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Największy polski bank jako partner strategiczny, honorowy pa-
tronat Ministerstwa Rozwoju, patronat medialny TVP i bogata li-
sta gości-prelegentów – tak w skrócie zapowiada się II Kongres 
Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju.

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 3 marca 2016 roku
w sprawie informacji o okręgu wyborczym, granicach, numerze 

oraz liczbie wybieranych radnych w okręgu dla przeprowadzenia wy-
borów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju oraz 

siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXVII/128/12 
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w spra-
wie podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na okręgi wyborcze w wy-
borach do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz uchwałą 
Nr LI/261/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 7 sierpnia 2014 
r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój 
na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wybor-
czym, granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wybor-
czym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wybo-
rów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju zarządzonych 
na dzień 15 maja 2016 r.:

Nr okręgu wyborczego: 4

Granice okręgu wyborczego (ulice): Krasińskiego, Miejska Górka, Wy-
bickiego, Stawowa, Świerczewskiego (od nr 1 do 12)
Liczba wybieranych radnych: 1 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w 
Dusznikach-Zdroju, Rynek 6.

Burmistrz Miasta
Piotr Lewandowski

Nowe wybory
uzupełniające
W związku ze złożeniem mandatu przez Agnieszkę Uznań-
ską, która została powołana na stanowisko dyrektora MO-
KiS-u, mieszkańcy okręgu wyborczego nr 4 już 15 maja 
będą wybierali swojego reprezentanta do rady gminy.

Rozpoczyna się kolejny etap prac nad modernizacją drogi kra-
jowej nr 8 na odcinku Duszniki-Zdrój – Szczytna. Początek za-
planowany jest na drugą połowę marca. W związku z remontem 
zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości oraz ruch waha-
dłowy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Remont DK8

7-9 kwietnia 2016
Duszniki-Zdrój

Syberyjski 
doping

s. 7

„Muflon”
żyje!

s. 8

Rewitalizacja 
– jak zdobyć 
środki?

s. 4

II

II Kongres
Młodego

Samorządu

7-9.IV.2016
Duszniki-Zdrój

Zapraszamy.
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Zacznijmy od przypomnienia, czym 
jest plan zagospodarowania prze-
strzennego.
– Najkrócej rzecz ujmując, jest to 
akt prawa miejscowego, który okre-
śla funkcję danego terenu, warunki 
jego zagospodarowania i zabudowy, a 
także rozmieszczenie inwestycji celu 
publicznego, czyli takich, które słu-
żą nam wszystkim. Prawo to stano-
wi rada gminy i przyjmuje je w for-
mie uchwały składającej się z części 
tekstowej oraz graficznego załącz-
nika.  Plan można uchwalać dla ca-
łych miast, dla ich części, dla kilku 
działek lub pod określoną inwestycję. 
Tworzy się go stopniowo, w oparciu 
o ustawowo opisaną procedurę. Jest 
to proces skomplikowany, długotrwa-
ły i kosztowny. Wymaga wielu analiz, 
uzgodnień i konsultacji społecznych. 
Nie mniejsze utrudnienie stanowi 
fakt, że podczas  prac nad dokumen-
tami planistycznymi spotkają się róż-
nie sprzeczne interesy, indywidualne, 
zbiorowe, prywatne, publiczne. 
Jakie znaczenie ma to prawo dla 
gminy i jej mieszkańców?
– Ogromne. Plan określa w sposób 
jednoznaczny, czy w danym miejscu, 
gdzie dzisiaj mamy np. łąkę, można 
zbudować domek jednorodzinny, czy 
też jest ono przeznaczone na nową 
drogę, czy może ma tam pozostać te-
ren zielony. Co więcej, plan zawiera 
także zastrzeżenia co do warunków, 
jakie musi spełniać inwestycja, pod 
którą teren jest przeznaczony. Okre-
śla np. że budynki nie mogą mieć 
więcej niż dwie kondygnacje, a dach 
powinien mieć nachylenie od 35 do 
45 stopni. Plan ułatwia i przyspiesza 
przygotowanie inwestycji i chroni kra-
jobraz, ograniczając – zbytnio czasami 
wybujałą – wyobraźnię inwestorów i 
architektów. Chociaż niekiedy odno-
szę wrażenie, że nawet najlepiej napi-
sany plan nie chroni nas przed złymi 
gustami.

ŻEBY GMINIE I INWESTOROM NIE BYŁO ZA LEKKO... 

Plany do kosza?
Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie przepisy, które mocno kompli-
kują gminom sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Wieloletnie, mozolne prace zmierzające do przyjęcia nowego 
planu dla Dusznik właśnie zmierzały ku końcowi. Czy teraz wszystko trze-
ba będzie zaczynać od nowa? Pytamy o to urbanistkę Natalię Cisowską, 
która w Urzędzie Miejskim pełni funkcję inspektora ds. budownictwa i 
zagospodarowania przestrzennego.

