drugiej dekady września uruchomione zostały dwie dodat-

kowe linie Komunikacji Uzdrowiskowej. Nowy bus obsługi-

wać będzie trasę z Czarnego Potoku do Czyrnej (przez 

Polany) i z powrotem, a także trasę z Czarnego Potoku 

przez Tylicz do Muszynki i z powrotem. 

W dniu 26 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona zagadnie-
niom rozwoju Komunikacji Uzdrowiskowej. Zdecydowana większość obecnych na sali 
radnych poparła wniosek burmistrza Dariusza Reśki o wprowadzenie bezpłatnych prze-
jazdów dla emerytów i rencistów. Stawką zerową objęci zostali emeryci od 60 roku ży-
cia, renciści oraz dzieci w wieku do 4 lat. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz młodzież 
szkolna za przejazd zapłacą złotówkę.  

Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Prosimy jednocześnie o przesyłanie opinii na temat funkcjono-
wania Komunikacji Uzdrowiskowej oraz sugestii dotyczących jej rozwoju — telefon: 18 472 55 23. 

(RED) 

fot. A. Gulewicz 
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Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  CZYRNA  

 Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  

Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  Muszynka 

OSIEDLE  Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  

ROZKŁAD JAZDY 

OZNACZENIA KURSÓW: 

D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 

6 kursuje w soboty; 

7 kursuje w niedziele; 

8 kursuje w dni świąteczne, tak jak w soboty i niedziele; 

b nie kursuje 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i 

w dniu 25 XII. 
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Schemat linii 

Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  CZYRNA  Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 
ul. Kraszewskiego 37 
33-380 Krynica-Zdrój 

mpgk-krynica.pl   transport@mpgk-krynica.pl 

tel. 18 471 15 25    fax 18 472 52 67 
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Opracował: A. Repel/MPGK  

Schemat linii 

Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  Muszynka OSIEDLE  Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok PĘTLA  

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 
ul. Kraszewskiego 37 
33-380 Krynica-Zdrój 

mpgk-krynica.pl   transport@mpgk-krynica.pl 

tel. 18 471 15 25    fax 18 472 52 67 



6 Odwiedź nas na: www.krynica-zdroj.pl                 

Gminne dożynki w Tyliczu 
Przywrócona po latach zapomnienia tradycja organizowa-

nia gminnych dożynek z roku na rok zyskuje na popularno-

ści. Według ostrożnych szacunków organizatorów, w odby-

wającej się 23 sierpnia imprezie udział wzięło dwa razy 

więcej osób niż w roku poprzednim. Tegoroczne święto 

plonów rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele para-

fialnym p.w. Imienia Maryi w Tyliczu. Celebrował ją ks. 

prałat Marian Stach. Podczas nabożeństwa poświęcono 

chleby oraz piękne dożynkowe wieńce, przygotowane spe-

cjalnie na tę uroczystość przez każde z ośmiu sołectw. Po 

mszy barwny korowód mieszkańców przemaszerował na 

miejscowy stadion, gdzie wszystkich uczestników dożynek 

serdecznie powitali: starosta – Tadeusz Jarzębak, sołtys 

Tylicza i starościna Stanisława Rydzanicz z Czyrnej. Rozpo-

częła się część oficjalna z udziałem wielu zaproszonych 

gości. Tegoroczna impreza zyskała międzynarodową opra-

wę, ze względu na udział delegacji z zaprzyjaźnionego 

niemieckiego miasta Bad Sooden-Allendorf. Gminne dożyn-

ki w Tyliczu były okazją do zaprezentowania się wszyst-

kich sołectw z tereny naszej Gminy, w tym prężnie działa-

jących lokalnych stowarzyszeń i organizacji oraz Kół Go-

spodyń Wiejskich. Wzorem lat ubiegłych towarzyszyło im 

szereg atrakcji artystycznych i kulinarnych. Stoiska wprost 

uginały się od wyrobów rękodzieła oraz smacznych potraw 

i napojów. Koło Łowieckie „Jeleń” przygotowało ekspozy-

cję poświęconą tematyce myśliwskiej. Delegacja z Bad 

Sooden-Allendorf zaprezentowała natomiast multimedial-

ną projekcję na temat swojego uzdrowiska. 

