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Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowią-

zywać nowy system gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi. Selek-

tywna zbiórka jest jednym z priory-

tetów gospodarki odpadami. Na 

terenie gminy Krynica-Zdrój odpady 

należy segregować w następujący 

sposób: 

papier, 

tworzywa sztuczne, w tym opa-

kowania PET, wielomateriałowe, 

szkło i metal, 

odpady ulegające biodegradacji, 

jeżeli nie są kompostowane. 

Należy szczególną uwagę zwrócić 

na odpady biodegradowalne, gdyż 

dotychczas na terenie gminy nie 

praktykowano segregacji tej frakcji 

odpadów. Najbardziej optymalnym 

wariantem jest posiadanie przydo-

mowego kompostownika. Kompo-

stownik jest idealnym sposobem 

z jednej strony na wykorzystanie 

odpadków organicznych, z drugiej 

na przygotowanie naturalnego          

i efektywnego nawozu. Surowce 

nadające się na kompost: odpadki 

ogrodowe (skoszona trawa, liście, 

gałęzie drzew i krzewów, chwasty, 

resztki warzyw i owoców, kora 

drzew, słoma i siano), odpadki ku-

chenne (resztki warzyw i owoców, 

suche pieczywo, skorupki jaj, wytła-

czanki papierowe po jajkach, fusy 

po kawie – bez filtrów z ekspresu, 

herbacie – nie w opakowaniach 

ekspresowych), inne (papier – po-

c ię ty  na  d robne  kawa łk i 

i namoczony w wodzie, trociny, po-

p i ó ł  d r z e w n y ,  o b o r n i k ) . 

W przypadku braku zasadności lub 

możliwości kompostowania odpa-

dów organicznych należy groma-

dzić je w pojemnikach lub workach 

właściwie oznaczonych. 

Miesięczna opłata za odbiór odpa-

dów dla tych właścicieli nierucho-

mości, którzy prowadzić będą se-

lektywną zbiórkę będzie wynosiła 

7,50 zł od mieszkańca. W przypad-

ku braku segregacji odpadów mie-

sięczna opłata wynosiła będzie 

14,00 zł od mieszkańca. Gmina 

postanowiła również o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości prowadzących 

działalność gospodarczą, a także 

obiektów użyteczności publicznej. 

W tym przypadku opłata za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn liczby pojemników z 

tymi odpadami oraz stawki opłaty 

za dany pojemnik lub worek. 

Pojemniki i worki służące do zbiera-

nia odpadów muszą być oznaczone 

w widocznym miejscu kodem kre-

skowym. Indywidualny kod kresko-

wy będzie nadawany przez gminę 

właścicielowi nieruchomości. W 

przypadku stwierdzenia przez pod-

miot odbierający odpady selektyw-

ne ich zanieczyszczenia innymi od-

padami komunalnymi będą one 

traktowane jako niesegregowane 

odpady komunalne. 

Odpady komunalne wielkogabary-

towe powinny być gromadzone w 

specjalnie do tego celu dostosowa-

nych pojemnikach lub na wydzielo-

nym miejscu na terenie nierucho-

mości. Zbiórka tych odpadów bę-

dzie przeprowadzana 2 razy do ro-

ku w miejscach i czasie wyznaczo-

nym przez gminę. Odpady budowla-

ne i rozbiórkowe powstałe w wyni-

ku remontu lokali, należy groma-

dzić w specjalnych workach lub 

kontenerach uniemożliwiających 

pylenie, które odbierane będą, na 

koszt właściciela nieruchomości, 

w wyznaczonym przez gminę punk-

cie zbiórki. Przeterminowane leki 

należy wydzielić ze strumienia od-

padów komunalnych i przekazać je 

do specjalistycznych pojemników 

znajdujących się w  aptekach  na 

terenie gminy, natomiast zużyte 

baterie i akumulatory należy prze-

kazywać do specjalistycznych po-

jemników znajdujących się w punk-

tach ich sprzedaży lub placówkach 

oświatowych. Odpady segregowane 

oraz zmieszane z nieruchomości 

zamieszkałych będą odbierane:  

1 raz na miesiąc – w przypadku 

budownictwa jednorodzinnego, 

1 raz na tydzień lub 1 raz na 2 

tygodnie w zależności od po-

trzeb – w przypadku budownic-

twa wielorodzinnego. 

