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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 

Ranking gmin turystycznych o największych zmianach w 
poziomie rozwoju w latach 2010—2013 

źródło: Portal Samorządowy 

Miejsce Nazwa JST Województwo 

Pozycje w obszarach 

FIN GOSP INFR SPOŁ 

1 Karpacz dolnośląskie 8 2 10 5 

2 Krynica-Zdrój małopolskie 4 18 6 7 

3 Darłowo zachodniopomorskie 7 3 22 10 

4 Kołobrzeg zachodniopomorskie 25 15 2 1 

5 Mikołajki warmińsko-mazurskie 9 4 4 28 

6 Solina podkarpackie 18 7 7 14 

7 Nałęczów lubelskie 2 13 18 15 

8 Horyniec-Zdrój podkarpackie 20 12 20 2 

9 Szklarska Poręba dolnośląskie 27 17 13 6 

10 Ustka pomorskie 23 31 14 3 
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Gmina Krynica-Zdrój doceniona za dynamiczny 
rozwój w ostatnich czterech latach 

Ocenie poddano następujące obszary: finanse, gospodar-

kę, rozwój infrastruktury oraz potencjał społeczny. Ran-

king bierze zatem pod uwagę najważniejsze kryteria 

świadczące o aktualnej kondycji naszej Gminy. Jak pod-

kreślają twórcy opracowania, wyróżnione przez nich wła-

dze samorządowe w minionych czterech latach skutecznie 

wykorzystały szanse związane z rozwojem potencjału 

regionalnego, jakim jest atrakcyjność turystyczna gmin. 

Nie ulega wątpliwości, że krynicki samorząd zapracował 

na to wyróżnienie konsekwentną polityką inwestycyjną 

oraz skuteczną promocją Uzdrowiska. Potwierdzeniem 

tego faktu jest także wysokie miejsce Krynicy w najnow-

szym rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądec-

kiego — w kategorii Pozainwestycyjna Działalność Gospo-

darcza. Wynika z niego, że nasza Gmina może się pochwa-

lić największą wartością wydatków przeznaczonych na 

promocję spośród 39 badanych gmin Subregionu Sądeckie-

go.  

Na łamach „Faktów u Źródeł‖ staraliśmy się na bieżąco 

informować czytelników o wszystkich działaniach podej-

mowanych przez burmistrza Dariusza Reśkę, które złożyły 

się na ten końcowy sukces. Poniżej zamieszczamy foto-

graficzny przegląd tego, co na przestrzeni ostatnich czte-

rech lat zostało zrealizowane na terenie naszej Gminy lub 

znajduje się w fazie realizacji. Zestawienie to ułatwi oce-

nę aktywności burmistrza Krynicy-Zdroju oraz radnych 

Rady Miejskiej w mijającej kadencji.  

Krynica-Zdrój znalazła się na drugim miejscu 
rankingu gmin turystycznych o najwyższych 
wskaźnikach rozwoju. Ten prestiżowy ogólnopol-
ski ranking promuje gminy, które wyróżniły się 
największą skutecznością działań podejmowa-
nych przez władze lokalne w latach 2010—2013.  

(RED) 

1. Pawilony handlowe na Deptaku 2. Fontanna multimedialna na Deptaku 

4. Nowe Bulwary Dietla 3. Altany na Deptaku 

Lp Gmina  Punkty 

1 Sękowa  29,50 

2 Krynica-Zdrój 27,50 

Limanowa miasto 27,25 
3 

Muszyna 27,25 

5 Gorlice miasto 25,00 

6 Lipinki 24,75 

7 Uście Gorlickie 24,50 

8 Stary Sącz 24,25 

9 Łososina Dolna 23,75 

10 Łącko 23,25 

źródło: miesięcznik Sądeczanin - wrzesień 2014 
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11. Nowy most przy ulicy Zawodzie  12. Nowe schody przy ulicy Kraszewskiego 

10. Nowe alejki na cmentarzu komunalnym  9. Odnowienie kaplicy cmentarnej 

7. Park sportowo-rekreacyjny na Czarnym Potoku 8. Parking przy parku sportowo-rekreacyjnym  

5. Punkt Informacji Turystycznej 6. Budynek wielofunkcyjny na osiedlu Źródlana  
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13. Remont nawierzchni ulicy Kościelnej 14. Odbudowa ulicy Stara Droga 