Przybyli na dożynki goście podkreślali znakomitą organiza-

cję imprezy. W części artystycznej wystąpił zespół 

„Dollars Brothers”. Do tańca przygrywała kapela „Max i 

Krzysztof”. Zorganizowano także turniej piłkarski oraz 

szereg atrakcji dla dzieci. Zabawa w Tyliczu trwała do 

późnych godzin nocnych. 

(RED) 
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Izabela Micek 

Krynickie Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad 
Sooden-Allendorf zakończyło realizację  

II edycji projektu „Partnerstwo Zdrojów” 
Krynickie Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden-

Allendorf w dniach 23.08. - 25.08.2014 realizowało po raz 

drugi projekt pn." Partnerstwo Zdrojów" dofinansowany ze 

środków Województwa Małopolskiego w ramach programu 

"Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa", którego głównym 

celem była promocja marki "Małopolska" i Sądecczy-

zny. Podczas tegorocznej edycji projektu delegacja nie-

miecka z miasta partnerskiego z Bad Sooden - Allendorf 

wraz z Burmistrzem Frankiem Hixem odwiedziła Krynicę-

Zdrój, Tylicz, Wysową i Muszynę.  

Podczas gminnych dożynek w Tyliczu Burmistrz Krynicy-

Zdroju i Burmistrz Bad Sooden-Allendorf wspólnie odebrali 

chleb dożynkowy, gratulowali mieszkańcom wsi wspania-

łych wieńców dożynkowych i wyrobów regionalnych. Na-

mawiali uczestników do jedzenia jak największej ilości 

jabłek dla zdrowia i gospodarki. Krynickie Stowarzyszenie 

Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf również posiadało swoje 

stoisko promujące markę Małoplska - miody, oscypki, fol-

dery, a na potrzeby projektu wydało katalog wyrobów 

regionalnych gminy Krynica-Zdrój. 

Grupa niemiecka była pod ogromnym wrażeniem prezento-

wanych przez poszczególne sołectwa Gminy Krynica-Zdrój 

wyrobów regionalnych, tradycyjnych jak również muzyki 

folkowej. Zostało to uhonorowane pięknymi dyplomami od 

Stowarzyszenia dla poszczególnych sołectw. 

W kolejnym dniu tj. 24.08 goście obejrzeli zagrodę łem-

kowską w Łosiu i zapoznali się z historią oraz losami 

"maziarzy" po czym wzięli udział na zaproszenie Zarządu 

Uzdrowiska Wysowa S.A. w Jubileuszu 55-lecia Uzdrowi-

ska. Burmistrz Frank Hix wraz z przedstawicielami Zarzą-

du, władzami samorządowymi, przedstawicielami instytu-

cji publicznych dokonał przecięcia wstęgi i otwarcia zmo-

dernizowanego budynku „Biawena”. W ramach promocji 

wód lecznicznych, lecznictwa uzdrowiskowego wysłuchano 

prelekcji dr Eugeniusza Mućka. 

Ostatni dzień realizacji projektu poświęcony został historii 

uzdrowiska Muszyny i Krynicy-Zdroju. W Muzeum Regional-

nym w Muszynie odbyła się prelekcja połączona z prezen-

tacją multimedialną na temat historii tych uzdrowisk, któ-

rą prowadziła kustosz Pani Barbara Rucka. W wydarzeniu 

uczestniczył Burmistrz Gminy Muszyna Pan Jan Golba. Wi-

zyta w muzeum zakończyła się koncertem pianistycznym w 

wykonaniu Pana Krzysztofa Dziurbiela, który wprowadził 

wszystkich uczestników w stan wspaniałej melancholii. Po 

zwiedzeniu „ogrodów sensorycznych” w Muszynie oraz 

cerkwi w Powroźniku wszyscy uczestnicy projektu udali się 

na szczyt Jaworzyny Krynickiej (oczywiście wyjazd gondo-

lą) podziwiać urokliwą panoramę. 