Z kolei odpady z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkań-

cy, a powstają odpady komunalne 

będą odbierane: 

odpady zmieszane codziennie w 

sezonie letnim i zimowym oraz 1 

raz na tydzień poza sezonami, 

odpady segregowane 1 raz na 

tydzień w sezonie letnim i zimo-

wym oraz 1 raz na miesiąc poza 

sezonami – w przypadku gastro-

nomii, pensjonatów i hoteli,  

odpady zmieszane 1 raz na ty-

dzień w sezonie letnim i zimo-

wym oraz 1 raz na miesiąc poza 

sezonami, odpady segregowane 

1 raz na tydzień w sezonie let-

nim i zimowym oraz 1 raz na 

miesiąc poza sezonami – w przy-

padku pozostałych obiektów.  

Sezon zimowy obejmuje okres      

od 20 grudnia do 28/29 lutego, a 

sezon letni od 15 czerwca do 15 

września. 

Odpady zebrane selektywnie i po-

zostałe zmieszane będą odbierane 

przez przedsiębiorcę, wyłonionego 

przez gminę w drodze przetargu,    

w terminach wyznaczonych harmo-

nogramem i udostępnianym właści-

cielom nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości położo-

nych na obszarze Gminy Krynica-

Zdrój, począwszy od 1 lipca br., 

zobowiązani są do przekazywania 

comiesięcznych opłat za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi 

w niżej określonych terminach: 

do 15 kwietnia za okres 

1 stycznia - 31 marca,  

do 15 czerwca za okres 

1 kwietnia – 30 czerwca,  

do 15 października za okres 

1 lipca – 30 września,  

do 15 grudnia za okres 

1 października – 31 grudnia.  

Opłaty mogą być wnoszone gotów-

ką w kasie Urzędu Miejskiego w 

Krynicy-Zdroju lub przelewem na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Kry-

nicy-Zdroju nr 53 8802 0002 2001 

0000 1401 0001.  

Aby nowy system mógł zacząć funk-

cjonować Rada Miejska w Krynicy-
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Zdroju podjęła następujące uchwa-

ły w sprawie: 

nowego regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie, 

wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, 

szczegółowego sposobu świad-

czenia usług w zakresie odbiera-

nia odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zago-

spodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez wła-

ściciela opłatę, 

przejęcia obowiązków odbierania 

odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości, na któ-

rych nie zamieszkują mieszkań-

cy, a powstają odpady komunal-

ne, 

wyboru metody ustalenia opłaty 

oraz stawki opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości, na której za-

mieszkują mieszkańcy oraz 

stawki opłat, 

ustalenia stawek opłaty za go-

spodarowanie odpadami komu-

nalnymi na nieruchomościach, 

na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, 

ustalenia sposobu obliczania 

opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których w czę-

ści zamieszkują mieszkańcy i na 

których w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodaro-

wanie opłatami komunalnymi. 

Każdy właściciel nieruchomości 

jest obowiązany w terminie do 31 

marca 2013r. złożyć do Burmistrza 

Krynicy-Zdroju deklarację o wyso-

kości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Druk de-

klaracji można pobrać ze strony 

internetowej Urzędu Miejskiego 

w Krynicy-Zdroju lub w kancelarii 

Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju 

parter, pokój nr 15.  

W II kwartale br. organizowane bę-

dą przez Urząd Miejski w Krynicy-

Zdroju spotkania z mieszkańcami 

gminy mające na celu szczegółowe 

z a p o z n a n i e  m i e s z k a ń c ó w 

z prawidłowym gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi, w szcze-

gólności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

Wszelkie informacje dotyczące no-

wego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w 

Krynicy–Zdroju w Wydziale Gospo-

darki Komunalnej i Ochrony Środo-

wiska II piętro, pokój nr 43-45 lub 

telefonicznie tel. 18 4725546, 18 

4725506, 18 4725536 w godzi-

nach urzędowania.  

BSz 

W roku 2013 obowiązuje Uchwała 

Nr XXXIII.199.2012 Rady Miejskiej 

w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopa-

da 2012 r. w sprawie opłaty za 

psa. Opłata od posiadania psów 

wynosi 20,00 zł od jednego psa. 

