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To już pewne! Wkrótce ruszy budowa 230-

kilometrowego szlaku rowerowego łączącego Kry-

nicę i Muszynę z miejscowościami pogranicza pol-

sko-słowackiego. Dzięki doskonale układającej się 

współpracy samorządów zrzeszonych w Związku 

Gmin Krynicko-Popradzkich burmistrzom Reśce i Gol-

bie udało się pozyskać na ten cel blisko 20 mln zł       

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Odcinek łączący Krynicę z Muszyną nosić będzie na-

zwę „VeloKrynica”. Kwota dotacji pozyskanej na 

jego budowę wynosi 2 000 000,00 zł. To dobra wia-

domość dla mieszkańców naszej gminy, zaintereso-

wanych taką formą rekreacji. 

Wartość całego projektu została wyceniona na kwotę 

5 187 225,80 €. Przedsięwzięcie zostanie w 85 % 

sfinansowane ze środków europejskich. Jego głów-

nym celem jest ożywienie gospodarcze Doliny Popra-

du, poprzez połączenie pętlą rowerową miejscowości 

uzdrowiskowych leżących na pograniczu polsko-

słowackim (Krynicy, Muszyny, Piw-

nicznej, Szczawnicy, Bardejova oraz 

Starej Lubowni). Pętla będzie miała swoją mapę        

i stronę internetową, a także mobilną aplikację, 

umożliwiającą planowanie i korzystanie z trasy ro-

werowej oraz poznanie atrakcji okolicy.  

Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przy-

rodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe       

i krajobrazowe) w sąsiedztwie najcenniejszych za-

bytków architektury drewnianej, pijalni i źródeł wo-

dy mineralnej. Całość szlaku zostanie oznakowana     

w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne 

elementy małej architektury.  

W dniu 15 lutego 2017 r. w Dworze Starostów w Mu-

szynie burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko oraz 

burmistrz Muszyny Jan Golba odebrali od Adama 

Hamryszczaka z Ministerstwa Rozwoju umowę doty-

czącą tej inwestycji.  

Powstanie nowy szlak rowerowy łączący Krynicę i Muszynę 
z miejscowościami pogranicza polsko-słowackiego 

(RED) 

Budowa trasy rowerowej z prawdzi-

wego zdarzenia była jedną z moich 

ważniejszych obietnic wyborczych. 

Cieszę się, że już w tym roku gmina 

przystąpi do jej realizacji.  
fot. arch. DTS 
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Wielki strumień pieniędzy z Unii Europejskiej — 22 mln 
na realizację inwestycji w centrum Krynicy-Zdroju  

Dostaniemy ogromne pieniądze na realizację 

inwestycji w ramach projektu KURORT KRYNICA!  

 

W dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Mało-

polskiego podjął Uchwałę nr 479/17 w sprawie za-

twierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 

RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach Działania 

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Pod-

działanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowisko-

wych.  

Kwota dofinansowania, którą udało się pozyskać 

robi wrażenie nawet na największych sceptykach.          

To grubo ponad 22 miliony złotych. Tyle dostanie-

my z funduszy unijnych na realizację wielkich inwe-

stycji w centrum Krynicy-Zdroju, zapowiedzianych 

przez burmistrza Dariusza Reśkę podczas ostatniej 

kampanii wyborczej. Uchwała 

Zarządu Województwa przewidu-

je dofinansowanie na poziomie 

75% planowanych wydatków. 

Wstępnie oszacowano, że zamkną 

się one kwotą 29 606 483,43 zł. 

Wkład własny Gminy wyniesie 

zaledwie 25% tej sumy. 

Z pieniędzy tych zostaną sfinansowane następujące 

przedsięwzięcia: 1) renowacja Bulwarów Dietla       

w Krynicy-Zdroju; 2) renowacja Parku im. Mieczysła-

wa Dukieta w Krynicy-Zdroju; 3) renowacja prze-

strzeni publicznej płyty głównej krynickiego Depta-

ku; 4) stworzenie zielonego salonu uzdrowiskowego 

na polanie Janówka w Krynicy-Zdroju. 

