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Mieszkańcy mają głos …. i pomogą urzędnikom 
polepszać jakość życia w gminie 

Już w marcu mieszkańcy Gminy Krynica-Zdrój przeżyją 

małą, ale bardzo pozytywną rewolucję w komunikacji z 

lokalnymi instytucjami publicznymi. Pomoże im w tym 

Alertownik - nowoczesna i co najważniejsze darmowa 

aplikacja, dzięki której będą mogli - łatwo i szybko - zgła-

szać odpowiednim urzędom pomysły na wydarzenia, inwe-

stycje oraz najbardziej palące problemy w ich bezpośred-

nim otoczeniu, np. uszkodzenia nawierzchni, awarie czy 

dzikie wysypiska. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju wdraża 

aplikację wspólnie z Fundacją Veracity z Poznania.  

Jak działa aplikacja? Z jednej strony pomaga mieszkań-

com kilkoma kliknięciami zgłosić dzikie wysypisko czy 

niedziałającą latarnię. Z drugiej strony - dla instytucji 

lokalnych - stanowi doskonałe źródło informacji o tym, co 

w mieście czy w gminie wymaga szybkiej reakcji, czego 

oczekują mieszkańcy. Obywatele, którym na sercu leży 

dobro lokalnych społeczności, mogą dzięki Alertownikowi 

zgłaszać własne pomysły, budować wokół nich społecz-

ność czy po prostu obserwować co dzieje się w ich bezpo-

średniej okolicy. Mieszkańcy w końcu mogą poczuć, że 

mają wpływ na przestrzeń, która ich otacza, a to tylko 

kilka z funkcji Alertownika.  

Oprócz funkcji wysyłania zgłoszeń Alertownik oferuje 

także opcję odbierania ostrzeżeń oraz najważniejszych 

informacji z okolicy w wybranych miastach i gminach w 

Polsce. Mieszkańcy otrzymują krótkie powiadomienia tek-

stowe oznaczone kolorami dopasowanymi do kategorii 

informacji, które chcą otrzymywać. Wśród nich powiado-

mienia zawierające: 

 ostrzeżenia – kolor czerwony (np. o awariach wodno-

kanalizacyjnych, zagrożeniach pogodowych),  

 informacje administracyjne – kolor niebieski (np. o 

konsultacjach społecznych, konkursach dla NGO) 

 informacje biznesowe – kolor zielony (np. o planowa-

nych inwestycjach, dotacjach dla przedsiębiorców)  

 informacje rekreacyjne – kolor pomarańczowy (np. o 

zbliżających się wydarzeniach kulturalnych  

i sportowych). 

“Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Gmina Krynica-Zdrój 

zdecydowała się wdrożyć nasze rozwiązanie. Dialog z 

mieszkańcami to podstawa. Cieszymy się, że możemy być 

częścią zmian, dzięki którym - mamy nadzieję - miesz-

kańcy gminy poczują, że mają wpływ na otoczenie, w 

którym żyją” - kontynuuje Tomasz Szudrzyński, opiekun 

Projektu. 

Alertownik umożliwia szybkie dzielenie się odebranymi  

powiadomieniami z bliskimi przez SMS lub e-mail oraz 

zapisywanie terminów wydarzeń jednym kliknięciem w 

kalendarzu w smartfonie i na tablecie. 

Spróbuj już dziś! Wystarczy zeskanować poniższy kod QR 

lub wpisać w przeglądarce internetowej w smartfonie lub 

tablecie adres:  

https://alertownik.pl/pobierz-uzytkownicy 

(RED) 
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój 

Szanowni Mieszkańcy, 

Gmina poczyniła kolejny krok ku polepszeniu stanu powietrza na swoim terenie. Skutecznie pozyskuje zarówno krajowe, 

jak i europejskie środki na wykonanie inwestycji z zakresu ochrony atmosfery, a teraz dodatkowo pozyskała znaczną do-

tację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dofinanso-

wanie pokrywa 85% kosztów opracowania planu. 

W przyszłości dzięki posiadanemu „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej” Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na 

działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomoderni-

zacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych i modernizacja źródeł ciepła 

dla budynków mieszkalnych, modernizacja oświetlenia, inwestycje  proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.). 

Opracowanie Planu jest niemożliwe bez udziału mieszkańców Gminy i przedsiębiorców działających na jej terenie. 