Opłata jest płatna bez wezwania, 

jednorazowo w terminie do 31 mar-

ca br. W przypadku nabycia psa po 

terminie płatności opłata za ten rok 

jest płatna nie później niż w ciągu 

dwóch tygodni od dnia wejścia w 

posiadanie psa.  

Z mocy ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 

poz. 613 ze zm.) opłaty od posiada-

nia psów nie pobiera się od: 

członków personelu przedstawi-

cielstw dyplomatycznych i urzę-

dów konsularnych oraz innych 

osób zrównanych z nimi na pod-

stawie ustaw, umów lub zwycza-

jów międzynarodowych, jeżeli nie 

są obywatelami polskimi i nie 

mają miejsca stałego pobytu na 

terytorium Rzeczpospolitej Pol-

skiej – pod warunkiem wzajem-

ności; 

osób zaliczonych do znacznego 

stopnia niepełnosprawności w 

rozumieniu przepisów o rehabili-

tacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełno-

sprawnych – z tytułu posiadania 

jednego psa; 

osób niepełnosprawnych w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz za-

trudnieniu osób niepełnospraw-

nych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 

92 ze zm.) – z tytułu posiadania 

psa asystującego; 

osób w wieku powyżej 65 lat pro-

wadzących samodzielne gospo-

darstwo domowe – z tytułu posia-

dania jednego psa; 

podatników podatku rolnego od 

gospodarstw rolnych – z tytułu 

posiadania nie więcej niż dwóch 

psów. 

Opłaty można dokonać następujący 

sposób: 

1. bezpośrednio na rachunek ban-

kowy Urzędu Miejskiego w Kryni-

cy-Zdroju 

Bank Spółdzielczy w Muszynie o/

Krynica-Zdrój Nr: 53 8802 0002 

2001 0000 1401 0001 

2. osobiście w kasie Urzędu Miej-

skiego w Krynicy-Zdroju ul. Kra-

szewskiego 7 - I piętro pok. 23 

3. na terenach wiejskich u sołtysów  

 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać 

imię i nazwisko, adres posiadacza 

psa numer identyfikacyjny psa 

(jeżeli posiada) 

 

Celem ułatwienia identyfikacji pro-

simy o wypełnienie poniższego 

oświadczenia i przedłożenia w 

Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju 

– ul. Kraszewskiego 7 Biuro Obsłu-

gi Klienta  pok. 15 . 

Opłata od posiadania psa 

ER 
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W grudniu ubiegłego roku minęły dwa lata od wyboru 

Dariusza Reśki na stanowisko Burmistrza Krynicy-

Zdroju. W tym samym czasie rozpoczęła swoje prace 

Rada Miejska w jej obecnym składzie. Mamy już za so-

bą połowę kadencji. Warto więc dokonać podsumowa-

nia tego okresu, aby ułatwić mieszkańcom ocenę dzia-

łalności krynickiego samorządu. W związku z tym 

znaczną część pierwszego tegorocznego numeru 

„Faktów u Źródeł” poświęcamy na przypomnienie naj-

ważniejszych inwestycji sfinalizowanych w latach 2011 

– 2012. Większość z nich została już szczegółowo omó-

wiona w poprzednich wydaniach czasopisma. Z tego 

względu ograniczamy się do zamieszczenia samych 

zdjęć (po jednym na każdą inwestycję). Informacje o 

przedsięwzięciach obecnie realizowanych oraz o pla-

nach na najbliższe lata będziemy sukcesywnie za-

mieszczać w kolejnych numerach. 

Podsumowanie połowy kadencji obecnego samorządu 

(RED) 

Nowe wiaty przystankowe na terenie 
Krynicy-Zdroju Odbudowa ulicy Świdzińskiego 

Budynek wielofunkcyjny  
na ulicy Źródlanej Punkt Informacji Turystycznej 

Odnowienie cmentarza w Krynicy Dolnej 

Park sportowo-rekreacyjny  
na Czarnym Potoku 

Nowe wiaty przystankowe na terenie 
Krynicy-Zdroju Odbudowa ulicy Świdzińskiego 

Budynek wielofunkcyjny  
na ulicy Źródlanej Punkt Informacji Turystycznej 

Odnowienie cmentarza w Krynicy Dolnej 

Park sportowo-rekreacyjny  
na Czarnym Potoku Odnowienie cmentarza w Krynicy Dolnej 
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Nowe schody z barierką obok „Żabki” Remont ulicy Zamkowej  