15. Remont nawierzchni ulicy Zamkowej  16. Remont nawierzchni ulicy Wysokiej 

17. Odbudowa ulicy Leśnej  

19. Remont ulicy Granicznej 

21. Nowa droga do bloku nr 173 przy ulicy Kraszewskiego 22. Nowy chodnik przy ulicy Kraszewskiego 

20. Remont ulicy Granicznej  

18. Odbudowa ulicy Zieleniewskiego  



        /MojaKrynica 5 

23. Nowa droga przy ulicy Kraszewskiego   24. Remont nawierzchni ulicy Krótkiej 

25. Remont nawierzchni ulicy Halnej  26. Remont nawierzchni ulicy Polnej 

27. Nowa droga przy ulicy Słotwińskiej  

29. Remont drogi do Osiedla I przy Starej Drodze 

31. Remont nawierzchni przy ulicy Kraszewskiego  32. Remont nawierzchni przy ulicy Kraszewskiego 

30. Remont drogi do Osiedla II przy Starej Drodze 

28. Odbudowa ulicy Słotwińskiej 
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33. Odbudowa ulicy Świdzińskiego 34. Odbudowa ulicy Czarny Potok 

35. Remont ulicy Słonecznej 36. Remont drogi dojazdowej na osiedlu Źródlana  

37. Remont ulicy Jaworowej 

39. Nowe wiaty przystankowe w Krynicy-Zdroju  

41. Odnowienie miejsc kultu religijnego w Krynicy-Zdroju 

40. Parking na osiedlu Źródlana  

38. Remont ulicy na osiedlu Tysiąclecia 

42. Odnowienie otoczenia figury Matki Bożej  
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43. Altanki parkowe na Górze Parkowej  44. Trasy wielofunkcyjne  

45. Miejsce grillowe na ulicy Zieleniewskiego 46. Miejsce grillowe na osiedlu Źródlana  

47. Plac zabaw z siłownią zewnętrzną na ulicy Wiejskiej  

49. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Źródlana 

51. Zadaszenie źródełka „Ciurkacz‖ 

48. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1  

50. Plac zabaw na osiedlu Źródlana  

52. Zadaszenie źródełka „Słoneczne‖ 
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57. Plac zabaw na ulicy Tysiąclecia 58. Modernizacja placu targowego 

59. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Bereście 60. Nowa wiata przystankowa w Bereście  

61. Budowa drogi betonowej w Bereście 62. Budowa drogi betonowej w Bereście 

55. Bus Komunikacji Uzdrowiskowej 56. Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy 

53. Remont koryta potoku Kryniczanka 54. Remont i czyszczenie koryta Czarnego Potoku 
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67. Wykonanie podjazdu do budynku OSP w Bereście 

63. Remont parkingu przy Kościele w Bereście 

65. Budowa placu parkingowego przy Szkole w Bereście  66. Remont drogi w Bereście  

64. Budowa drogi betonowej w Bereście 

68. Miejsce grillowe w Bereście 

69. Budowa placu zabaw Czyrnej  70. Utwardzenie placu w Czyrnej  

71. Remont nawierzchni drogi powiatowej w Czyrnej  72. Budowa drogi betonowej w Czyrnej  
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75. Wiaty przystankowe w Mochnaczce Wyżnej  

78. Przebudowa mostów w Mochnaczkce Niżnej i Wyżnej 77. Droga betonowa w Mochnaczce Niżnej  

76. Wykonanie sceny w Mochnaczce Niżnej  

74. Remont drogi krajowej w Mochnaczce Wyżnej 

79. Droga betonowa  w Mochnaczce Wyżnej 80. Plac zabaw w Mochnaczce Niżnej 

81. Droga betonowa w Mochnaczce Niżnej 82. Droga betonowa w Mochnaczce Niżnej 

73. Budowa placu zabaw w Mochnaczce Wyżnej  
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83. Remont budynku i podjazdu OSP w Mochnaczce Niżnej 

87. Remont nawierzchni drogi krajowej w Muszynce 88. Remont budynku remizy OSP w Muszynce 

89. Budowa placu zabaw w Muszynce 

85. Miejsce grillowe w Mochnaczce Wyżnej  86. Miejsce grillowe w Muszynce 

90. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Muszynce 

91. Budowa drogi betonowej w Piorunce 92. Budowa drogi asfaltowej w Piorunce 

84. Remont chodnika przy szkole w Mochnaczce Niżnej 
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93. Budowa kanalizacji i wodociągu w Piorunce i Czyrnej 94. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piorunce 

