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Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 
Głosowanie do 14 października! 
Zakończył się kolejny etap realizacji budżetu obywatel-

skiego Krynicy-Zdroju na rok 2017, który polegał na 

weryfikacji złożonych przez mieszkańców propozycji 

zadań publicznych. Do I edycji budżetu obywatelskiego 

Krynicy-Zdroju mieszkańcy zgłosili 20 wniosków. Po ich 

weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 15 projek-

tów. 4 z nich nie były zgodne z Regulaminem budżetu 

obywatelskiego, a 1 wniosek został wycofany.  

 

Przedstawiamy Państwu listę projektów, na które mogą 

Państwo oddawać swoje głosy:  

Projekt nr 1 

Krynica info 

Zakup i montaż 8 jednakowych zamykanych tablic infor-

macyjnych, w których umieszczane będą informacje 

urzędowe. Lokalizacja: krynickie osiedla - Tysiąclecia, 

Czarny Potok, Źródlana, Krynica Centrum, Krynica Dol-

na, Piłsudskiego, Pułaskiego, Deptak.  

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 39 202,60 zł.  

Projekt nr 2 

Monitoring osiedla Źródlana, II etap 

Montaż 5 kamer, w tym wymiana istniejącej kamery na 

latarni L7 (koło garaży w stronę boiska). Zakup kamer 

obrotowych wraz ze wszystkimi urządzeniami i osprzę-

tem i zamontowanie ich na oświetleniu ulicznym, które 

także musi być zmodernizowane. Lokalizacja: oś. Źró-

dlana. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 22 025,00 zł.  

Projekt nr 3 

Summer Engish Camp - obóz języka angielskiego dla 

dzieci i młodzieży z Krynicy-Zdroju 

Obóz językowy Summer English Camp w Piwnicznej-

Zdroju dla 60 dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat z 

Krynicy-Zdroju. Warsztaty językowe podczas obozu pro-

wadzone będą przez 9 amerykańskich nauczycieli i sta-

żystów. Obok warsztatów uczestnicy obozu wezmą 

udział w zorganizowanych wycieczkach i atrakcjach. 

Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 53 570,00 zł.  

Projekt nr 4 

Projekt budowy street workout i cross fit park 

Projekt zakłada budowę stacji przyrządów do street 

workout'u - aktywności fizycznej polegającej na wyko-

rzystaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywa-

nia ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę wraz z na-

wierzchnią, elementami małej architektury oraz oświe-

tleniem. 

Lokalizacja: Park Słotwiński od strony ul. Jaworowej, nr 

działki 1101/1. 

 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 119 000,04 zł. 

Projekt nr 5 

Ławka multimedialna Jana Kiepury i Marty Eggerth 

Ławka multimedialna z postaciami Jana Kiepury i Marty 

Eggerth w centrum krynickiego Deptaka przy fontannie 

multimedialnej, w ciągu ławek już istniejących na tle 

Starego Domu Zdrojowego. Postacie siedzące na grani-

towej ławce będą wykonane w formie odlewu z brązu. 

Atrakcją będzie możliwość posłuchania piosenki Jana 

Kiepury po wcześniejszym wrzuceniu monety do zamon-

towanej w kapeluszu Kiepury pozytywki. 

Lokalizacja: Deptak przy Fontannie Multimedialnej 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 100 000,00 zł.  

Projekt nr 6 

Lato z Radiem w Krynicy-Zdroju 

Realizacja „Lata z Radiem” w Krynicy-Zdroju. „Lato z 

Radiem” to cykl wakacyjnych imprez odbywających się 

w kilkunastu miastach Polski, podczas których wystąpią 

największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a trans-

misje z wybranych koncertów pokaże Telewizja Polska   

i obszernie zrelacjonuje Program Pierwszy Polskiego 

Radia. Podczas koncertu nie brakuje niespodzianek, w 

tym zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Stadion przy MOSiR 

lub Deptak. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu   

weryfikującego: 187 500,00 zł. 

Projekt nr 7 

Wykonanie okrawężnikowania i wykonanie na-

wierzchni drogi gminnej (boczna ul. Halnej) 

Wykonanie krawężników. Wykonanie nawierzchni drogi 

z kostki brukowej, betonu, asfaltu lub materiału pozy-

skanego z odzysku. Wykonanie kraty burzowej w dolnej 

części drogi i podłączenie do kanalizacji burzowej. 