Zapraszamy więc mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w budyn-

kach. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.  

Ankietę można: 

 w wersji papierowej pobrać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, 

 w formie on-line - wypełnić i od razu wysłać drogą elektroniczną, bezpośredni link do ankiety:  

 dla mieszkańców:  http://skroc.pl/krynica    

 dla przedsiębiorców: http://skroc.pl/krynica-firmy     

 w wersji papierowej wypełnić, a następnie zeskanować i wysłać na adres mailowy: justy-

na.zastrzezynska@atgroupsa.pl   

Opracowaniem Planu zajmuje się firma AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna. 

Dzwoniąc pod tel. 695 919 607 można uzyskać wszelkie informacje dotyczące Planu, a także pomoc przy trudniejszych 

elementach ankiety.  

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

„Małe projekty” w ramach PROW 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja pn. Zakup wyposażenia komputerowego do świetlic wiejskich w gminie Krynicy-Zdroju  

Na początku marca br. została podpisana umowa o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013. Projekt polega na zakupie 8 zestawów 

komputerowych na wyposażenie dla świetlic wiejskich działających we wszystkich sołectwach na terenie gminy w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Świetlice działają jako ogólnodostępne, 5 

godzin dziennie od poniedziałku do piątku.  

Jest to kolejny projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, które były możliwe do wykorzystania 

przez gminę dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu „Perły Beskidu Sądeckiego”. Całkowita wartość uzyskanego dofinanso-

wania wyniosła 14 334,96 zł. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
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Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  MIEJSKIEJ  W  KRYNICY-ZDROJU 

sesje od 28 listopada 2014 roku do 18 marca 2015 roku  

W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się I Sesja Rady Miej-

skiej zwołana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Są-

czu, na której radni złożyli ślubowanie: „wierny Konstytu-

cji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście, 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczci-

wie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej miesz-

kańców” oraz podjęli uchwałę o wyborze Przewodniczące-

go Rady po uprzednim przeprowadzeniu tajnego głosowa-

nia. Przewodniczącą Rady jednogłośnie radni wybrali Mał-

gorzatę Półchłopek. 

 

W dniu 8 grudnia 2014 roku w Sali Balowej Starego Domu 

Zdrojowego odbyła się II Sesja Rady Miejskiej, na której 

Burmistrz dr Dariusz Reśko złożył ślubowanie: „obejmując 

urząd Burmistrza Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawować 

dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 

Tak mi dopomóż Bóg”, a następnie przedstawił główne 

kierunki  działania w kadencji 2014-2018. 

Ponadto radni w tajnym głosowaniu wybrali wiceprzewod-

niczących rady Dawida Sobiesiaka i Henryka Wiewiórę,         

a także podjęli uchwały o powołaniu składu stałych komisji 

rady i wyboru ich przewodniczących. 

 Komisja Rewizyjna: 

Antoni Florek,  Bogdan Bębenek, Teresa Gosztyła, Urszula 

Prusak, Grzegorz Szela; 

 Komisja Finansowo - Budżetowa i Rozwoju Przedsię-

biorczości 

Henryk Wiewióra, Antoni Florek, Dawid Sobiesiak, Józef 

Kuruc, Małgorzata Półchłopek; 

 Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku 

Publicznego 

Bogdan Bębenek, Małgorzata Rusnak, Dawid Sobiesiak, 

Henryk Wiewióra, Krzysztof  Wróblewski; 

 Komisja Uzdrowiskowa 

Wanda Cabala,  Dawid Piszczek, Grzegorz Szela, Krzysztof 

Wróblewski; 

 Komisja Kultury, Edukacji, Zdrowia, Sportu i Turystyki 

Teresa Gosztyła, Dawid Piszczek, Urszula Prusak, Jan    

Szymura, Małgorzata Półchłopek; 

 Komisja Statutowo-Mandatowa 

Jan Szymura, Wanda Cabala, Józef Kuruc, Małgorzata   

Rusnak. 

