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Już po raz trzeci mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą 

mieli możliwość decydowania o przeznaczeniu puli 

pieniędzy zabezpieczonej przez Burmistrza w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2019 r. W III 

edycji Budżetu kwota środków zarezerwowanych na 

ten cel wynosi 260 000 zł. Przypominamy, że 

w dniach od 3 kwietnia do 11 maja br. mieszkańcy 

Krynicy mogą składać swoje propozycje zadań.  

Bardzo doceniam aktywność mieszkańców mojego 

miasta, którzy wykazali się w poprzednich edycjach 

wielką pomysłowością i dość rozmaitym przekrojem 

zgłaszanych projektów — mówi Dariusz Reśko, Bur-

mistrz Krynicy-Zdroju. Liczę na równie dobre pomy-

sły jak w poprzednich latach oraz na duże zaangażo-

wanie lokalnej społeczności w składaniu propozycji 

zadań i w głosowaniu.   

W bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego obowią-

zują te same zasady co w zeszłym roku. Projekty 

mogą składać mieszkańcy Krynicy w wieku powyżej 

16 roku życia. Proponowane zadania muszą znaleźć 

co najmniej 15 zwolenników popierających inicjaty-

wę. Głosować będzie można maksymalnie na dwa 

dowolne projekty.  

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tegorocznym 

Budżecie Obywatelskim. Wszystko w rękach Kryni-

czan! — dodaje Dariusz Reśko. W szczególności za-

chęcam młodzież szkolną do aktywnego włączenia 

się do decydowania o Budżecie Obywatelskim, po-

nieważ w poprzednich edycjach brakowało wniosków 

złożonych przez tę grupę, a pomysły można zgłaszać 

mając ukończone 16 lat.  

Równocześnie serdecznie zapraszam 26 kwietnia 

(czwartek) o godz. 17.00 do sali USC w Urzędzie 

Miejskim w Krynicy-Zdroju na spotkanie informacyj-

no-edukacyjne, na którym zostaną przedstawione 

najważniejsze zasady obowiązujące w Budżecie Oby-

watelskim. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli 

upewnić się czy proponowany pomysł jest zgodny 

z regulaminem. Dowiedzą się też jak poprawnie 

zgłosić projekt, by spełnił wymagania formalne. 

O wyborze zadań do realizacji w 2019 r. zdecydują 

mieszkańcy Krynicy w drodze głosowania, które od-

będzie się w terminie od 28 maja do 20 czerwca br. 

Wyniki głosowania poznamy tuż przed wakacjami — 

w dniu 29 czerwca. 

Mieszkańcy Krynicy-Zdroju mają możliwość konsulto-

wania swoich propozycji projektów do Budżetu Oby-

watelskiego w Urzędzie Miejskim w dni powszednie 

w godz. 8:00-15:00, osobiście lub telefonicznie: 

18 472 55 07, 18 472 55 14. 

W roku 2017 mieszkańcy Krynicy zdecydowali o prze-

znaczeniu środków z Budżetu Obywatelskiego 2018 

na trzydniowy cykl koncertów na powitanie lata. 

Koszt realizacji tego wydarzenia wyniesie 240 900 zł. 

Koncerty odbędą się Deptaku w dniach 29 czerwca — 

1 lipca 2018 r. 

W roku 2017 zrealizowano dwa zadania inwestycyj-

ne, które uzyskały największe poparcie mieszkańców 

w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Były to: 

1. Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza (szacowny 

koszt 80 000 zł; ostateczny koszt 110 000 zł). Prace 

obejmowały rozebranie nawierzchni ulicy z kostki 

betonowej wraz z krawężnikami, wykonanie dolnej 

warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, wyko-

nanie górnej warstwy z kruszywa łamanego, montaż 

nowych krawężników betonowych oraz wykonanie 

nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betono-

wej wraz z chodnikiem. 

2. Strefa sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń przy 

ul. Wiejskiej (koszt 98 800 zł). Dotychczasowy plac 

zabaw przy ul. Wiejskiej wyposażono w rozbudowany 

zestaw urządzeń, z których mogą korzystać seniorzy, 

osoby dorosłe, młodzież, dzieci w wieku szkolnym 

i przedszkolnym oraz najmłodsi. Wyposażenie, o któ-

re wzbogacił się plac zabaw to: stoli szachy-

chińczyk, worek do ćwiczeń, kalistenik, rower-

jeździec, twister podwójny, koła taichi podwójne, 

zestaw sprawnościowy, piłkarzyki, betonowy stół do 

ping-ponga. Całość uzupełniono ławkami. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin wraz z za-