Lokalizacja: ul. Halna, dojazd do działek nr 307, 306, 

308. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu   

weryfikującego: 20 000,00 zł.  

Projekt nr 8 

Senior sprawny intelektualnie i fizycznie,  to senior 

zdrowy i szczęśliwy 

Celem projektu jest podtrzymanie sprawności intelek-

tualnej i fizycznej seniora poprzez realizację atrakcji 

dla krynickich seniorów: raz w miesiącu wyjścia do kina 

dla 25 seniorów; wyjazd do Tarnowa do teatru dla 25 

seniorów; wyjazd do źródeł leczniczych Vrbov dla 25 

seniorów; wycieczka krajoznawcza dla 30 seniorów do 

Wrocławia. 

Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Tarnów, Vrbov, Wrocław. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu   

weryfikującego: 29 285,75 zł. 
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Projekt nr 9 

Chodź poćwicz nad potokiem 

Montaż 8 stanowisk do ćwiczeń ruchowych, wytyczenie 

alejek i utwardzenie nawierzchni, nasadzenia krzewów 

i drzew, montaż tablicy informacyjnej, ławek, koszy, 

montaż stojaka na rowery. 

Lokalizacja: ul. Słotwińska, działka nr 511;  ul. Jaworo-

wa 1101/1 (teren sąsiadujący z działką nr 1102/6) 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 57 800,00 zł. 

Projekt nr 10 

Przestrzenne logo Krynicy-Zdroju w centrum miasta 

Zadanie dotyczy wykonania przestrzennego, podświe-

tlonego logo miasta o wymiarach 2x3 m, które będzie 

zlokalizowane w centrum miasta. Zadanie ma na celu 

uatrakcyjnić wizerunek miasta. 

Lokalizacja: skwer przy ul. Piłsudskiego, działka nr 197 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 100 000,00 zł.  

Projekt nr 11 

Boisko do piłki plażowej 

Budowa boiska do piłki plażowej. 

Lokalizacja: Park Sportowo-Rekreacyjny Czarny Potok. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu we-

ryfikującego: 90 000,00 zł.  

Projekt nr 12 

Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza w Krynicy-

Zdroju 

W ramach zadania będzie przygotowana niezbędna do-

kumentacja oraz wykonany remont polegający na wy-

mianie nawierzchni ul. Ks. Gurgacza w celu poprawy 

komfortu mieszkańców pobliskiego osiedla Źródlana, a 

także w przyszłości odwiedzających Bibliotekę Pu-

bliczną, Centrum Kultury oraz plac zabaw. 

Lokalizacja: ul. Ks. Gurgacza od skrzyżowania z ul. Kra-

szewskiego do kładki pieszej wraz z wjazdem na par-

king przy Kościele pw. Św. Antoniego. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 80 000,00 zł.  

Projekt nr 13 

Dla każdego coś odpowiedniego, czyli strefa sportu, 

zabawy i rekreacji dla pokoleń 

Bez względu na wiek czy kondycję fizyczną, każdy kto 

odwiedzi to miejsce, znajdzie coś odpowiedniego dla 

siebie. Projekt zakłada utworzenie parku sportu, zabaw 

i rekreacji, z którego jednocześnie - w jednym miejscu- 

będą mogli skorzystać przedstawiciele każdego pokole-

nia - seniorzy, osoby dorosłe, młodzież, dzieci w wieku 

szkolnym i przedszkolnym oraz najmłodsi. Najwięcej 

atrakcji będzie jednak czekać młodzież i dzieci szkolne, 

które dzięki atrakcyjnym urządzeniom, których nie ma 

dotąd w uzdrowisku, polubią aktywność fizyczną. 

Lokalizacja: Plac zabaw przy  ul. Wiejskiej - skwer 

umiejscowiony w Krynicy Dolnej, wzdłuż rzeki Kryni-

czanka, na części działki nr 1114/9. 

 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 98 800,00 zł.  

Projekt nr 14 

Remont wjazdu do Parku Zdrojowego przeznaczone-

go dla osób z wózkami dziecięcymi 

Remont istniejącego wjazdu do zakątka Kraszewskiego 

w Parku Zdrojowym. 

Lokalizacja: ul. Ebersa. 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 27 000,00 zł.  