 

Wybrane do dofinansowania projekty obejmują rewi-

talizację centralnej, historycznej przestrzeni Krynicy

-Zdroju, w tym między innymi remont nawierzchni 

płyty głównej, remont muszli koncertowej, remont 

alejek spacerowych ulic Bulwary Dietla i Nowotar-

skiego, rewitalizację zieleni, remont i modernizację 

istniejącej fontanny w Parku Dukieta oraz przy Pijal-

ni Jana i Józefa, a także remont koryta potoku Kryni-

czanka wraz z istniejącymi kładkami pieszymi. 

Wynik konkursu to świetna wiadomość dla naszego 

miasta. Pozyskane środki umożliwią dalszy wzrost 

atrakcyjności Krynicy-Zdroju, jako miejsca o dużych 

walorach turystyczno-uzdrowiskowych oraz kluczo-

wym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie 

krajowej i międzynarodowej. Bardzo dziękuję Za-

rządowi Województwa Małopolskiego za docenienie 

naszych projektów. Obiecywałem te inwestycje 

mieszkańcom w moim programie wyborczym.  

(RED) 

fot. ParkM Pracownia Projektowa 

fot. Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak 

fot. ParkM Pracownia Projektowa 



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

Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów 
na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego 

Kolejna obietnica wyborcza burmistrza Reśki 

już wkrótce doczeka się realizacji!  

Tym razem chodzi o rozbudowę głównych ulic    

Krynicy-Zdroju (Kraszewskiego i Zdrojowej).  

 

Trwające kilkanaście miesięcy przygotowania      

właśnie dobiegły końca, a to oznacza, że wielomilio-

nowa inwestycja — o wielkim znaczeniu dla uzdrowi-

ska — ruszy niebawem. Znikną wreszcie wszystkie 

dziury w drodze, a Krynica zyska nowy blask. Prace z 

tym związane przebiegać będą na odcinku o długości 

3 350 m.  

Ich całkowita wartość wynosi 12 878 100,00 zł. 

Gmina dołoży do tego zaledwie 500 000,00 zł. Resztę 

sfinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  

W niniejszym artykule prezentujemy jedynie wybra-

ne fragmenty opisu przedmiotu zamówienia, ponie-

waż zakres prac jest bardzo szeroki.  

Obejmuje on w szczególności: przebudowę i budowę 

chodników, wysp kanalizacyjnych oraz zatok autobu-

sowych i postojowych (nawierzchnia zatok autobuso-

wych i postojowych zostanie wykonana z kamiennej 

kostki brukowej); zabezpieczenie i przebudowę   

infrastruktury technicznej; wymianę sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z wymianą studni kanalizacyjnych; 

wymianę elementów sieci wodociągowej i przyłączy 

kanalizacyjnych; wymianę kolektora kanalizacji;  

wykonanie nowego oświetlenia ulicznego; montaż 

nowych znaków i tablic drogowych; przebudowę 

układu kanalizacji deszczowej (odwodnienia)       

poprzez wykonanie nowej sieci wraz z urządzeniami 

do oczyszczania wód opadowych; przebudowę zjaz-

dów indywidualnych i publicznych; wykonanie tarcz 

skrzyżowań wraz z przebudową dróg bocznych i wlo-

tów; czyszczenie i rekonstrukcję murów oporowych; 

czyszczenie i rekonstrukcję przepustów oraz remont 

mostu. Na koniec położona zostanie nowa warstwa 

asfaltu o specjalnych wła-

ściwościach zmniejszają-

cych natężenie hałasu. 

 

 

Koncepcja budowy ronda przy Szpitalu — zdjęcie poglądowe 

(RED) 

Prace będą przebiegać na głównych ulicach miasta, a to 

musi się wiązać z pewnymi utrudnieniami w ruchu pojaz-

dów i pieszych. Ze względu na charakter i szeroki zakres 

inwestycji nie da się jej przeprowadzić w ciągu kilku tygo-

dni. Proszę w związku z tym o wyrozumiałość. Wszelkie 

niedogodności wynagrodzi Mieszkańcom piękny wygląd 

uzdrowiska po zakończeniu prac. Ja natomiast będę miał 

satysfakcję z tego, że udało mi się spełnić kolejną obietni-

cę wyborczą. 
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Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach  

Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kraszewskiego 

w Krynicy-Zdroju (etap II)  

W dniach od 10 do 31 marca 2017 r. zrealizowano 

drugi etap przebudowy drogi gminnej na działce ewi-

dencyjnej nr 931 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-

Zdroju. Prace polegały na rozebraniu istniejącej na-

wierzchni betonowej; wykonaniu korytowania oraz 

podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego; wy-

konaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

oraz montażu dwóch kratek ściekowych. Całkowita 

wartość inwestycji wyniosła 39 360,00 zł.  

 

Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych   

w Krynicy-Zdroju  

W dniu 2 marca 2017 r. rozpoczęły się wiosenne pra-

ce remontowe na ulicach: Granicznej, Źródlanej, 

Ebersa, Kościuszki, Zamkowej oraz Podgórnej w Kry-

nicy-Zdroju. Obejmują one frezowanie nawierzchni 

wraz z obcięciem krawędzi; wykonanie warstwy ście-

ralnej nawierzchni oraz regulację pionową studzie-

nek ściekowych i włazów kanałowych. Całkowita 

wartość inwestycji zamknie się kwotą 78 252,60 zł.  

Wykonanie nawierzchni betonowej drogi           

wewnętrznej w Bereście  

W dniach od 20 do 31 marca 2017 r. z funduszy wła-

snych gminy została wykonana betonowa nawierzch-

nia drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 

140 w Bereście. Zakres prac obejmował wykonanie 

profilowania i uzupełnienie podbudowy pod warstwy 

konstrukcyjne; uzupełnienie podbudowy kruszywem 

łamanym; ułożenie płyt drogowych; wykonanie na-

wierzchni betonowej oraz obsypanie nawierzchni 

kruszywem naturalnym. Na ten cel przeznaczono      

52 725,00 zł.  

Zagospodarowanie terenu wokół budynku       

Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce  

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina 

przeprowadziła prace związane z zagospodarowa-

niem terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury 

w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża 

wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęsz-

czanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowej 

drogi; obsypanie poboczy kruszywem naturalnym 

oraz ułożenie betonowej kostki brukowej na podsyp-

ce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano 

ze środków własnych gminy. Jej całkowita wartość 

wyniosła 55 978,00 zł.  

 

 

(RED) 
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Rekordowa kwota dotacji — 800 tysięcy złotych  
na 51. Festiwal im. Jana Kiepury  
Festiwal im. Jana Kiepury to wizytówka i chluba Kry-

nicy-Zdroju, a przy tym unikalne wydarzenie kultu-

ralne w skali całego kraju. Jego organizacja przyczy-

nia się w sposób szczególny do budowania renomy 

uzdrowiska. Wzbogaca je także w wymiarze mate-

rialnym, bowiem każda kolejna edycja festiwalu 

przyciąga do Krynicy ogromne rzesze melomanów. 

Zostawiają oni pieniądze w tutejszych hotelach, 

pensjonatach, restauracjach, sklepach, taksówkach  

i w wielu innych miejscach. Wszyscy mieszkańcy 

gminy na tym korzystają.  

 

Prawdopodobnie z tego powodu przeciwnicy obecne-

go burmistrza Dariusza Reśki wyspecjalizowali się w 

sposób szczególny w krytykowaniu organizacji oraz 

zasad finansowania tej imprezy, od dobrych kilku lat 

nieprzerwanie prorokując jej rychły upadek. Mają 

oni jednak twardy orzech do zgryzienia, bowiem rze-

czywistość jakoś nie chce się dostosować do tych 

czarnych wizji. Wręcz przeciwnie, pomimo wysiłków 

grupki zawsze niezadowolonych krytykantów, każda 

kolejna edycja przynosi nową jakość, dając dowody 

na wzrost rangi festiwalu. 

 

W tym roku sympatycy festiwalu mają szczególne 

powody do zadowolenia, a opozycja szczególne po-

wody do zmartwienia. Będzie bowiem musiała prze-

konać społeczeństwo, że pozyskanie przez burmi-

strza rekordowej kwoty 800 tysięcy zł, z przezna-

czeniem na organizację 51. edycji Festiwalu im. Ja-

na Kiepury, to działanie szkodliwe dla gminy.  