Pobyt delegacji z Bad Sooden-Allendorf dofinansowany 

został ze środków Budżetu Gminy Krynica-Zdrój, a człon-

kowie Krynickiego Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden-

Allendorf gościli uczestników projektu w swoich domach 

zapewniając im noclegi i opiekę.  

fot. I. Micek 

fot. A. Klimkowski 

fot. A. Klimkowski 

fot. A. Klimkowski 
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48 Festiwal im. Jana Kiepury za nami 
Sukcesem zakończył się tegoroczny Festiwal im. Jana Kie-

pury. Współorganizująca 48 edycję Opera Krakowska zna-

komicie przygotowała imprezę od strony artystycznej. 

Nawet wyjątkowo kapryśna w tym roku pogoda nie była w 

stanie zmącić cudownej atmosfery Festiwalu. Trwającym 8 

dni występom całej plejady znanych i cenionych artystów 

towarzyszyło ogromne zainteresowanie zarówno publiczno-

ści, jak i krytyków sztuki. Festiwal zgromadził kilkunasto-

tysięczną widownię. Łącznie sprzedano 5 600 biletów. 

Pozostałe wydarzenia otwarte były dla szerokiej publicz-

ności. Wśród koncertów głównych największą oglądalno-

ścią cieszyła się „Gala opery, operetki i musicalu”, kon-

cert plenerowy. Wśród koncertów niebiletowanych rankin-

gi popularności pobił natomiast koncert „Jak Kiepura i 

Marta Eggerth – wyśpiewana historia miłości”, w którym 

uczestniczyło ok. 500 osób. „Królową” projekcji multime-

dialnych okazała się „Carmen” z Małgorzatą Walewską w 

roli głównej (inscenizacja Gliwickiego Teatru Muzyczne-

go). Rzesze melomanów przyciągnęły także „Hejnały Kie-

purowskie”, wybrzmiewające codziennie w południe z 

muszli koncertowej na deptaku. Ten oryginalny pomysł 

okazał się prawdziwym „strzałem w dziesiątkę” i najpraw-

dopodobniej na stałe zagości w programie kolejnych edy-

cji. 

W Festiwalu wzięło udział 265 artystów, w tym 26 soli-

stów, 5 orkiestr  i 3 chóry. W sumie wykonano 270 utwo-

rów. O akredytację wystąpiło ponad 30 dziennikarzy, któ-

rzy relacjonowali wydarzenia na łamach m.in. „Gazety 

Wyborczej”, „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskie-

go”, „Dobrego Tygodnika Nowosądeckiego” i „Krynickich 

Zdrojów”. Transmisje dotyczące Festiwalu pojawiały się 

m.in. w Polskim Radiu, Radiu RDN oraz TVP Kraków. 

Łączną liczbę relacji i wzmianek na temat tegorocznej 

edycji można oszacować na ok. 100.  

48 Festiwal im. Jana Kiepury wyróżnił się wysokim pozio-

mem artystycznym i organizacyjnym. Gościliśmy doskona-

łych artystów, rozpoznawalnych na arenie międzynarodo-

wej, powszechnie uznanych dziennikarzy oraz – co najważ-

niejsze – wymagającą, osłuchaną publiczność z różnych 

części Polski. Jej żywiołowe reakcje i pozytywne komenta-

rze są dla nas najlepszym potwierdzeniem słuszności przy-

jętej koncepcji programowej.  
(RED) 
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Grupa Twórców „Amarant”  

Przygarnij czworonoga!       

Szanowni Państwo, 

Na terenie naszej gminy wyłapywane są bezdomne psy. Zwierzęta trafiają do schroniska w Powroźniku prowadzonego 

przez MPGK Sp. z o.o. 

Jeśli nie jest Ci obojętny los porzuconych piesków koniecznie pomyśl o przygarnięciu od nas zwierzaka. 

Szukasz swojego czworonożnego przyjaciela bądź towarzysza do długich spacerów? Skontaktuj się z nami! 

Akcja pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. 