Projekt nr 15 

Zakup urządzenia AED oraz edukacja z zakresu 

pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży 

Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i poczu-

cia bezpieczeństwa poprzez zakup urządzenia AED i 

szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z 

pierwszej pomocy w formie zajęć teoretycznych i prak-

tycznych odbędą się w szkołach podstawowych i ponad-

gimnazjalnej,  a także dla chętnych osób dorosłych  na 

terenie Krynicy w celu podniesienia świadomości dzieci 

i młodzieży oraz nabycia przez nich podstawowych 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

Lokalizacja: Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2 

Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu  

weryfikującego: 16 200,00 zł.  

 

Do 14 października mieszkańcy będą mogli oddać 

swoje głosy na proponowane do realizacji zadania.  

W głosowaniu udział mogą wziąć wszyscy zameldowani 

mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. 

Każdemu mieszkańcowi przypada jeden głos oddany na 

dowolny projekt zadania. Mieszkańcy będą mogli głoso-

wać za pomocą karty, wrzucając ją do urny we wskaza-

nych punktach do głosowania lub przesłać na adres 

Urzędu Miejskiego. Głos będzie można oddać również 

za pośrednictwem strony internetowej:  

wspoldecydujemy.pl/gmina-krynica-zdroj 

 

 

Karty do głosowania są dostępne w następujących punk-

tach:  

LP. Miejsce punktu  

do głosowania 

Godziny  

głosowania 

Adres 

1. Urząd Miejski  

w Krynicy-Zdroju 

8.00 - 15.00 ul. Kraszewskiego 7 

2. Centrum Informacji 

Turystycznej 

9.00 - 17.00 ul. Zdrojowa 4/2 

3. Biblioteka Publiczna 

w Krynicy-Zdroju  

9.00 - 15.00 ul. Nowotarskiego 1 

4. Kino Cyfrowe  

Jaworzyna II 

12.00 - 19.00 ul. Piłsudskiego 19 

http://wspoldecydujemy.pl/gmina-krynica-zdroj


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

(RED) 

Konsultacje społeczne  

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach spo-

łecznych i zgłaszania uwag do przeprowadzonej 

diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gmi-

ny oraz wyznaczonego obszaru zdegradowanego          

i obszaru rewitalizacji, a także do opracowanego 

regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu 

Rewitalizacji. Komitet ten stanowić będzie forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowa-

dzenia  i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funk-

cję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Krynicy-

Zdroju, w sprawach dotyczących opracowania            

i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Kryni-

cy-Zdroju na lata 2016-2023.    

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

 mieszkańcy Gminy, 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, 

użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 

na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe 

i wspólnoty mieszkaniowe; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 

na obszarze Gminy działalność gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 

na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne; 

 organy władzy publicznej; 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitaliza-

cji uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

Konsultacje prowadzone są w okresie od 19 wrze-

śnia 2016 roku do 19 października 2016 roku w 

formie: 

 zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz 

elektronicznej w wykorzystaniem formularza kon-

sultacyjnego. Wypełnione formularze można do-

starczyć drogą elektroniczną na adres                

rewitalizacja@umkrynica.pl lub drogą korespon-

dencyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-

Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój 

z dopiskiem „Rewitalizacja gminy”; 

 zbierania uwag ustnych, udzielania wyjaśnień         

i przyjmowania opinii. Uwagi przyjmuje i wyja-

śnień udziela Wydział Architektury, Inwestycji         

i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Krynicy-

Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, 

pokój nr 41, w godzinach pracy Urzędu. 

 

Materiały, tj. projekt uchwały w sprawie wyznacze-

nia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, diagnoza służąca 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru re-

witalizacji oraz projekt uchwały w sprawie określe-

nia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji, jak również formularze kon-

sultacyjne, dostępne są od 19 września 2016 roku: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w za-

kładce Program Rewitalizacji, 

 na stronie internetowej Krynicy-Zdroju w zakładce 

Gminny Program Rewitalizacji, 

 w  Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju,  pok. nr 

41 w godzinach pracy urzędu.  

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji 

sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich 

przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich 

przeprowadzenia, omówienie przebiegu konsultacji 

oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do 

nich. 

 

Uwaga: 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie 

opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych 

w projektach uchwał rozwiązań i regulacji bądź rezy-

gnację z przysługującego prawa do przedstawienia 

swojego stanowiska.  