95. Budowa garażu dla potrzeb OSP w Piorunce  96. Budowa placu zabaw w Piorunce 

97. Miejsce grillowe w Tyliczu 

99. Plac zabaw w Tyliczu 

101. Droga betonowa w Tyliczu 102. Droga betonowa w Tyliczu 

100. Boisko wielofunkcyjne w Tyliczu 

98. Altana wypoczynkowa w Tyliczu  
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103. Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Tyliczu 104. Remont ulicy Bocznej w Tyliczu 

105. Przebudowa ulicy Biskupa Tylickiego w Tyliczu 106. Remont drogi do „Golgoty‖ w Tyliczu 

107. Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Tyliczu  

109. Remont budynku Domu Kultury w Tyliczu 

111. Zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Tyliczu 112. Budowa Sali gimnastycznej w Tyliczu 

110. Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Tyliczu 

108. Partycypacja w budowie pomnika w Tyliczu  

fot.: A. Kieblesz  
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Działo się…  
czyli 4 lata w telegraficznym skrócie  

— wybrane wydarzenia 

Koncerty hip-hopowe 

Z inicjatywy Burmistrza w sondzie zorganizowanej na profilu Facebook.com/MojaKrynica można 

było oddawać głosy na ulubionego artystę. Wybór nie był prosty. W sondzie znalazło się pięciu 

najlepszych polskich raperów, a ostateczny wybór fanów padł na O.S.T.R., który wystąpił na kry-

nickim Deptaku 11 października 2014 r. W 2012 roku równie wielkim zainteresowaniem cieszył się 

koncert rapera GrubSona a w 2013 koncert rapera Kaliego. 

Święto Kazimierza Pułaskiego 

Organizowane z udziałem władz Krynicy-Zdroju, młodzieży szkolnej, społeczników chcących upa-

miętnić wielkiego Polaka. Uroczysta asysta 6 Brygady Powietrznodesantowej dodaje Świętu 

wzniosłej oprawy.  

Festiwal biegowy 

Organizowane od 2010 roku wydarzenie sportowe towarzyszące Forum Ekonomicznemu z roku na 

rok rozrasta się, ewoluując w kierunku prestiżowej, międzynarodowej imprezy, w której w 2014 

roku wzięło udział 6400 biegaczy. 

Forum Ekonomiczne 

W 2014 roku po raz dwudziesty czwarty przyjechali do Krynicy-Zdroju politycy, ekonomiści i biz-

nesmeni z Polski i kilkudziesięciu krajów świata. XXIV edycja Forum zgromadziła 3500 gości 

uczestniczących w debatach oraz ponad 5300 osób zarejestrowanych jako wszystkich uczestników 

forum. 

Dożynki gminne w Tyliczu 

Dożynki gminne z korowodem dożynkowym, święceniem chleba i wieńców, zabawami, występami 

kół gospodyń wiejskich oraz licznymi atrakcjami prezentującymi piękno krynickich sołectw. 

Festiwal im. Jana Kiepury 

Ta sztandarowa impreza kulturalna po paru latach próbowania nowej formuły i dostosowywania 

się do nowych wymagań publiczności zyskała od roku 2014 nowy wymiar artystyczny dzięki współ-

pracy z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie muzyki – Operą Krakowską. Nowe oblicze 

Festiwalu to koncerty pełne najbardziej znanych przebojów muzyki operowej, operetkowej i mu-

sicalowej w wykonaniu artystów znanych ze scen krajowych i zagranicznych, klub festiwalowy, 

czyli spotkania z gwiazdami, koncerty w cerkwiach i kościołach, projekcje multimedialne oraz 

warsztaty operowe. 
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Hubertus Krynicki 

Ten barwny piknik myśliwski organizowany jest w Krynicy-Zdroju od 3 lat i gromadzi rzesze myśli-

wych, turystów i mieszkańców zainteresowanych zarówno jarmarkiem produktów lokalnych, jak i 

pokazami psów myśliwskich, ptaków łowczych czy występami zespołów regionalnych. 