 

 

W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Miejska obradowała na 

III Sesji w kadencji 2014-2018. Podjęto  uchwały w spra-

wach: 

 zmian w budżecie gminy i zmiany uchwały budżetowej 

na 2014 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Krynica-Zdrój, W wyniku tych zmian budżet 

gminy na rok 2014 zamknął się następującymi kwotami: 

dochody – 74 096 745,76 zł 

wydatki – 76 558 987,76 zł 

deficyt – 2 462 242 zł 

przychody – 5 483 242 zł 

rozchody – 3 021 000 zł  

Zmiany dokonane w budżecie gminy  na koniec roku kalen-

darzowego miały na celu ostateczną i ostatnią korektę 

budżetu na rok 2014.   

 zmiany uchwały z dnia 24 września 2014 roku  dotyczą-

cej nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Krynicy-

Zdroju nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 

Tylicza,  

 przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój 

(OBSZAR 3 – SŁOTWINY), 

 pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego dotyczącego wyznaczenia 

aglomeracji Krynica-Zdrój na obszarze gminy Krynicy-

Zdroju z oczyszczalniami w miejscowości Powroźnik        

i Polany, 

 wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu”, 

Przedstawicielami zostali: Małgorzata Półchłopek-

przewodnicząca RM i Bogdan Kałucki-Prezes Stowarzy-

szenia Krynicka Organizacja Turystyczna.  

 likwidacji z dniem 31 grudnia 2014 roku wydzielonych 

rachunków dochodów własnych  w szkołach podstawo-

wych i gimnazjum w Krynicy-Zdroju, 

 rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Krynicy-

Zdroju uznając ją za nieuzasadnioną. Skarga była rozpa-

trywana  na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Komisja 

nie uznała zasadności zarzutów stawianych w skardze 

na Burmistrza Krynicy-Zdroju.(Odpowiedzi na każdą 

skargę wpływającą do rozpatrzenia przez Radę Miejską  

udziela się w formie uchwały po rozpatrzeniu przez 

Komisję Rewizyjną.) 

 

 

W dniu 29 stycznia odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej.   

Podczas sesji uchwalono:  

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 

2015 rok. Zadania ujęte w programie są kontynuacją 

zadań realizowanych przez Gminę od lat i są finansowa-

ne w całości ze środków pochodzących  z wpływów opła-

ty rocznej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-

wych. Radni podejmując tę uchwałę zdecydowali o roz-
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poczęciu prac nad rekonstrukcją sposobu realizacji pro-

gramu. 

 Budżet Gminy Krynica-Zdrój na rok 2015. Ustalono do-

chody budżetu w łącznej kwocie 81 446 055 zł, wydatki 

w łącznej kwocie 87 728 109,51 zł, deficyt budżetowy w 

kwocie 6 282 054,51 zł, który zostanie pokryty przycho-

dami pochodzącymi z wolnych środków oraz z zacią-

gniętych pożyczek. Ponadto ustalono przychody budże-

tu w łącznej kwocie 8 799 560,95 zł oraz rozchody na 

poziomie 2 517 506,44 zł. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krynica-Zdrój. 

Dane wykazane w załącznikach i objaśnieniach WPF 

wynikają z treści ustawy o finansach publicznych z dnia 

27 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z ustawą WPF  opraco-

wano na dany rok budżetowy i kolejne trzy lata- tj. do 

2018 roku, aby przedsięwzięcia zawarte w prognozie 

były realne.  Prognoza ma charakter kroczący w miarę 

weryfikacji zadań zaproponowanych do realizacji.        

W „głównej części” prognozy, w której zawarte są in-

formacje dotyczące stanu zadłużenia i jego obsługi, aż 

do czasu całkowitej spłaty, prognozę opracowano do 

2027 roku. 

 Wynagrodzenie Burmistrza Krynicy-Zdroju. Zgodnie        

z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właści-

wości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia bur-

mistrza w drodze uchwały zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wy-

nagradzania pracowników samorządowych.  

 Ponadto: Rada Miejska uchwaliła plany pracy stałych 

komisji rady na rok 2015.  

 

 

W dniu 18 marca odbyła się V Sesja Rady Miejskiej, pod-

czas której:  

 dokonano zmian: w budżecie gminy i zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2015, oraz w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. W wyniku tych zmian budżet gminy na rok 

2015 wynosi:  

dochody – 81 859 019,67 zł 

wydatki – 88 311 803,74 zł 

deficyt – 6 452 784,07 zł 

przychody – 8 970 290,51 zł 

rozchody – 2 517 506,44 zł 

Zmiany w dochodach nastąpiły na skutek, między inny-

mi, otrzymanej zaległej dotacji na zadanie pn. Trasy 

rowerowe-Centra Aktywnego Wypoczynku,  zwiększe-

nia subwencji oświatowej, uzyskania dotacji na zakup 

wyposażenia do świetlic wiejskich, a także zwrotu 

podatku VAT i innych dodatkowych dochodów.. 