Odbudowa ulicy Słotwińskiej  Odbudowa ulicy Stara Droga 

Remont ulicy Kościelnej Remont ulicy Polnej 

Nowy parking na ulicy Źródlanej Remont kaplicy cmentarnej 

Nowe schody z barierką obok „Żabki” Remont ulicy Zamkowej  

Remont ulicy Polnej Remont ulicy Kościelnej 

Odbudowa ulicy Słotwińskiej  Odbudowa ulicy Stara Droga 

Nowy parking na ulicy Źródlanej Remont kaplicy cmentarnej 
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Remont ulicy Zieleniewskiego Remont ulicy Czarny Potok  

Remont ulicy Leśnej Remont ulicy Granicznej 

Oświetlenie drogi w Bereście Droga w Mochnaczce Niżnej 

Remont drogi na Jakubiku Odbudowa mostu przy ulicy Zawodzie 

Remont ulicy Zieleniewskiego 

Remont ulicy Granicznej 

Oświetlenie drogi w Bereście 

Odbudowa mostu przy ulicy Zawodzie 

Remont ulicy Czarny Potok  

Remont ulicy Leśnej 

Droga w Mochnaczce Niżnej 

Remont drogi na Jakubiku 
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Wiejski Dom Kultury w Piorunce Remiza OSP w Piorunce 

Plac zabaw w Tyliczu Plac zabaw w Muszynce 

Parking przy Szkole w Bereście  Droga w Bereście  

Nowe boisko w Tyliczu Nowe boisko w Muszynce Nowe boisko w Tyliczu Nowe boisko w Muszynce 

Parking przy Szkole w Bereście  Droga w Bereście  

Wiejski Dom Kultury w Piorunce Remiza OSP w Piorunce 

Plac zabaw w Tyliczu Plac zabaw w Muszynce 



8 

 

 

Fontanna multimedialna na Deptaku Rewitalizacja Bulwarów Dietla 

Remont drogi dojazdowej do bloku nr 173 
przy ulicy Kraszewskiego Plac zabaw przy ulicy Wiejskiej 

Remont ulicy Halnej 

Remont korytka Kryniczanki 
Remont drogi dojazdowej do Osiedla I 
przy ulicy Stara Droga 

Remont drogi przy ulicy Kraszewskiego 
(obok warsztatu wulkanizacyjnego) 

Fontanna multimedialna na Deptaku Rewitalizacja Bulwarów Dietla 

Remont drogi dojazdowej do bloku nr 173 
przy ulicy Kraszewskiego Plac zabaw przy ulicy Wiejskiej 

Remont korytka Kryniczanki 
Remont drogi dojazdowej do Osiedla I 
przy ulicy Stara Droga 

Remont ulicy Halnej 
Remont drogi przy ulicy Kraszewskiego 
(obok warsztatu wulkanizacyjnego) 
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Droga w Bereście Droga w Piorunce 

Remont ulicy Biskupa Tylickiego w Tyliczu Remont ulicy Bocznej w Tyliczu 

Droga w Mochnaczce Niżnej Droga w Mochnaczce Wyżnej 

OPS w Krynicy-Zdroju informuje o naborze do projektu 

systemowego „Czas na zwiększenie aktywności zawo-

dowej w Gminie Krynica-Zdrój” w 2013r.Projekt ma na 

celu zwiększenie aktywności zawodowej osób  znajdu-

jących się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych 

(długotrwale bezrobotnych) i nieaktywnych zawodowo 

jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Założeniem jest wzmocnienie motywacji do działania, 

zbudowanie zaufania we własne siły, podniesienie kwa-

lifikacji zawodowych, w tym nabycie umiejętności 

umożliwiających powrót na rynek pracy. 

Uczestnictwo w projekcie gwarantuje: 

Bezpłatne kursy zawodowe, 

Trening kompetencji i umiejętności zawodowych, 

Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, 

Otrzymywanie zasiłków celowych. 

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projek-

cie lub chcących uzyskać szczegółowych informacji za-

praszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-

Zdroju w  godzinach 8.00-14.00 lub pod numerem tele-

fonu 18 471 07 77. 