Strongman 

Dzięki coraz większemu zainteresowaniu zawodami Strong Man, burmistrz Krynicy-Zdroju oraz 

Federacja Strong Man Polska podjęli decyzję o zorganizowaniu w Krynicy-Zdroju Międzynarodo-

wego Pucharu Polski Strong Man z udziałem najlepszych zawodników klasyfikowanych w świato-

wej czołówce. Udział w imprezie wziął m.in. kryniczanin Tomasz Kowal, wicemistrz Europy. Im-

preza odbyła się 21 czerwca 2014 r. na krynickim Deptaku a relację z wydarzenia zapewniła TVP 

Sport. 

Prawo Agaty z Krynicy-Zdroju 

W lutym 2013 r. nasze miasto stało się planem zdjęciowym dla jednego z odcinków serialu Tele-

wizji TVN „Prawo Agaty‖. Zrealizowany u nas odcinek można było obejrzeć 9 kwietnia 2013 r., a 

pobyt ekipy i znanych aktorów był wielką atrakcją dla mieszkańców i turystów. 

 

Świat pod Kyczerą 

Taniec, śpiew, muzyka i piękne stroje. Barwnie, kolorowo, a przede wszystkim egzotycznie. 

Świat pod Kyczerą, czyli jeden z największych w Polsce festiwali folklorystycznych, gości z wystę-

pami w naszym mieście już od kilku lat. Odwiedzają nas artyści m.in. z Tajwanu, Kostaryki, Ser-

bii, Czech, Słowacji, Osetii Północnej i Polski.  

Najmilsze miasto w Polsce – akcja Milka 

Pod słodkim patronatem firmy Milka mieszkańcy Krynicy-Zdroju oraz jej sympatycy i wielbiciele 

włączyli się w akcję „Wybierzmy najmilsze miasto w Polsce‖. Jak na tak niewielką miejscowość 

możemy powiedzieć, że odnieśliśmy gigantyczny sukces, zajmując 3 miejsce w ogólnopolskim 

rankingu miast. Nagrodą dla wszystkich zwolenników Krynicy-Zdroju był wielki koncert Kayah, na 

który swoimi głosami zapracowali wszyscy biorący udział w plebiscycie.  

Dziękujemy i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji akcji. 

TVN 24 TVN Meteo oraz Dzień Dobry TVN 

Tłem programów pogodowych z Krynicy-Zdroju były w styczniu 2012 r. stoki Jaworzyny i Słotwin. 

Występujący w programie goście opowiadali m.in. o atrakcjach narciarskich w Krynicy, o mistrzo-

stwach świata w hokeju na lodzie i profesjonalnym parku snowboardowym. 

Krynica-Zdrój gościła także na antenie Dzień Dobry TVN w dniach: 16 kwietnia 2012 r., 3 marca 

2013 r. oraz w czerwcu 2014 r. 

Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 

Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych już na stałe wpisał się w kalendarz imprez Kry-

nicy-Zdroju i nieodmiennie gromadzi tłumy widzów zachwyconych paradami, pokazami mażore-

tek i występami gości z całej Polski.  
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Mistrzostwa Świata Kobiet U18 Dywizji I Q w hokeju na lodzie 

18 marca 2014 r. w Krynicy-Zdrój rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U18 Dywizji I Q w ho-

keju na lodzie. Rywalkami naszych hokeistek były reprezentacje Chin, Włoch, Kazachstanu oraz 

Austrii. Wszystkie mecze odbywały na lodowisku w Krynicy-Zdroju. 

Spotkanie z Krzysztofem Zanussim 

27 lipca 2014 w kinie cyfrowym Jaworzyna II odbyło się spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanus-

sim. Spotkanie uświetnił pokaz filmu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego NAPOLEON. 

Korporacja dwóch Krynic 

Krynica Morska i Krynica-Zdrój podpisały list intencyjny, powołujący Korporację dwóch Krynic. 

Stało się to 15 maja 2014 roku w Hotelu Gromada Warszawa Centrum, a sygnatariuszami byli kry-

niczanie z obu miast. Zadaniami tej bezprecedensowej turystycznej koalicji będzie wspólna pro-

mocja, wzajemne wspieranie się w rozwoju, a także zniżki w obiektach turystycznych dla miesz-

kańców Krynicy Morskiej w Krynicy-Zdroju i vice versa.   