Zmniejszeniu uległy  wydatki na wynagrodzenie admi-

nistracji samorządowej, natomiast zwiększono  wydat-

ki na zadania pn. Budowa Aquaparku i Budowa Sali 

Gimnastycznej w Tyliczu. W wyniku podjętej uchwały 

zwiększono środki na komunikację uzdrowiskową, na 

utrzymanie cmentarzy, na dopłatę do wspólnych patro-

li Policji i Straży Miejskiej oraz na opłaty za pobyt 

naszych mieszkańców, do czego zobligowana jest Gmi-

na w Domach Pomocy Społecznej. 

 ponadto podjęto uchwały: 

- o nowej procedurze mającej na celu obniżenie kosztów 

obsługi wcześniej zaciągniętego kredytu oraz w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu zaplanowanego 

wcześniej w uchwale budżetowej na rok 2015, 

- o wysokości diet dla radnych i o wysokości pomniejsza-

nia diet za nieobecności na sesjach i posiedzeniach komi-

sji, 

- o wysokości diet dla przewodniczących osiedli                

i sołtysów, 

- w sprawie rozszerzenia składu komisji uzdrowiskowej      

i komisji statutowo mandatowej o radną Katarzynę      

Zygmunt. 

 Uchwalono także : 

- warunki przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka-

nia dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, Koszt jednej 

godziny wynosi 16,81 zł dla osoby samotnej o dochodach 

powyżej 2 710 zł  lub powyżej 2 280 zł  na osobę w rodzi-

nie. Zgodnie z uchwałą zachodzi możliwość zwolnienia     

w całości lub w części (procentowo) z odpłatności za usłu-

gę w zależności od uzyskiwanych dochodów. 

- obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, 

których organem jest Gmina Krynica-Zdrój oraz innym 

nauczycielom realizującym zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

- kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

tych kryteriów na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli 

samorządowych, W pierwszym etapie postępowania     

rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone 

w ustawie o systemie oświaty takie jak: wielodzietność 

rodziny, niepełnosprawność dziecka, jednego lub obojga 

rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne     

wychowywanie dziecka w rodzinie oraz objęcie dziecka 

pieczą zastępczą. Na drugim etapie rekrutacji, zgodnie    

z ustawą rekrutacyjną, Rada uchwaliła kryteria preferu-

jące dzieci, których oboje rodziców pracują i z tej przy-

czyny wnoszą o dłuższą niż pięciogodzinną opiekę eduka-

cyjną. 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-

Zdroju, który to program gminy mają coroczny obowiązek 

stworzyć i przyjąć w formie uchwały,  

- odrębny obwód głosowania na obszarze Gminy Krynicy-

Zdroju Nr 18 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej     

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Szpitala im. dr J. Dietla, w celu przeprowadzenia wybo-

rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 10 maja 2015 roku, 

- zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych,      
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Przeniesiono siedzibę komisji nr 5 z budynku Kina 

„Jaworzyna” do budynku Centrum Kultury, a siedzibę 

komisji nr 16 z budynku Publicznego Gimnazjum              

w Piorunce przeniesiono do Domu Kultury w Piorunce.     

 Zmieniono uchwałą: 

- Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-

Zdroju, Nowa forma Statutu uwzględnia aktualną meryto-

ryczną działalność Domu Samopomocy oraz reguluje kwe-

stie związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem jed-

nostki.   

- wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, Nowe wzory uwzględniają wszel-

kie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 

roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.( „Stare” złożony przez mieszkańców deklara-

cje są ważne i nie trzeba ponownie ich składać wg nowe-

go wzoru.)   

 Podejmując uchwały wyrażono zgodę: 

-  na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia 

umowy dzierżawy, na długoletnią dzierżawę oraz            

na pierwszeństwo nabycia nieruchomości położonej         

w Krynicy-Zdroju, 

- na przystąpienie do realizacji projektu „Siedem Dolin” 

jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokal-

nym, Ideą projektu jest udostępnienie atrakcyjnego    

korzystania ze wszystkich obiektów sportowo-

turystycznych w lokalnych ośrodkach narciarskich bez 

konieczności przemieszczania się między nimi drogami 

publicznymi. Ma to polegać na połączeniu systemem kolei 

linowych istniejących lub ujętych w dokumentacji plani-

stycznej tras narciarskich i turystycznych w Wierchomli, 

Szczawniku, w Krynicy na Jaworzynie i w Słotwinach oraz 

Łosiach.    