        /MojaKrynica 5 



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



        /MojaKrynica 7 



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



        /MojaKrynica 9 


  

Osiedle Źródlana 

Godziny odjazdów w dni powszednie z przystanku 

Przedszkole:  

7:17  [Stara Droga Gazownia]; 8:04  [Czarny Potok]; 

9:04  [Hajduczek]; 10:34  [Czarny Potok]; 11:24  

[Hajduczek]; 11:53  [Czarny Potok]; 13:15  [Czarny 

Potok]; 13:49  [Słotwińska Pętla] 15:56  [Czarny 

Potok]; 17:06  [Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w soboty z przystanku Przedszkole:  

9:00  [Czarny Potok]; 9:52  [Stara Droga Gazownia]; 

10:48  [Słotwińska Pętla]; 12:31  [Czarny Potok]; 

14:55  [Stara Droga Gazownia] 

 

Godziny odjazdów w niedziele i święta z przystanku 

Szczyt:  

8:40  [Jastrzębia ZAiKS]; 10:16  [Jastrzębia ZAiKS]; 

11:56  [Czarny Potok] 

 

Osiedle Czarny Potok – Pętla  

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

5:31  [Piłsudskiego Szkoła » Berest » Czyrna]; 6:30  

[Stara Droga Gazownia]; 6:35  [Hajduczek » Muszyn-

ka]; 7:09  [Źródlana » Stara Droga Gazownia]; 7:56  

[Źródlana]; 7:58  [Stara Droga Gazownia] 8:20  

[Hajduczek » Jakubik]; 8:33  [Zawodzie]; 8:56  

[Źródlana » Hajduczek » Berest]; 9:04  [Słotwińska 

Pętla]; 9:47  [Stara Droga Gazownia]; 10:26  

[Źródlana]; 10:58  [Zawodzie]; 11:15  [Źródlana » 

Hajduczek]; 11:20  [Słotwińska Pętla]; 11:59  

[Słotwińska Pętla]; 12:08  [Hajduczek » Muszynka]; 

12:43  [Stara Droga Gazownia]; 13:40  [Źródlana » 

Słotwińska Pętla]; 13:53  [Hajduczek » Muszynka]; 

14:33  [Stara Droga Gazownia]; 15:14  [Pułaskiego 

Mielec » Czyrna] 15:20  [Słotwińska Pętla]; 16:13  

[Słotwińska Pętla]; 16:56  [Źródlana]; 17:20  [Stara 

Droga Gazownia]; 17:55  [Kraszewskiego Wiejska] 

 

Godziny odjazdów w soboty:  

7:25  [Słotwińska Pętla]; 8:12  [Hajduczek]; 8:50  

[Źródlana]; 9:17  [Zawodzie]; 9:43  [Źródlana » Sta-

ra Droga Gazownia]; 10:39  [Źródlana » Słotwińska 

Pętla]; 11:35  [Zawodzie]; 12:01  [Hajduczek]; 

13:13  [Stara Droga Gazownia]; 13:59  [Słotwińska 

Pętla]; 14:46  [Źródlana » Stara Droga Gazownia]; 

15:40  [Kraszewskiego Wiejska] 

 

Godziny odjazdów w niedziele i święta:  

8:00  [Słotwińska Pętla]; 11:28  [Hajduczek]; 12:10 

 [Kraszewskiego Wiejska] 

 

 

Osiedle Tysiąclecia – Jastrzębia ZAiKS  

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

6:50  [Czarny Potok]; 7:36  [Czarny Potok]; 9:28  

[Czarny Potok]; 10:07  [Czarny Potok]; 12:24  

[Czarny Potok]; 13:03  [Źródlana » Czarny Potok]; 

:14  [Czarny Potok]; 15:06  [Czarny Potok]; 15:44 

 [Źródlana » Czarny Potok]; 16:37  [Czarny Potok]; 

17:41  [Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w soboty:  

7:52  [Czarny Potok]; 10:17  [Czarny Potok]; 11:15 

 [Czarny Potok]; 13:39  [Czarny Potok]; 14:26  

[Czarny Potok]; 15:20  [Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w niedziele i święta:  

7:14  [Czarny Potok]; 8:52  [Hajduczek]; 10:30  

[Kraszewskiego Wiejska] 