Nie będzie to zadanie łatwe. Żadnemu bowiem z do-

tychczasowych włodarzy Krynicy nie udało się osią-

gnąć takiego rezultatu. Wysokość dotacji, którą na 

wniosek burmistrza Dariusza Reśki zagwarantowało 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest 

doprawdy imponująca. W imieniu zdecydowanej 

większości krynickiego społeczeństwa składamy za 

to serdeczne podziękowania panu premierowi Pio-

trowi Glińskiemu i zapraszamy Go do Krynicy! 

 

W tym roku festiwal odbędzie się w dniach 12–19 

sierpnia. Na scenie zobaczyć będzie można wielkie 

sławy polskich i światowych scen operowych. Wystą-

pią m.in. Małgorzata Walewska, Edyta Piasecka oraz 

Edyta Kulczak solistka Metropolitan Opera w Nowym 

Jorku. Widzom zaprezentowane zostaną dwa spekta-

kle, z których jeden przygotowała Akademia Muzycz-

na w Krakowie. Nie zabraknie wydarzeń towarzyszą-

cych w kościołach i w plenerze. Kontynuowany bę-

dzie również cykl „Uśmiechnij się z Kiepurą” autor-

stwa Łukasza Lecha, entuzjastycznie przyjęty przez 

publiczność w roku ubiegłym. Jak co roku będzie też 

można zobaczyć swoich ulubieńców na spotkaniach  

z artystą, prowadzonych przez Elżbietę Gładysz — 

prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ope-

ry „Aria”. Specjalną, egzotyczną atrakcją będzie 

występ solistów azjatyckich z Japonii, Korei i Chin. 

W przeddzień festiwalu Zespół Tańca Artystycznego 

„Miniatury” zaprezentuje spektakl baletowy 

„Królewna Śnieżka”.  

(RED) 
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(RED) 

Bezbolesna reforma oświaty w gminie Krynica-Zdrój 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy, że 

decyzja o wygaszaniu gimnazjów i wprowadzaniu na 

ich miejsce ośmioletnich szkół podstawowych oraz 

czteroletnich liceów nie zapadła na szczeblu samo-

rządowym, ale na szczeblu centralnym. Tak zdecy-

dowali parlamentarzyści. Obecne działania burmi-

strza i większości radnych polegają jedynie na dosto-

sowaniu się do nowych przepisów regulujących orga-

nizację szkolnictwa. To nieprawda, że na terenie 

Krynicy-Zdroju ma być zlikwidowana jedna szkoła 

podstawowa.  

 

Sytuacja wygląda następująco: Obecnie na terenie 

miasta w trzech budynkach działają dwie samodziel-

ne szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Tak jest 

od wielu lat. W wyniku reorganizacji Publiczne Gim-

nazjum im. dra J. Dietla zostanie włączone do Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich w Kryni-

cy-Zdroju. Sytuacja dzieci uczących się obecnie       

w tej placówce nie zmieni się. Dokończą one swoją 

edukację w tym samym budynku przy ulicy Szkolnej  

i na dotychczasowych zasadach. Po tym okresie bu-

dynek nie zostanie sprzedany – nadal będzie służył 

do celów oświatowych, ponieważ są już  w nim pro-

wadzone zajęcia dla uczniów niepublicznej szkoły 

branżowej Cechu Rzemiosł Różnych. W warunkach 

niżu demograficznego pomysł utworzenia trzeciej 

szkoły podstawowej, w budynku obecnego gimna-

zjum, nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. 

Istniejące do tej pory dwie podstawówki bez trudu 

pomieszczą wszystkich uczniów.  

 

Zwolennicy utworzenia na terenie Krynicy-Zdroju 

trzeciej ośmioklasowej szkoły podstawowej, których 

tak naprawdę jest niewielu, starają się ze wszystkich 

sił nagłośnić tę sprawę. Nie pamiętają jednak, albo 

nie chcą pamiętać, że w roku 1998, w samym tylko 

mieście, do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 

1643 uczniów – czyli średnio 548 do jednej szkoły.   