 Podjęto uchwałę rozpatrującą skargę na Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju uznając ją 

za nieuzasadnioną. Skarga była rozpatrywana  na posie-

dzeniu Komisji Rewizyjnej. Komisja nie uznała zasadności 

zarzutów stawianych w skardze na Dyrektora OPS           

w Krynicy-Zdroju. 

 

Radni Rady Miejskiej przed każdą sesją wnikliwie analizo-

wali projekty uchwał na posiedzeniach komisji, w których 

uczestniczyli, oprócz radnych, merytoryczni pracownicy 

Urzędu Miejskiego, Burmistrz oraz zapraszani gości w za-

leżności od poruszanych tematów. Następnie członkowie 

merytorycznych komisji głosując opiniowali  przedłożone 

projekty.  

Informacja o posiedzeniach komisji jest podawana do 

publicznej wiadomości na tablicy w Urzędzie Miejskim,   

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a ponadto 

wysyłana jest mailowo do sołtysów i przewodniczących 

Zarządów Osiedli. 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajdują się 

zatwierdzone protokoły z posiedzeń komisji i poszczegól-

nych sesji, a także pełny tekst podjętych uchwał. 

 

Opracowała: 

mgr inż. Małgorzata Półchłopek 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

WSPOMNIENIE 

 

Dnia 29 stycznia 2015 roku zmarł w wieku 29 lat  

mgr Dawid Sobiesiak 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju 

absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

 

 

 

Śp. Dawid Sobiesiak był radnym już drugą kadencję. W kadencji 2010-2014 był wiceprzewodniczącym rady 

oraz pracował w komisji Finansowej i Rozwoju Przedsiębiorczości i komisji Kultury, Edukacji, Zdrowia, Spor-

tu i Turystyki. W nowej kadencji wybrany jednogłośnie na wiceprzewodniczącego rady pracował w komisjach 

Finansowej oraz Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego.  

Pomimo swojego młodego wieku z pasją, aktywnie i bezkompromisowo angażował się w sprawy Gminy       

Krynicy-Zdroju.  

 

Wielka szkoda, że odszedłeś od nas tak niespodziewanie i tak młodo. 

 

Zachowamy Cię w naszej pamięci na zawsze. 

 

Radni Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju. 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ   II  SEMESTR 2014 / 2015    ( MARZEC – CZERWIEC ) 

 

ZAJĘCIA   I   PROWADZĄCY GODZINA MIEJSCE TERMIN 

PONIEDZIAŁEK       

j. angielski „ P” - P. Zahaczewski 8.00-9.00 sala muz.  CK 2 III, 9 III, 16 III, 23 III, 13 IV, 20 IV, 27 IV, 4 V, 11 V, 
18 V, 25 V, 8 VI, 15 VI, 

basen gr. I 8.15-9.15 Continental 2 III, 9 III, 16 III, 23 III, 13 IV, 20 IV, 27 IV,4 V, 11 V, 
18 V, 25 V, 8 IV, 15 VI, 

warsztaty psycholog - A. Nowakiewicz 10.00-13.00 sala balet. CK 16 III, 20 IV, 18 V, 8 VI, 

seminarium his.-liter - J.  Robotycki 11.00-13.00 sala muz.  CK 9 III, 13 IV, 11 V, 15 VI, 

informatyka - J. Sowa 16.00-18.00 Publicz. Gimn. 2 III, 9 III, 16 III, 23 III, 13 IV, 20 IV, 27 IV, 4 V, 11V, 18 
V, 25 V, 8 VI, 15 VI, 