 

Stara Droga – Gazownia 

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

6:45  [Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 7:31  

[Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 8:13  [Czarny Po-

tok]; 10:01  [Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 12:57 

 [Jastrzębia ZAiKS » Źródlana » Czarny Potok]; 15:01 

 [Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 17:36  

[Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w soboty:  

10:12  [Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 13:34  

[Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 15:15  [Jastrzębia 

ZAiKS » Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w niedziele i święta:  

8:26  [Źródlana]; 9:38  [Słotwińska Pętla] 

 

Słotwińska – Pętla  

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

9:20  [Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 11:36  

[Źródlana » Czarny Potok]; 12:18  [Jastrzębia ZAiKS » 

Czarny Potok]; 14:08  [Jastrzębia ZAiKS » Czarny Po-

tok]; 15:38  [Źródlana » Czarny Potok]; 16:31  

[Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w soboty:  

7:45  [Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 11:08  

[Jastrzębia ZAiKS » Czarny Potok]; 14:19  [Jastrzębia 

ZAiKS » Czarny Potok] 

Godziny odjazdów w niedziele i święta:  

8:17  [Stara Droga Gazownia » Źródlana];  

9:55  [Źródlana] 

 

Skrócony rozkład jazdy dla poszczególnych rejonów Gminy 
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ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju 

Godziny odjazdów w dni powszednie z przystanku  

Hajduczek:  

6:48  [Tylicz » Muszynka]; 7:34  [Czarny Potok]; 

8:33  [Jakubik » Czarny Potok]; 9:17  [Berest]; 

11:38  [Czarny Potok]; 12:12  [Tylicz » Muszynka]; 

13:07  [Czarny Potok]; 14:06  [Tylicz » Muszynka]; 

14:53  [Czarny Potok] 

 

Ponadto, w dni powszednie z przystanku Mielec:  

6:19  [Czarny Potok]; 10:38  [Czarny Potok]; 16:26 

 [Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w soboty z przystanku Hajduczek:  

8:29  [Czarny Potok]; 12:18  [Źródlana » Czarny 

Potok] 

 

Godziny odjazdów w niedziele i święta z przystanku 

Hajduczek:  

7:05  [Jastrzębia ZAiKS]; 9:26  [Stara Droga Ga-

zownia] 

 

Krynica Dolna 

Godziny odjazdów w dni powszednie z przystanku    

Zawodzie Pętla: 

8:43  [Czarny Potok]; 11:09  [Czarny Potok] 

 

Ponadto, w dni powszednie z przystanku Kraszewskie-

go Wiejska: 

6:19  [Czarny Potok]; 

 

Godziny odjazdów w soboty z przystanku Zawodzie 

Pętla: 

9:28  [Czarny Potok]; 11:46  [Czarny Potok]  

Ponadto, w soboty z przystanku Kraszewskiego Wiej-

ska: 

7:10  [Czarny Potok] 

 

Godziny odjazdów w niedziele i święta z przystanku 

Zawodzie Pętla: 

10:45  [Czarny Potok] 

Ponadto, w niedziele i święta z przystanku Kraszew-

skiego Wiejska: 

6:39  [Zieleniewskiego Jakubik] 

 

 

 

 

 

Tylicz Rynek 

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

6:57  [Muszynka Osiedle]; 7:25  [Krynica – Czarny 

Potok]; 12:30  [Muszynka Osiedle]; 12:58  [Krynica 

– Czarny Potok]; 14:15  [Muszynka Osiedle]; 14:44  

[Krynica – Czarny Potok] 

 

Muszynka Osiedle 

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

7:12  [Tylicz » Krynica – Czarny Potok]; 12:44  

[Tylicz » Krynica – Czarny Potok]; 14:29  [Tylicz » 

Krynica – Czarny Potok] 

 

Czyrna 

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

6:02  [Krynica - Czarny Potok]; 9:36  [Berest]; 

10:20  [Krynica – Czarny Potok];15:43  [Berest]; 

16:09  [Krynica – Czarny Potok] 

 

Piorunka 

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

5:55  [Czyrna » Krynica – Czarny Potok]; 9:42  

[Berest]; 10:14  [Czyrna » Krynica – Czarny Potok]; 

15:50  [Berest]; 16:02  [Czyrna » Krynica – Czarny 

Potok] 

 