Szczegółowe informacje: 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 

tel.: 18 471 15 25, e-mail: schronisko@mpgk-krynica.pl 

Wernisaż Grupy Amarant 
22 czerwca 2014 r. o godz. 12:30 w Domu 
Kultury w Tyliczu odbył się wernisaż wy-
stawy prac Grupy Twórczej „Amarant”. 

Grupa Twórców „Amarant” działa już od wielu lat. Korzeniami swymi sięga 

czasu działalności Krakowskiego Domu Kultury pod Baranami. Od 2000 roku 

pracujemy jako samodzielna grupa pod kierownictwem artystycznym znanego 

krakowskiego artysty malarza, grafika i poety Kazimierza Machowiny. 

Grupa skupia osoby w różnym wieku, reprezentujące różne zawody. Mamy 

wiele osiągnięć artystycznych, udokumentowanych przez liczne wystawy zbio-

rowe       i indywidualne. Staramy się także pomagać młodym artystom pre-

zentując ich prace na wspólnych wystawach. W ekspozycji tylickiej bierze 

udział studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Paulina Jawień. Człon-

kowie grupy „Amarant” uczestniczyli w wielu konkursach plastycznych i wy-

stawach pokonkursowych osiągając wysokie lokaty w kraju i za granicą. Nasza 

koleżanka Irena Lorenc w 2012 r. została przyjęta w poczet Związku Polskich 

Artystów Plastyków. Jako grupa twórcza jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy 

i propozycje. Potwierdzeniem jest aktualny plener i wystawa poplenerowa w 

Tyliczu. Żegnając gościnny Tylicz przekazujemy część naszych prac na aukcję 

charytatywną mając nadzieję niesienia pomocy osobom potrzebującym. 
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Partnerstwo Krynica-SWISS Contribution na finiszu! 

Cykl szkoleniowy zapoczątkowały 
dwudniowe warsztaty z zakresu 
komunikacji społecznej, rozwiązy-
wania konfliktów i sposobów nego-
cjacji. Przeprowadzili je trenerzy 
z firmy Mediatorzy.pl. Oprócz wy-
kładu i gry symulacyjnej, zorgani-
zowano ćwiczenia dyskusyjne kon-
kretnych przypadków, zgłoszonych 
Koordynatorowi przy zbieraniu 
danych do projektu.  
  
Warsztaty nt. technologii GIS 
(technologia informatyczna łączą-
cą charakterystykę geometryczną i 
lokalizację obiektów z ich charak-
terystyka opisową). Warsztaty 
przeprowadzono w trzech etapach: 

 prezentacja przestawiająca zało-
żenia technologii GIS,  

 zbieranie danych w terenie,  

 praca kameralna ( przedstawie-
nie możliwości programu Quan-
tum oraz wprowadzanie danych).  

 
Powołano punkty konsultacyjne w 
Urzędach Miejskich Krynica-Zdrój i 
Muszyna, obsługiwane przez przed-
stawicieli beneficjenta. 
Konsultacje prowadzono w miesią-
cach luty i marzec dwa razy w ty-
godniu w poniedziałki i w piątki po 
6 godzin/dziennie.  
Oprócz konsultacji „twarz w 
twarz”, prowadzono konsultacje 
telefoniczne oraz przez Internet. 
Zbierano uwagi, informacje o kon-
fliktach oraz o innych zdarzeniach 
dotyczących funkcjonowania pro-
gramu Natura 2000 na obszarze 4 
gmin objętych projektem; oprócz 
Krynicy-Zdroju i Muszyny, oceną 
projektową objęte są Łabowa i 
Piwniczna-Zdrój.  
Zebrano 107 uwag i postulatów, 
które będą materiałem dla grupy 
fokusowej. 
Przeprowadzono ankietyzację spo-
łecznego postrzegania programu 
Natura 2000. 
Tematykę i pierwowzór ankiety 
przygotowano na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie.  
Zebrano 407 wypełnionych ankiet, 
które będą podstawą do wypraco-
wania wniosków dotyczących spo-
sobu zarządzania obszarami Natura 
2000.     
 