Po wejściu w życie reformy (w roku szkolnym        

2019/2020) w całej Krynicy będziemy mieli zaledwie 

729 uczniów. Jak łatwo policzyć, do każdej z dwóch 

istniejących podstawówek będzie uczęszczało śred-

nio po 365 uczniów. Gdyby zaś pomysł utworzenia 

trzeciej podstawówki wcielić w życie, to na każdą    

z tych placówek przypadałoby średnio po 243 

uczniów. Gdzie tutaj zdrowy rozsądek? O to trzeba 

pytać tych, którzy twierdzą, że tak będzie lepiej. 

Skąd gmina miałaby wziąć pieniądze na pokrycie 

ogromnych kosztów takiego rozwiązania?  

Na ten temat jego pomysłodawcy milczą. Wiedzą 

bowiem dobrze, że spowodowałoby ono katastrofę 

dla finansów gminy. 

 

Skutki niżu demograficznego odczuwamy także na 

terenie sołectw. W roku 1998 do szkół podstawowych 

uczęszczało tam 862 uczniów. Po wejściu w życie 

reformy  (w roku szkolnym 2019/2020) ich liczba wy-

niesie zaledwie 687. Proponowana przez burmistrza 

reorganizacja szkolnictwa na terenie sołectw wyglą-

da następująco: Publiczne Gimnazjum w Tyliczu zo-

stanie włączone do Szkoły Podstawowej w Tyliczu. 

Szkoła stanowi jedną bryłę konstrukcyjną, więc bu-

dynek będzie cały zagospodarowany. Warunki nauki 

dla dzieci nie ulegną zmianie. Uwzględniono jedno-

cześnie wnioski rodziców dzieci z Mochnaczki Niżnej, 

którzy woleli, żeby nauka w klasach I-VI odbywała 

się w budynku usytuowanym w ich miejscowości.  

 

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście 

– Publiczne Gimnazjum w Bereście z siedzibą w Pio-

runce zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową 

w Piorunce. W szkole tej będzie się obywać nauka 

dla klas gimnazjalnych do ukończenia edukacji.      

Od roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej    

w Piorunce rozpocznie się nabór do klasy I. Ponadto, 

uczniom rodziców, którzy będą zainteresowani takim 

rozwiązaniem, zostanie stworzona możliwość nauki 

w tej szkole w klasie IV i VII (pod warunkiem, że     

w klasie VII uzbiera się odpowiednia liczba uczniów). 

Szkoła w Bereście docelowo stanie się ośmioletnią 

szkołą podstawową. Sytuacja dzieci z Polan z klas    

O-VI nie zmieni się. Będą się one uczyły w Polanach 

w tym samym budynku co do tej pory. Starsze dzieci 

będą kontynuowały edukację w Bereście.  

 

Jak z tego wynika, w rzeczywistości nikomu nie dzie-

je się krzywda. Doceńmy więc to, co w tej sprawie 

zrobił burmistrz z poparciem większości radnych. 

Zamiast uszczypliwych uwag w Internecie, należą im 

się podziękowania za to, że w tak trudnych warun-

kach zadbali o godne warunki nauki dla naszych dzie-

ci, a także o utrzymanie miejsc pracy dla nauczycie-

li. 

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia 
w szkole obecnie wynosi: 

8 785 zł  

po zmianach zaproponowanych przez 
Burmistrza wyniesie: 

8 970 zł  

w przypadku utworzenia 
dodatkowej szkoły i klas wyniósłby: 

10 065 zł 
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Ruszyła II edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju 

Już po raz drugi mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą 

mieli możliwość decydowania o przeznaczeniu puli 

pieniędzy zarezerwowanej w budżecie gminy na wy-

datki w ramach budżetu obywatelskiego. Ubiegło-

roczna edycja zaktywizowała krynickie społeczeń-

stwo do tego stopnia, że burmistrz Dariusz Reśko 

wraz z Radą Miejską podjęli decyzję o kontynuacji 

tej formy bezpośredniego udziału mieszkańców       

w planowaniu inwestycji na terenie miasta.  