łącznikami znajdują się na stronach: krynica.budzet-

obywatelski.org oraz www.krynica-zdroj.pl  

Wszelkich informacji dotyczących budżetu obywatel-

skiego udziela Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego 

Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszew-

skiego 7, pok. 3, tel. 18 472 55 07, 18 472 55 14;   

e-mail: krynica@onet.pl  
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Komunikat dla osób zainteresowanych wykupem mieszkań 
z zasobów komunalnych  

(RED) 

W związku ze znacznym wzrostem zainteresowania 
wykupem mieszkań z zasobów komunalnych przypo-
minamy Państwu podstawowe zasady obowiązujące 
przy nabywaniu lokali. Najemcy chcący nabyć miesz-
kanie na własność składają wniosek o wykup do Bur-
mistrza Krynicy-Zdroju. We wniosku podajemy dane 
osoby zainteresowanej (imię i nazwisko, adres do 
korespondencji oraz numer telefonu) i wskazujemy 
lokal, który chcemy nabyć. Własnoręcznie podpisany 
wniosek składamy na dzienniku podawczym Urzędu 
Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub wysyłamy pocztą na 
adres Urzędu. Wniosek można też złożyć w formie 

elektronicznej.    

W 2018 r. obowiązują zniżki na sprzedaż lokali 

mieszkalnych w następującej wysokości: 

 dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budyn-
kach mieszkalnych wybudowanych do 1960 r. przy 

jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży — 80%. 

 dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budyn-
kach mieszkalnych wybudowanych w latach 1961–
1984 przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży —

70%. 

 dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budyn-

kach mieszkalnych wybudowanych w latach 1985—
1990 przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży —

60%. 

Po rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza pracownik 
Urzędu skontaktuje się z Państwem i poinformuje 

o szczegółach procedury związanej z wykupem. 

Pamiętajmy o tym, że zniżki nie obowiązują przy 
zakupie mieszkania na raty. Warunkiem skorzystania 
z bonifikaty jest więc jednorazowa wpłata całej na-
leżności wynikającej z aktu notarialnego. W zależno-
ści od daty wybudowania budynku, w którym znajdu-
je się sprzedawany lokal, będzie to odpowiednio 
20%, 30% lub 40% wartości lokalu wynikającej z wy-
ceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowe-
go. Koszty dodatkowe (koszt wyceny, koszt aktu no-
tarialnego, podatek oraz opłaty sądowe) z reguły nie 

przekraczają kwoty 1 900 zł. 

Uwaga! Lokale znajdujące się przy ul. Kraszew-
skiego 49 w Krynicy-Zdroju (budynek Starego 

Ośrodka Zdrowia) nie podlegają sprzedaży. 

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo 
pod numerem telefonu: 18 4725531 lub osobiście 

w siedzibie Urzędu pok. nr 34. 

GAZ ZIEMNY to paliwo WYDAJNE, WYGODNE I EKOLOGICZNE 

PGNiG zaprasza mieszkańców Krynicy–Zdroju do 
współpracy w ramach Programu „Przełącz się na 
gaz” oraz Akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 
zł”, w celu realizacji programu likwidacji niskiej 
emisji, poprzez kompleksową wymianę systemu 
ogrzewania, na zasilany gazem ziemnym. 
 
PGNiG jako nowoczesne przedsiębiorstwo zajmujące 
się sprzedażą gazu ziemnego dla Klientów Indywidu-
alnych, Biznesowych, firm, wspólnot, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz budynków użyteczności pu-
blicznej zaprasza do podjęcia współpracy na etapie 
podjęcia decyzji o korzystaniu z gazu ziemnego 
w przyszłości. Pracownicy Firmy służą pomocą 
i udzielają wszelkich szczegółowych informacji na 
każdym etapie: 
- zawierania umów, 
- procesu inwestycji. 
 
Dzięki podpisanemu Porozumieniu z Urzędem Miej-
skim w Krynicy-Zdroju, PGNiG OD proponuje miesz-
kańcom kompleksową pomoc, która umożliwi użyt-
kowanie gazu ziemnego. 
 
Wśród używanych powszechnie paliw (węgla, oleju 
opałowego i gazu płynnego), właśnie gaz ziemny jest 
źródłem energii najbardziej przyjaznym dla środowi-
ska - jest najczystszym paliwem naturalnym. Zarów-
no jego wydobycie, transport, magazynowanie, jak 

i użytkowanie - odbywają się w warunkach znacznie 
bardziej sprzyjających środowisku naturalnemu niż 
ma to miejsce w przypadku innych paliw. 
Ekologiczne korzyści użytkowania gazu ziemnego, 
komfort związany z ciągłością dostaw (bez potrzeby 
transportu, magazynowania surowca oraz usuwania 
stałych produktów spalania), nieskomplikowana ob-
sługa urządzeń gazowych powodują, że zaintereso-
wanie wykorzystaniem gazu ziemnego do celów so-
cjalno-bytowych, grzewczych oraz technologicznych 
stale wzrasta. 
 