Przeprowadzono cykl 4 spotkań 
warsztatowych o przebiegu wykład
-prezentacja-teren. 
W każdym z nich przedstawiano 
realny bądź analizowano domnie-
mywany konflikt pomiędzy ochroną 
przyrody, a rozwojem gospodar-

czym. Zadaniem projektowym jest 
wyłonienie 10 liderów mających w 
przyszłości spełniać rolę łącznika 
między interesariuszami programu 
Natura 2000.  

 Dwudniowe warsztaty „Stan po-
pulacji zwierząt na terenie Ostoi 
Popradzkiej”  dotyczyły konfliktów 
związanych z  ochroną dużych dra-
pieżników, zwierząt kopytnych, 
wydry, bobra oraz ichtiofauny.  

 Warsztaty dotyczące stanu sie-
dlisk leśnych oraz problemów 
związanych z gospodarką leśną.  

 Warsztaty dotyczące siedlisk łą-
kowych, dobrej praktyki w zakre-
sie prowadzenia gospodarki łąkar-
skiej z uwzględnieniem wymogów 
ochrony i zachowania w dobrym 
stanie naturalnych przyrodniczych 
siedlisk łąkowych.  

 Warsztaty dotyczące problematy-
ki ochrony nietoperzy oraz chro-
nionych gatunków owadów na te-
renie obszarów Natura 2000. 
Wszystkie zajęcia warsztatowe 
powierzono i prowadzone były 
przez wybi tnych znawców 

(ekspertów). 
Wizyta studialna u Partnera sło-
wackiego. Wizytowane były dwa 
obszary Natura 2000: Čergovský 
SKUEV0331 oraz Minčol, Čergov 
SKUEV0332.  
Program wizyty obejmował:  

 Spotkanie z kierownictwem oraz 
służbą ochrony przyrody w Regio-
nalnej Dyrekcji RCOP Prešov,  

 Spotkanie z przedstawicielami 
środowisk gospodarujących na te-
renach obszarów chronionych w 
powiatach Sabinov oraz Stará Ľu-
bovňa (lasy komunalne, stacja nar-
ciarska, wędkarstwo, łowiectwo, 
turystyka, uprawa ziół),  

 Sesję objazdową: zwiedzanie 
obszarów chronionych oraz obiek-
tów położonych na ich terenie. 
 
Wizyta studialna we Francji w 
dniach 9 – 12.07. br. - obszar Natu-
ra 2000 w Wogezach – 6 osób 
(imienny wykaz uczestników poda-
ny na stronie:  
 
http://www.pke.ffp.org.pl/ ) 
 

 

Nawiązując do artykułu pt. ”Krynica w 
partnerstwie ze Szwajcarią” zamieszczo-
nego w grudniowym numerze FAKTÓW u 
ŹRÓDEŁ, Zarząd Koła Polskiego Klubu Eko-
logicznego pragnie poinformować PT Czy-
telników o aktualnym stanie realizacji pro-
jektu. 

fot.1 i 2 Mediatorzy (sztuka i technologia mediacji) 

fot.3 i 4 Dr inż. T. Kubacki ("budownictwo" bobrów) 

http://www.pke.ffp.org.pl/
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P r z e d    n a m i : 

 Warsztaty pn. Modele zarządzania obszarami NATURA 2000 – zasady finansowania działań ochronnych 

 Fokusowe wypracowanie wniosków z pełnego cyklu projektowego 

 Podsumowanie realizacji projektu z udziałem ekspertów słowackich i francuskich. 

 Opublikowanie zebranego materiału. 
Konferencja podsumowująca ( około 20 września br.)              Polski Klub Ekologiczny 

fot.5 Dr inż. J. Lasota   (gospodarka leśna w obszarach NATURA 2000) fot.6 Dr inż. J. Lasota   (gospodarka leśna w obszarach NATURA 2000) 

fot.7 Dr inż. P. Kacorzyk (górskie siedliska łąkowe) fot.8 Dr inż. P. Kacorzyk (górskie siedliska łąkowe) 
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KRYNICKI UNIWERSYTET OTWARTY  

UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 

Kontakt: 

Koordynator: mgr Alicja Hajduk 
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mail: inwestujwsiebie2012@gmail.com 
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