Szlak Papieski 

Szlak Papieski — to ogólna nazwa szlaków turystycznych biegnących ścieżkami, które przed laty 

przemierzał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Przypomina o miejscach, przez które 

Karol Wojtyła wędrował – najpierw jako ksiądz, potem biskup i kardynał oraz które odwiedzał 

jako papież. Jedna ze ścieżek Małopolskiego Szlaku Papieskiego wiedzie przez Jaworzynę Krynic-

ką i samą Krynicę, gdzie zamontowano tablicę dokumentującą ten fakt. 

Punkt Informacji Turystycznej wśród najlepszych w Polsce 

1 września 2011 roku, przy ulicy Zdrojowej 4/2, została uroczyście oddana do użytku jednostka 

Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.  

Krynicka informacja zajęła III miejsce w Polsce wśród obiektów 3-gwiazdkowych.   

Polska według Kreta 

Jarosław Kret prezentował miejsca w Małopolsce, które warto odwiedzać przez cały rok. Polecał 

Krynicę, Wysową, Rabkę, Piwniczną, Szczawnicę i Muszynę. Program został wyemitowany              

6 września 2013 roku. 

Krynica-Zdrój na antenie Telewizji Polskiej 

Pytanie na śniadanie z Krynicy-Zdroju 2011 - Krynica gościła w popularnym programie TVP 2. Po-

kazano tam m.in. felieton na temat najważniejszych imprez, miejsc i ludzi. Nie tylko atrakcje 

zimowe, ale bazę rekreacyjną i SPA, Europejski Festiwal im. Jana Kiepury i Forum Ekonomiczne. 

We wrześniu 2013 roku z Krynicy-Zdroju realizowano program „Kawa czy herbata‖. 
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Ponad 1 mln noclegów w Krynicy-Zdroju w 2012 r.! 

W 2012 roku Krynica-Zdrój znalazła się na drugim miejscu listy dziesięciu 

najpopularniejszych miejscowości w polskich górach.  

Chrzest „Nikifora” 

12 lutego 2013 r. uroczyście nadano nazwę „Nikifor‖ dla piątego pojazdu typu Acatus, które Sa-

morząd Województwa Małopolskiego zakupił dla Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. 

Nazwę pociągu wybrali mieszkańcy Małopolski w ramach ogłoszonego na łamach Gazety Krakow-

skiej konkursu. 

Koncerty gwiazd 

Zespół Łzy wystąpił na krynickim Deptaku podczas imprezy sylwestrowej w 2011 r. 

8 stycznia 2012 r. zespół Golec uOrkiestra uświetnił swym brawurowym wykonaniem kolęd Jubi-

leusz 60-lecia parafii MBNP. Popularne „Golce‖ zagrały również w Krynicy-Zdroju w ramach Festi-

walu Biegowego w 2011 roku. Na zakończenie Festiwalu Biegowego zagrała u nas w 2013 roku 

Budka Suflera. 

Gala boksu zawodowego 

Impreza, w której wystąpił kryniczanin Paweł Kołodziej odbyła się 19 marca 2012 roku z udziałem 

czołowych bokserów, m.in. Krzysztofa „Diablo‖ Włodarczyka. 

Miss Polski ambasadorką Krynicy-Zdroju 

Kryniczanka Katarzyna Krzeszowska, Miss Polski 2012, włączyła się we współpracę z Urzędem 

Miejskim w Krynicy-Zdroju, uczestnicząc w akcjach reklamowych i działaniach promocyjnych 

(m.in. w odcinku „Prawa Agaty‖ kręconym w Krynicy-Zdroju). 27 grudnia 2012 nasza miss była 

gościem honorowym na Sesji Rady Miejskiej.  

Już teraz zapraszamy na finał wyborów Miss Polski, który odbędzie się w Krynicy-Zdroju           

7 grudnia 2014 roku. 

Współpraca z Polskim Radiem 

Krynica górską stolicą radiowej Jedynki 

W 2010 roku zapoczątkowana została współpraca Programu I Polskiego Radia i Krynicy-Zdroju. 

Nasze miasto zostało Górską Stolicą Radiowej Jedynki. Współpraca obejmuje szereg działań pro-

mocyjnych. Audycje prowadzone są na żywo z Krynicy-Zdroju z udziałem przedstawicieli lokal-

nych władz, branży turystycznej, sportowej, leczniczej i rekreacyjnej. 

Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Mężczyzn I dywizji grupy B 

Mistrzostwa zostały rozegrane zostały w dniach 15-21 kwietnia 2012 r. w hali lodowej Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju.  



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

650-lecie Tylicza 

W 2013 roku Tylicz obchodził 650 rocznicę nadania praw miejskich. Jubileuszowi towarzyszyły 

imprezy kulturalno–rozrywkowe, wystawy i występy zespołów regionalnych. 

Snowboard Cross 

Mistrzostwa w snowboard crossie rozgrywane są co roku na stokach Słotwin. 

Lato z Radiem 

30 sierpnia 2011 roku w ramach koncertu Lata z Radiem w Krynicy-Zdroju zaśpiewali Zbigniew 

Wodecki i Blue Cafe. Ze stadionu piłkarskiego imprezę poprowadzili Roman Czejarek i Bogdan 

Sawicki. 

Mistrzostwa Europy Kadetów i Juniorów w Kickboxingu WAKO  

Mistrzostwa odbyły się w dniach 17-21 września 2013 roku w Krynicy-Zdroju. Rangę zawodów do-

cenił Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojewoda Małopolski, którzy przyjęli zaprosze-

nie do Komitetu Organizacyjnego mistrzostw. Honorowy patronat nad zawodami objęła Minister 

Sportu i Turystyki Joanna Mucha. 

Rewia ICELANDIA  

Magiczną baśń pt. „Zaklęta w Łabędzia‖ z efektami tańca ognia, akrobacji podniebnej i tańca na 

szczudłach można było zobaczyć na Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju w dniach 18-19 marca 2013 

roku.  

Krynica: Maciej Orłoś i Anna Karna - szlakiem wody dla wszystkich 

Prowadzący w sposób niekonwencjonalny zaprezentowali nieznane atrakcje miejscowości uzdro-

wiskowych. Wędrówka była znakomitą okazją do przypomnienia historii uzdrowisk i ludzi z nimi 

związanych, m.in. Nikifora Krynickiego i Jana Kiepury. Program „Nie ma jak Polska‖ został wy-

emitowany 18 listopada 2013 roku. 

Naturalnie zakręceni 

O Krynicy-Zdroju i jej walorach w programie "Naturalnie Zakręceni" opowiadał Michał Adamczyk 

w sierpniu 2014 roku. 



        /MojaKrynica 19 

Bieg narciarski Tylicz-Krynica 

13 stycznia 2013 roku, na trasie narciarstwa biegowego łączącej Tylicz z Krynicą-Zdrój odbyła się 

I edycja Biegu Narciarskiego w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Start 

wyznaczony został w Osadzie Turystycznej Domki w Lesie, zaś finał - na Górze Parkowej, gdzie tę 

sportową imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni, tzw. „Światełko do nieba". Na 12 kilometro-

wej trasie narciarstwa biegowego z Tylicza do Krynicy wystartowało 64 zawodników nie tylko z 

gminy, ale również z Łabowej, Muszyny, Jasła oraz Warszawy i okolic. 

Rzeźby lodowe 

Jeśli pogoda dopisuje, na krynickim Deptaku pojawiają się rzeźby lodowe. Mamy nadzieję, że 

przy sprzyjającej pogodzie, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, do Krynicy-

Zdroju powrócą piękne dzieła jak te sprzed wielu lat. 

Gwiazdy X-Factor na deptaku 

22 lipca 2011 Gienek Loska – zwycięzca pierwszej polskiej edycji programu X-Factor, wystąpił na 

krynickim Deptaku. 7 sierpnia 2011 roku gościliśmy Michała Szpaka, a 8 sierpnia Adę Szulc. Adzie 

towarzyszyła pop rockowa grupa „Chilitoy”, której jest wokalistką od kilku lat. Na deptaku pod-

czas wszystkich koncertów pojawiły się tłumy fanów!  