Ogłoszenie OPS o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu Systemowego  

Droga w Mochnaczce Niżnej Droga w Mochnaczce Wyżnej 

Droga w Bereście Droga w Piorunce 

Remont ulicy Biskupa Tylickiego w Tyliczu Remont ulicy Bocznej w Tyliczu 
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                Informacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

                            HARMONOGRAM WYKŁADÓW OTWARTYCH  

                                             II SEMESTR 2012/2013 

Data                    
i godzina 

Miejsce Temat Wykładowca 

20.03.2013r. 
  

godz.: 16:00 
- 18:00 

Sala Baletowa 
- Centrum Kultury  
w Krynicy-Zdroju 

Religia grecka 
– religia bez księgi 

Krzysztof Bielawski 
doktor nauk humanistycznych, 

adiunkt w Instytucie Filologii Klasycz-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wykładowca PWST w Krakowie 

24.04.2013r. 
  

godz.: 16:00 
- 18:00 

Sala Baletowa 
- Centrum Kultury  
w Krynicy-Zdroju 

Nowoczesne 
i bezpieczne finanse 

Wojciech Nalepa 
- radca prawny; 

Ogólnopolska Federacja Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku 

w Nowym Sączu 

8.05.2013r. 
  

godz.: 9:00 
- 11:00 

Sala Kinowa 
- Centrum Kultury  
w Krynicy-Zdroju 

Energetyka odnawialna 
– szansą Sądecczyzny? 

dr inż.. Zdzisław Ząber 
- Wiceprezes Polskiego Związku Praco-
dawców Sektora Energetyki Odnawial-

nej i Ochrony Środowiska 

29.05.2013r. 
  

godz.: 16:00 
-18:00 

Izba Leśna 
Kopciowa 

Zwierzyna Karpat 

dr inż. Tadeusz Kubacki 
- Zakład Zoologii i Łowiectwa  Uniwer-

sytetu Rolniczego 
w Krakowie 

25.06.2013r. 
 godz.: 17:00 

-19:00 

Leśny Zakład Do-
świadczalny 
Ul. Ludowa 

Geologia Karpat 

dr hab. inż. Józef Chowaniec 

- Dyrektor Państwowego Instytutu 
Geologicznego oddział w Krakowie 

Uzupełnieniem wykładów przyrodniczo – ekologicznych będą sesje terenowe. 
Wykład z zakresu edukacji muzycznej – w trakcie uzgadniania. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

II SEMESTR 2012/2013  

Dzień tygodnia Godzina Miejsce Zajęcia 

Poniedziałek 

8:00 – 9:00 (gr. I) 

9:00 – 10:00 (gr II) 

10:00 – 11:00 (gr. III) 

Sala Plastyczna  

Centrum Kultury  

w Krynicy-Zdroju 

Język angielski 

mgr Paweł Zahaczewski 

11:00 – 13:00 

Sala Muzyczna 

Centrum Kultury  

w Krynicy-Zdroju 

Warsztaty literackie 

mgr Jan Robotycki 

  

(18.03., 15.04., 20.05.) 

11:00 – 13:00 

Sala Muzyczna 

Centrum Kultury  

w Krynicy-Zdroju 

Warsztaty Chłopska Szkoła Biznesu 

mgr Agata Jarosz 

  

(8.04., 6.05., 3.06.) 

16:00 – 17:00 (gr. I) 

17:00 – 18:00 (gr. II) 

Studio Ruchu Fitness 

Krynica 

ul. Tysiąclecia 

Pilates 

mgr Agata Jazic 
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Dzień tygodnia Godzina Miejsce Zajęcia 

Wtorek 

10:00 – 12:00 

Sanatorium ABA-

TON 

ul. Cicha 4 

Warsztaty – komunikacja interpersonal-

na 

mgr Renata Syktus 

(26.03., 16.04.) 

  12:00 – 14:00 

Sala Baletowa 

Centrum Kultury  

w Krynicy-Zdroju 

Warsztaty – pierwsza pomoc przedme-

dyczna 

Roman Gurgul 

ratownik medyczny 

  

(26.03., 23.04.) 

11:00 – 13:00 

Sala Muzyczna  

(gr. I) 

Sala Baletowa  

(gr. II) 

Centrum Kultury  

w Krynicy-Zdroju 

Warsztaty – prawo konsumenckie 

Łukasz Sus 

koordynator projektu „Akademia Seniora” 

Janusz Koza 

asystent projektu „Akademia Seniora” 

  

(7.05., 21.05., 4.06., 11.06.) 