Zainteresowani powinni wiedzieć, że w regulaminie 

budżetu obywatelskiego wprowadzono kilka zmian. 

Najważniejsze to zwiększenie puli pieniędzy do 250 

tys. zł oraz możliwość składania wniosków i głosowa-

nia przez mieszkańców, którzy nie posiadają zamel-

dowania w naszym mieście. Zmianie uległa też mini-

malna liczba osób mogących skutecznie poprzeć 

określone zadanie, która została zmniejszona do 15. 

W tym roku mieszkańcy będą mogli głosować na dwa 

dowolne projekty. 

Przypomnijmy, że w zeszłym roku kryniczanie wy-

brali do realizacji dwa zadania na łączną kwotę 

178 800,00 zł. W ten sposób zdecydowali o remon-

cie nawierzchni ul. Ks. Gurgacza oraz o budowie 

strefy sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń przy ul. 

Wiejskiej. Realizacja obu projektów jest w fazie 

przygotowań. 

W tegorocznej edycji budżetu 

obywatelskiego proponowane do 

wykonania zadania można zgła-

szać w dniach od 3 kwietnia do 

12 maja. Głosowanie w sprawie 

wyboru dwóch spośród nich, któ-

re zostaną zrealizowane w 2018 

r., odbędzie się w terminie od 29 

maja do 23 czerwca 2017 r. Przy-

pominamy w związku z tym, że 

mieszkańcy Krynicy-Zdroju mają 

możliwość konsultowania swoich 

propozycji osobiście w Urzędzie 

Miejskim – w dni powszednie        

w godz. 8:00-15:00 lub telefo-

nicznie:  

18 472 55 04, 18 472 55 14. 

Szczegółowe informacje oraz Re-

gulamin wraz z załącznikami 

znajdują się na stronach: 

www.krynica-zdroj.pl oraz  

krynica.budzet-obywatelski.pl 

 

Wszelkich informacji dotyczących 

budżetu obywatelskiego udziela 

Wydział Strategii i Rozwoju Lo-

kalnego Urzędu Miejskiego w Kry-

nicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 

pok. 2. 

tel. 18 472 55 04, 18 472 55 14;   

e-mail:  

krynica@onet.pl,  

mfurmanek@umkrynica.pl 
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Amerykańskie wakacje dla młodzieży po raz drugi  
w Krynicy-Zdroju  

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Krynica-

Zdrój, we współpracy z Fundacją Kościuszkowską, 

ponownie podjęła się organizacji letnich warsztatów 

języka angielskiego, prowadzonych przez amerykań-

skich nauczycieli i stażystów. Na początku wakacji 

60 uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz klas 1

-3 gimnazjów będzie miało znakomitą okazję do roz-

wijania umiejętności konwersacji w języku angiel-

skim podczas drugiej edycji Summer English Camp.  

 

Zeszłoroczna edycja Summer English Camp wykazała 

jak bardzo efektywne są zajęcia prowadzone przez 

stypendystów Fundacji. Blisko 50 uczestników warsz-

tatów było zachwyconych taka formą nauki, zawarto 

przyjaźnie z amerykańską kadrą i już wówczas zade-

klarowało udział w kolejnej edycji.  

 

Organizacja Summer English Camp jest dla krynic-

kiej młodzieży szansą na rozwinięcie umiejętności 

rozmawiania w języku angielskim, nabrania pew-

ności siebie w prowadzeniu konwersacji w tym 

języku, a także doskonałą okazją do poznania 

amerykańskiej kultury i obyczajowości. 

 

Warsztaty językowe realizowane będą w Publicznym 

Gimnazjum w Krynicy-Zdroju w terminie od 16 do 30 

czerwca 2017 r.  

Obok programowych warsztatów językowych, kon-

wersacji oraz zajęć multimedialnych, nasza młodzież 

będzie uczestniczyła w popołudniowych zajęciach 

integracyjno-animacyjnych. Zajęcia prowadzone  

będą w małych grupach, tylko w języku angielskim.  

Z tego względu kandydat na uczestnika Summer   

English Camp powinien znać język angielski przy-

najmniej w stopniu podstawowym.  