Kontakt: 
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
BOK Krynica ul. Stara Droga 30, 33-380 Krynica-
Zdrój, codziennie w godz. 8.00 do 16.00. 
BOK Nowy Sącz ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz, 
codziennie w godz. 8.00 do 17.00. 
http://pgnig.pl/dla-domu/oferta/przelacz-sie 
http://pgnig.pl/dofinansowanie 
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl 
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Krynicka Karta Rodziny — ulgi i rabaty dla posiadaczy 

Ulgi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy Krynicy-Zdroju dla posiadaczy Krynickiej Karty Rodziny: 

 28% na projekcje filmowe wyświetlane w technice 2D w Centrum Kultury 

 27% na projekcje filmowe wyświetlane w technice 3D w Centrum Kultury 

 50% na wejście na siłownię w MOSiR 

 50 % na wejście na ślizgawkę w MOSiR 

 Ulgi komunikacji uzdrowiskowej: bilet normalny- 1 zł, bilet ulgowy 0,50 zł 

Partnerzy Programu Krynicka Karta Rodziny 

PARTNER PROGRAMU OFERTA 

Zdrowie z Natury. Eryka Kasztelan 
ul. Pułaskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.e-zdrowieznatury.pl 
zakres działalności: sklep zielarski, zdrowa żywność, produkty bez-
glutenowe, naturalne kosmetyki 

5 % na cały asortyment 
10 % na produkty firmowe (zioła, bakalie, 

owoce, przyprawy, suplementy) 

PHU Krynicki Restauracja - Kawiarnia EDA 
ul. Czarny Potok 13, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.kawiarnia-eda-krynica.pl 
zakres działalności: usługi gastronomiczne, usługi odśnieżania i 
sprzątania 

5 % rabatu na wszystkie usługi prowadzone w 
ramach działalności 

Słotwiny Arena 
ul. Słotwińska 51a, 33-380 Krynica-Zdrój 
slotwinyarena.pl 
zakres działalności: ośrodek narciarski 

10 % bilet na wjazd i zjazd kolej krzesełko-
wa, karnet 3 h, 4 h, całodniowy, 

10% usługi hotelowe 
10% usługi restauracyjne 

Restauracja Domek w Dolinie 
ul. Czarny Potok 30A, 33-380 Krynica-Zdrój 
domekwdolinie.pl 
zakres działalności: usługi gastronomiczne 

10% rabatu na wartość zamówienia 

Wyżerka u Wujka 
Usługi gastronomiczno-hotelarskie Grażyna Augustyńska 
ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój 
Zakres działalności: usługi gastronomiczne 

10% zniżki na wszystkie dania 

Sklep odzieżowy Elżbieta Migacz 
ul. Kraszewskiego 31, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: sprzedaż odzieży 

10% zniżki na bluzki 
5% spodnie 

Sklep rybno-spożywczy Urszula Radzik 
ul. Kraszewskiego 5, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.rybykrynica.pl 
zakres działalności: sklep rybno-spożywczy 

5% zniżki na wszystkie artykuły w sprzedaży 

Doris Usługi Kosmetyczne i Fryzjerskie 
ul. Piłsudskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: usługi kosmetyczne i fryzjerskie 

10 % na usługi kosmetyczno-fryzjerskie 

Sklep owocowo-warzywny "Figa z makiem" 
ul. Czarny Potok 15 A, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: sklep owocowo-warzywny 

5% na cały asortyment 
  

Muzeum Zabawek 
ul. Piłsudskiego 2, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: muzeum zabawek 

10 % rabatu na bilety 

Centrum Zabaw Dziecięcych "Mały Robinson" 
ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój 
Sala Zabaw Pasaż Krynicki 
www.malyrobinson.pl 
zakres działalności: usługi rozrywkowe, opieka nad dziećmi, organi-
zacja urodzin dla dzieci 

30% na wejście indywidualne  
(zniżka nie dotyczy biletów jednodniowych, 

karnetów, urodzin) 
 10% na organizację urodzin  

(pakiet podstawowy, nie obejmuje atrakcji 
dodatkowych). 

Promocje nie łączą się. 