WTOREK       

j. rosyjski - K. Wolak 14.00-15.00 sala muz.  CK 3 III, 10 III, 17 III, 24 III, 14 IV, 21 IV, 28 IV, 3 V, 12 V, 
19 V, 26 V, 9 VI, 16 VI, 

j. niemiecki - I. Micek 15.00-16.00 Publicz. Gimn 3 III, 10 III, 17 III, 24 III, 14 IV, 21 IV, 28 IV, 3 V, 12 V, 
19 V, 26 V, 9 VI, 16 VI, 

warsztaty ceramiczne - E.  Barciszewska 15.00-16.00 sala plast. CK każdy wtorek 

warsztaty tkackie - U.  Mądry 16.00-17.00 sala plast. CK 3 III, 10 III, 24 III, 14 IV, 28 IV, 5 V, 12 V, 26 V, 9 VI, 

informatyka - J. Sowa 16.00-18.00 Publicz. Gimn 3 III, 10 III, 17 III, 24 III, 14 IV, 21 IV, 28 IV, 5 V, 12 V, 
19 V, 26 V, 9 VI, 16 VI, 

gimnastyka klasyczna 17.00-18.00 Continental 3 III, 10 III, 17 III, 24 III, 14 IV, 21 IV, 28 IV, 5 V, 12 V, 
19 V, 26 V, 9 V, 16 VI, 

ŚRODA       

j. angielski „Z” 8.00-9.00 sala muz.  CK 4 III, 11 III, 18 III, 25 III, 8 IV, 15 IV, 22 IV, 
6 V, 13 V, 20 V, 27 V, 10 VI, 17 VI, 

pilates  gr. I - A.  Jazic 8.30 -9.30 sala balet. CK  4 III, 11 III, 18 III, 25 III ,8 IV, 15 IV, 22 IV, 6 V, 13 V, 
20 V, 27 V, 10 VI, 17 VI, 

pilates gr. II - A.  Jazic 9.30-10.30 sala balet. CK  4 III, 11 III, 18 III, 25 III, 8 IV, 15 IV, 22 IV, 6 V, 13 V, 
20 V, 27 V, 10 VI, 17 VI, 

j. francuski - J.  Szucka 11.00-12.00 sala muz.  CK 4 III, 11 III, 18 III, 25 III, 8 IV, 15 IV, 22 IV, 6 V, 13 V, 20 
V, 27 V, 10 VI, 17 VI, 

warsztaty taneczne - T. Berkowicz 15.00-16.00 sala balet. CK każda środa 

basen gr.II 16.30 – 17.30 Continental 4 III, 11III, 18 III, 25 III, 8 IV, 15 IV, 22 IV, 6 V, 13 V, 20 
V, 27 V, 10 VI, 17 VI, 

j. angielski „K” 16.00-17.00 CK 4 III, 11 III, 18 III, 25 III, 8 IV, 15 IV, 22 IV, 
6 V, 13 V, 20 V, 27 V, 10 VI, 17 VI, 

CZWARTEK       

warsztaty plastyczne –   A. Broniszewska 10.00-12.00 sala plast. CK 12 III, 26 III, 16 IV, 7 V, 21 V, 11 VI, 

seminarium prozdrowotne 11.00-12.00 sala balet. CK 19 III, 23 IV , 14 V, 18 VI, 

PIĄTEK       

basen gr. III 8.15-9.15 Continental 6 III, 13 III, 20 III, 27 III, 10 IV, 17 IV, 24 IV, 8 V, 15 V, 
22 V, 29 V, 12 VI, 19 VI, 

pilates gr. III - A.  Jazic 8.30-9.30 sala balet. CK 6 III, 13 III, 20 III, 27 III, 10 IV, 17 IV, 24 IV, 8 V, 15 V, 
22 V, 29 V, 12 VI, 19 VI, 

Informacje dotyczące wykładów otwartych, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych, itp. 
będą się ukazywać na bieżąco.       

 
Telefon  biura  UTW  18 471 07 57  /8.00 – 16.00/      
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Z KRONIKI KUO UTW 

Międzypokoleniowe jasełka Kolędnicy - 31 stycznia 2015 Międzypokoleniowe jasełka Kolędnicy - 31 stycznia 2015 

fot. arch. KUO UTW fot. arch. KUO UTW 

Wernisaż prac plastycznych słuchaczy UTW - 15 stycznia 2015 Wernisaż prac plastycznych słuchaczy UTW - 15 stycznia 2015 

fot. arch. KUO UTW fot. arch. KUO UTW 

Wykład -Sztuka współczesna - prof. A. Szarek - 22 stycznia 2015 Wykład -Sztuka współczesna - prof. A. Szarek - 22 stycznia 2015 

fot. arch. KUO UTW fot. arch. KUO UTW 