 

Udział w warsztatach jest odpłatny. W ramach    

Summer English Camp uczestnicy warsztatów mają 

zagwarantowane materiały dydaktyczne oraz obiady. 

Nabór chętnych do uczestnictwa w warsztatach jest 

już w toku. Będzie prowadzony do wyczerpania 

miejsc.  

 

Rekrutację prowadzi Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju.  

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem rekru-

tacji i uczestnictwa w Summer English Camp          

są   dostępne na stronie internetowej gminy:  

www.krynica-zdroj.pl 

 

Dodatkowe informacje udzielane są również przez 

Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miej-

skiego w Krynicy-Zdroju,  

tel. 18 472 55 04, 18 472 55 14  

oraz e-mail: krynica@onet.pl 

(RED) 
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Przyłączmy się do akcji ratowania życia głodujących 
dzieci w Afryce 

Przed nami Święta Wielkanocne, czas radości i wypoczynku. Siadając przy świątecznym 
stole pamiętajmy, że niedaleko nas, w krajach ubogiego Południa, żyją ludzie, którzy mo-
gą sobie pozwolić na jeden skromny posiłek w ciągu całego dnia. Wielu nie ma nawet tego.  
 
Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI to Organizacja Pożytku 
Publicznego, której misją jest niesienie pomocy najbiedniejszym. Stowarzyszenie pomaga 
dzieciom w Afryce i na innych kontynentach.  
 
Program Dożywiania Głodujących Dzieci zapewnia wsparcie dla ubogich afrykańskich 
dzieci w szkołach, przedszkolach i ośrodkach dożywiania prowadzonych przez współpracu-
jące z Ruchem MAITRI misjonarki. Dzieci, do których skierowana jest pomoc, jadają        
zazwyczaj raz dziennie wieczorem, są stale głodne i niedożywione. Program jest realizo-
wany poprzez specjalistyczne ośrodki dożywiania głodujących, działające w Rwandzie i De-
mokratycznej Republice Konga. Jego celem jest powstrzymanie rozwoju chorób związa-
nych z długotrwałym niedożywieniem i głodem. 
 
Nie pozostawajmy obojętni na los głodujących dzieci. Liczy się każda, nawet najmniej-
sza kwota. Wpłacana systematycznie ma ogromną wartość. Do uratowania jednego afry-
kańskiego dziecka od śmierci głodowej potrzeba ok. 70 zł miesięcznie. W naszej gminie  
mamy ok. 14 tys. dorosłych mieszkańców. Łatwo policzyć, jaki byłby efekt, gdyby każdy 
ofiarował chociażby symboliczną złotówkę. 
 
Darowizn na ten szczytny cel można dokonywać wpłacając pieniądze na konto o numerze:  
34 1240 1255 1111 0010 4395 6330.  
 
Odbiorca: Stowarzyszenie Ruchu MAITRI, ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk 
Tytuł: Darowizna — Program Dożywiania Głodujących Dzieci  

 
Działalność Stowarzyszenia Ruchu MAITRI można też wesprzeć przekazując na jego rzecz  
1 % podatku (nr KRS: 0000364214). 
 
Więcej na temat Ruchu Maitri oraz możliwych form pomocy:  
www.maitri.pl 
kontakt telefoniczny: +48 58 520 30 50 
adres e-mail: kontakt@maitri.pl 

mailto:kontakt@maitri.pl
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Rozliczając się z fiskusem pamiętajmy o przekazaniu 
1% podatku dla potrzebujących  
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KRYNICKI 
UNIWERSYTET 

OTWARTY  

UNIWERSYTET  

TRZECIEGO  WIEKU 

Z KRONIKI KUO UTW 

fot. arch. KUO UTW 

Na wykładzie prof. UR R. Kostogrys Na wykładzie psychologa A. Nowakiewicz 

fot. arch. KUO UTW 

fot. arch. KUO UTW 

Na wystawie prac Z. Stryjeńskiej w Tarnowie W Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie 

fot. arch. KUO UTW 

Przed Pałacem Biskupa E. Ciołka w Krakowie 

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