17:00 – 18:00 (gr. III) 

Studio Ruchu Fitness 

Krynica 

ul. Tysiąclecia 

Pilates 

  
mgr Agata Jazic 

Środa 9:00 – 10:00 

Zbiórka: 

Stadion  

KS ZUBER 

Nordic Walking 

  
dr Dominik Jazic 

Czwartek 

13:30 – 15:30 

Publiczne Gimna-

zjum 

 im. dra J. Dietla  

w Krynicy-Zdroju – 

sala 50 

ul. Szkolna 3 

Język niemiecki 

  
mgr Izabela Micek 

15:30 – 17:30 (gr. I) 

17:30 – 19:30 (gr. II) 

Publiczne Gimna-

zjum  

im. dra J. Dietla  

w Krynicy-Zdroju – 

sala 59 

ul. Szkolna 3 

Informatyka 

  
mgr Jerzy Sowa 

Piątek 
9:00 – 10:00 (gr. I) 

10:00 – 11:00 (gr. II) 

Studio Ruchu Fitness 

Krynica 

ul. Tysiąclecia 

Gimnastyka 

  
mgr Agata Jazic 

Porady prawne dla Słuchaczy Krynickiego Uniwersytetu Otwartego  

według indywidualnie uzgodnionych terminów. 

Kontakt 

Koordynator: mgr Alicja Hajduk 

tel. 18 471 07 57, kom. 603 935 885 

mail: inwestujwsiebie2012@gmail.com 

www: www.ck.krynica.pl/inwestujwsiebie 

Godziny dyżurów: 

wtorek 12:00 - 17:00 

środa    12:00 - 17:00 

 

 

Siedziba: 

Centrum Kultury 

ul. Piłsudskiego 19 

33-380 Krynica-Zdrój 

II piętro, pokój nr 12 
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Przez pięć dni ekipa realizująca serial „Prawo Agaty” 

pracowała nad kolejnym odcinkiem w Krynicy-Zdroju.  

W dniu 1 marca w „Domku w Dolinie” odbyła się konfe-

rencja prasowa z udziałem burmistrza Dariusza Reśki 

oraz aktorów serialu „Prawo Agaty” Agnieszką Dygant, 

Darią Widawską, Leszkiem Lichotą oraz kryniczanką 

Katarzyną Krzeszowską Miss Polski, która uzupełniła 

obsadę odcinka. Władze naszego miasta zdecydowały 

się na promocję walorów turystycznych uzdrowiska po-

przez przeniesienie akcji jednego odcinka do Krynicy-

Zdroju. Celem jest ściągnięcie jeszcze większej liczby 

gości. Oglądalność serialu „Prawo Agaty” to prawie 3 

miliony widzów. 

Emisja odcinka „Prawo Agaty” realizowanego w Krynicy-

Zdroju na antenie TVN – 9 kwietnia (premiera- wtorek 

21:30) oraz 14 kwietnia (powtórka- niedziela 13:35). 

Promocja Krynicy-Zdroju w serialu „Prawo Agaty”  

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza przetargi ustne nie-

ograniczone na oddanie w najem 15 lokali użytkowych 

o powierzchniach 15,20 m2, każdy na okres od 30 

kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. 

Lokale użytkowe, stanowiące mienie komunalne Gminy 

Krynicy-Zdroju, znajdują się w pawilonach wystawowo-

galeryjnych przy ul. Bulwary Dietla na prawym brzegu 

wzdłuż potoku Kryniczanka pomiędzy budynkami Mu-

zeum Nikifora a Punktem Informacji Turystycznej w Kry-

nicy-Zdroju. Każdy lokal składa się z pomieszczenia 

przeznaczonego do działalności handlowej, wyposażo-

ny jest w instalacje elektryczną oraz niezależne wej-

ście.  

Z wszelkimi informacjami dot. przetargu, umowy naj-

mu, można zapoznać się w siedzibie Referatu Gospo-

darki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,  

ul. Kraszewskiego 37 (budynek MPGK), pok. 32 lub 34 

lub telefonicznie tel. 18 471 2951 oraz na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju i na stro-

nie www.krynica-zdroj.pl 

Ogłoszenie przetargu na lokale handlowe przy Bulwarach Dietla 