"Ostoja" - Marek Kamiński w Tyliczu 
W dniu 1 września 2011 roku rozpoczęto w Tyliczu prace nad realizacją zdjęć do filmu Wojciecha Szu-

mowskiego ―Ostoja‖. Głównym bohaterem filmu jest odkrywca, polarnik, zdobywca dwóch biegunów – 

Marek Kamiński. Zdjęcia były realizowane w najciekawszych zakątkach Tylicza by pokazać unikalność 

przyrody, historii oraz atmosfery miejscowości. Wiele godzin spędzili realizatorzy przy niedawno odkry-

tej osobliwości przyrodniczej jaką jest "Mofeta Tylicz", oraz na szlaku wód mineralnych, który zachwy-

cił wszystkich. Film można zobaczyć na stronie internetowej — www.kroplabeskidu.pl  

Wiedeńskie noce 

Wzorem koncertów noworocznych filharmoników wiedeńskich melomani w Krynicy-Zdroju słucha-

ją corocznie 1 stycznia najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. 

Przemysław Saleta - trening przed walką w Hotelu Krynica 

Przemysław Saleta przygotowywał się w Hotelu Krynica do swojej walki z Andrzejem Gołotą.        

W każdą sobotę podczas pobytu zawodnika Hotel Krynica organizował dla swoich gości otwarte 

treningi Przemysława Salety, gdzie każdy z gości mógł osobiście sprawdzić formę boksera przed 

zwycięską walką, która odbyła się 23 lutego 2013 roku. 

Redyk karpacki w Tyliczu 

23 lipca 2013 roku na granicy Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego, na Przełęczy Tylickiej,          

w malowniczo położonym Tyliczu Redyk Karpacki — podążający od maja łukiem Karpat (start               

w Rumunii, "meta" w Czechach) — zatrzymał się na kolejny postój. 

(RED) 
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KRYNICKI UNIWERSYTET OTWARTY  

UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 

Kontakt: 

Koordynator: mgr Alicja Hajduk 

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

mail: inwestujwsiebie2012@gmail.com 

www: www.ck.krynica.pl/inwestujwsiebie 

 WYKŁADY OTWARTE o tematyce: humanistycznej, przyrodniczej, muzycznej. 

 ZAJĘCIA: ruchowe, informatyczne, językowe. 

 WARSZTATY I SEMINARIA. 

 WYCIECZKI I WYJAZDY EDUKACYJNE. 

 
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015  

  
27 października 2014 ( poniedziałek ) godz. 16.00 - Sala Konferencyjna  MPGK, ul. Kraszewskiego 37 Krynica-Zdrój. 
 
Harmonogram zajęć na I semestr 2014/2015  dostępny na stronie internetowej i w biurze Uniwersytetu. 
 
Informacje dotyczące wykładów otwartych, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych, itp. będą się ukazywać na bieżąco. 
 
Regulamin Krynickiego Uniwersytetu Otwartego UTW dostępny na stronie internetowej i w biurze Uniwersytetu. 

ZAPRASZA NA: 

„Małe projekty” w ramach PROW 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich:  

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 
Operacja pn. Odnowa miejscowości Czyrna po-
przez utwardzenie placu w celu utworzenia miej-
sca integracji społecznej współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały 
projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

Operacja polegała na utwardzeniu ogólnodostępnego terenu w centrum miejscowości wiejskiej Czyrna. Teren znajduje się w 
centrum miejscowości i pełni funkcję ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców wsi, gdzie zlokalizowana jest Szkoła wraz z 
Domem Polsko-Słowackim. Utwardzenie placu polegało na zebraniu warstwy ziemi a następnie nawiezieniu i mechanicznym 
utwardzeniu tłucznia o różnych frakcjach grubości. Utworzenie utwardzonego placu pozwoli na organizację imprez kulturalnych 
i rozrywkowych dla mieszkańców miejscowości. Mieszkańcy będą mogli organizować m.in.: pikniki rodzinne w okresie letnim, 
dożynki lokalne i gminne, spotkania rodzinne, zimowe parafiady itp. Utworzenie placu wpływać będzie znacząco na integrację 
lokalnej społeczności a także na zainteresowania turystów lokalnymi produktami i wyrobami. Ponadto powstały obok terenu 
plac zabaw wspomagać będzie zagospodarowanie czasu wolnego przez rodziców dzieci bawiących się na terenie placu. Z terenu 
będą można korzystać nieodpłatnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 35 670,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 23 200 zł, 
co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Projekt został zrealizowany na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do 
Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego‖, którego gmina Krynica-Zdrój jest członkiem dopiero od stycznia 2011 roku. 