Mochnaczka Niżna Szkoła  

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

6:12  [Krynica – Czarny Potok]; 10:31  [Krynica – 

Czarny Potok]; 16:19  [Krynica – Czarny Potok] 

 

Mochnaczka Wyżna 

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

5:44  [Czyrna » Krynica – Czarny Potok] 

 

Berest 

Godziny odjazdów w dni powszednie:  

5:49  [Czyrna » Krynica – Czarny – Potok]; 10:08  

[Czyrna » Krynica – Czarny Potok]; 15:57  [Czyrna » 

Krynica – Czarny Potok] 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, w miarę naszych możliwości staramy się uwzględniać oczekiwania mieszkańców, dostosowując do 

nich rozkład jazdy Komunikacji Uzdrowiskowej. Wszelkie uwagi, sugestie i propozycje dotyczące funkcjonowania naszej 

Komunikacji prosimy kierować pisemnie na ręce Burmistrza Krynicy-Zdroju lub telefonicznie — 18 472 55 23.  

 

Sławomir Czarnecki — koordynator Komunikacji Uzdrowiskowej  
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Odwiedź nasze Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  

W styczniu 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na wniosek Burmistrza       

Dariusza Reśki, uruchomiło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z terenu Gminy Krynicy-Zdroju. 

Misją Schroniska jest zapewnienie wszystkim podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania 

oraz znalezienie dla nich nowych, odpowiedzialnych opiekunów. 

Szanowni Państwo, wszyscy podopieczni Schroniska są regularnie wyprowadzani na spacery, mają wykonywa-

ne zabiegi pielęgnacyjne, bawią się i uczą w czasie spacerów. W Schronisku jest wybieg dla psów z torem 

przeszkód, z którego regularnie korzystają nasi podopieczni. Pracownicy Schroniska oraz wolontariusze po-

magają psom odzyskać zdrowie, siły, a przede wszystkim dokładają wszelkich starań, aby wszyscy nasi pod-

opieczni jeszcze raz uwierzyli i zaufali ludziom.  

Nie kupuj – adoptuj! 

Podejmując decyzję o adopcji psa przemyśl ją dokładnie.  

Nie decyduj się pod wpływem chwili.  

Adopcja psa musi być twoją świadomą i odpowiedzialną  

decyzją! 

Kiedy będziesz już pewna/pewien, że chcesz zostać opieku-

nem psa i związać swój los ze zwierzęciem na dobre i złe     

— udaj się do Schroniska. 

 

Adres Schroniska: Powroźnik 140 (Baza MPGK) 

Psa może adoptować odpo-

wiedzialna osoba dorosła, po 

okazaniu dowodu tożsamo-

ści. Adopcja jest bezpłatna.  

Gorąco zachęcam.  



 

KOMUNIKATY DLA SŁUCHACZY KUO UTW: 

 

     CZEKAMY NA PROPOZYCJE I UWAGI SŁUCHACZY DOTYCZĄCE OFERTY I FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTETU     

W PRZYSZŁYM ROKU AKADEMICKIM 

 

 ZACHĘCAMY DO DZIAŁANIA W NASZYM  SENIORALNYM  PUNKCIE WOLONTARIATU 
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Godziny dyżurów: 

Poniedziałek - Piątek 

8:00 - 16:00 

 

 

Siedziba: 

Centrum Kultury 

ul. Piłsudskiego 19 

33-380 Krynica-Zdrój 

II piętro, pokój nr 12 

Kontakt: 

tel. 18 471 07 57 

mail: utw@ckkrynica.pl 

www: www.ck.krynica.pl 

KRYNICKI 
UNIWERSYTET 

OTWARTY  

UNIWERSYTET  

TRZECIEGO  WIEKU 

Z KRONIKI KUO UTW 

W BIURZE FESTIWALU IM. JANA KIEPURY 

fot. arch. KUO UTW 

W KASIE BILETOWEJ FESTIWALU  

fot. M. Piątkowska 

PRZY DEKORACJACH SCENICZNYCH 

fot. arch. KUO UTW 

PRZY DEKORACJACH SCENICZNYCH 

fot. arch. KUO UTW 

W WAKACYJNYM KĄCIKU ROZRYWKI 

fot. M. Piątkowska 

NA WERNISAŻU WYSTAWY GRAFIKI 

fot. arch. KUO UTW 