SUPER SPORT Piotr Sadkowski 
ul. Kraszewskiego 18, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: handel i usługi 

5% zniżki  - zakup w dziale sportowym 
10% zniżki - zakup odzieży używanej 
20% zniżki usługi w serwisie rowerowym 

http://www.e-zdrowieznatury.pl/
http://www.malyrobinson.pl
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Krynica Karta Seniora — ulgi i rabaty dla posiadaczy 

Ulgi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy Krynicy-Zdroju dla posiadaczy Krynickiej Karty Seniora: 

 28% na projekcje filmowe wyświetlane w technice 2D w Centrum Kultury 

 27% na projekcje filmowe wyświetlane w technice 3D w Centrum Kultury 

 50% na wejście na siłownię w MOSiR 

 50 % na wejście na ślizgawkę w MOSiR 

Partnerzy Programu Krynicka Karta Seniora 

PARTNER PROGRAMU OFERTA 

Zdrowie z Natury. Eryka Kasztelan 
ul. Pułaskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.e-zdrowieznatury.pl 
zakres działalności: sklep zielarski, zdrowa żywność, produkty bez-
glutenowe, naturalne kosmetyki 

5 % na cały asortyment 
10 % na produkty firmowe (zioła, bakalie, 

owoce, przyprawy, suplementy) 

PHU Krynicki Restauracja - Kawiarnia EDA 
ul. Czarny Potok 13, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.kawiarnia-eda-krynica.pl 
zakres działalności: usługi gastronomiczne, usługi odśnieżania i 
sprzątania 

5 % rabatu na wszystkie usługi prowadzone 
w ramach działalności 

Słotwiny Arena 
ul. Słotwińska 51a, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.slotwinyarena.pl 
zakres działalności: ośrodek narciarski 

10 % bilet na wjazd i zjazd kolej krzesełko-
wa, karnet 3 h, 4 h, całodniowy, 

10% usługi hotelowe 
10% usługi restauracyjne 

Restauracja Domek w Dolinie 
ul. Czarny Potok 30A, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.domekwdolinie.pl 
zakres działalności: usługi gastronomiczne 

10% rabatu na wartość zamówienia 

Wyżerka u Wujka 
Usługi gastronomiczno-hotelarskie Grażyna Augustyńska 
ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój 
Zakres działalności: usługi gastronomiczne 

10% zniżki na wszystkie dania 

Sklep odzieżowy Elżbieta Migacz 
ul. Kraszewskiego 31, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: sprzedaż odzieży 

10% zniżki na bluzki 
5% spodnie 

  

Sklep rybno-spożywczy Urszula Radzik 
ul. Kraszewskiego 5, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.rybykrynica.pl 
zakres działalności: sklep rybno-spożywczy 

5% zniżki na wszystkie artykuły w sprzedaży 

Doris Usługi Kosmetyczne i Fryzjerskie 
ul. Piłsudskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: usługi kosmetyczne i fryzjerskie 

10 % na usługi kosmetyczno-fryzjerskie 

Sklep owocowo-warzywny "Figa z makiem" 
ul. Czarny Potok 15 A, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: sklep owocowo-warzywny 

5% na cały asortyment 

ORW Panorama 
ul. Wysoka 15, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.panorama.krynica.pl 

10% zniżki na wejście na basen 
10% zniżki na wejście na saunę 

SUPER SPORT Piotr Sadkowski 
ul. Kraszewskiego 18, 33-380 Krynica-Zdrój 
zakres działalności: handel i usługi 

5% zniżki  - zakup w dziale sportowym 
10% zniżki - zakup odzieży używanej 

20% zniżki usługi w serwisie rowerowym 

Katalog zniżek jest otwarty i jest aktualizowany na bieżąco. 
Wykaz aktualnych zniżek można sprawdzić na stronie internetowej:  www.krynica-zdroj.pl 
Aktualny wydruk zniżek można pobrać w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego, 
ul. Kraszewskiego 7, pok. nr 3 (wejście od parkingu).  

http://www.e-zdrowieznatury.pl/
http://www.kawiarnia-eda-krynica.pl/
http://www.slotwinyarena.pl/
http://www.domekwdolinie.pl/
http://www.krynica-zdroj.pl


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



        /MojaKrynica 7 



 

 

 

 

 

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 

fot. M. Piątkowska 

Na warsztatach ceramicznych. Na wystawie malarstwa 

fot. M. Piątkowska 

fot. M. Piątkowska 

W trakcie gimnastyki w wodzie Podczas spotkania dot. uzdrowisk polskich 

fot. A. Hajduk 

Na warsztatach podróżniczych 

fot. M. Piątkowska 

 Podczas zajęć tanecznych 

fot. M. Piątkowska 

Na wystawie fotografii 

fot. M. Piątkowska 

W trakcie warsztatów literackich 

fot. A. Jarosz        
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