Brak takiego prawa tworzy nieste-
ty chaos budowlany. Wystarczy wy-
obrazić sobie, że ktoś kupuje np. ru-
inę budynku przy ul. Zielonej i  chce 
zbudować tam myjnię samochodową. 
Na szczęście nie ma takiej możliwo-
ści, właśnie dlatego, że obszar, w któ-
rym znajduje się budynek, objęty jest  
miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. I właśnie ten plan 
jako prawo miejscowe stanowi podsta-
wę dla inwestora na ul. Zielonej. 
Jednak nie cały teren gminy obję-
ty jest planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
– Niestety nie. W Dusznikach-Zdroju 
mamy trzynaście miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego. Najrozleglejszy z nich dotyczy 
strefy uzdrowiskowej „A” – obejmuje 
tereny od łąk poborowinowych po 
lasy za zachodzie, wschodzie i połu-
dniu północnej części miasta, do Pod-
górza. Gminy uzdrowiskowe zobowią-
zane zostały ustawowo w 2005 r. do 
uchwalenia tego planu, a dusznicka 
Rada Miejska przyjęła go 25 września 
2014 r.  Reszta planów miejscowych 
dotyczy zwartych terenów na Zieleń-
cu i na Podgórzu, które obejmują nie 
więcej niż  kilka, kilkanaście działek. 
Co w takim razie z tymi częściami 
miasta, które nie mają planu, moż-
na z nimi robić co dusza zapragnie?
– Oczywiście nie. W przypadku te-
renów nie objętych planem, opiera-
my się na Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, przyjętym uchwałą Rady 
Miejskiej 26 stycznia 2012 r.  „Stu-
dium” jest dokumentem ogólnym, za-
wierającym ramy dla uchwalanych 
po nim planów miejscowych. Nie jest 
prawem miejscowym, zatem nie sta-
nowi dokumentu na podstawie któ-
rego można rozpocząć inwestycję. 
Proces inwestycyjny rozpoczyna się 
w takim przypadku od wydania indy-

widualnej decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowaniu terenu. De-
cyzje wydawane indywidualnie niosą 
swego rodzaju chaos, dowolność pro-
jektową, gdyż zawarte w nich określe-
nia i parametry są na tyle ogólne, że 
ostateczny wygląd budynku i terenu 
zależy od architekta. Jest to jednak je-
dyna droga, aby nie blokować inwesty-
cji w mieście.  
Od dłuższego czasu miasto przygo-
towywało się do przyjęcia całościo-
wego planu miejscowego.
– W październiku 2013 r. podpisali-
śmy umowę z firmą Geoplan z Wro-
cławia na sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miasta Duszniki-Zdrój, po-
mijając już istniejące plany. Zależa-
ło nam, aby mieć spójny całościowy 
dokument, podzielony na część doty-
czącą Zieleńca i resztę miasta. Prace, 
które wykonano od 2014 r., stawioną 
dwie trzecie całej procedury. Poważ-
nym problemem, nie do przejścia, 
okazały się uwarunkowania, jakie wy-
stępują w Zieleńcu. Jego część należy 
do obszarów chronionych, co całko-
wicie uniemożliwiło wpisanie do pro-
jektu dokumentu zamierzeń, które 
przedstawili we wnioskach inwestorzy, 
mieszkańcy i właściciele terenów na 
Zieleńcu. Projekt planu z uwzględnie-
niem tych zamierzeń odrzuciła naj-
pierw Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, a jej stanowisko podtrzy-
mała Generalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska. Razem z Panem Ad-
rianem Luszką, właścicielem firmy 
Geoplan, fantastycznym i niezwykle 
doświadczonym urbanistą, zastanawia-
liśmy się nad kilkoma rozwiązaniami, 
aby z jednej strony nie zaprzepaścić 
miesięcy pracy, a z drugiej uchwalić 
plan, lub chociaż jego część, która zo-
stanie przyjęta przez służby wojewody 
bez zastrzeżeń. Jednak ustawodawca 
szykował dla nas coś znacznie bar-
dziej problematycznego...
...I tu dochodzimy do sedna naszej 
rozmowy. Bo okazuje się, że ten 
nowy plan miejscowy dla Dusznik 
nie będzie mógł być wkrótce przy-
jęty, nawet po przezwyciężeniu pro-
blemów ochrony środowiska. 
– Zgadza się. Ani dla całych Dusznik, 
ani dla części miasta, czy nawet tyl-
ko dla planowanych inwestycji. Pod 
koniec ubiegłego roku ustawodawca 
zobowiązał gminy do tego, aby każ-
dy uchwalany plan był uzasadniony i 
miał odniesienie w tzw. analizie zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym.  
W analizie opisuje się stan istniejący, 
wskazuje tereny, które wymagają naj-
pierw zmiany Studium zagospodaro-
wania przestrzennego, później tereny 
konieczne do pokrycia planem, te któ-
re należy przeznaczyć pod konkretne 
funkcje i te, których nie należy zmie-
niać lub na których należy ustanowić 
zakaz. Każdy następny dokument pla-
nistyczny musi być zgodny z tą anali-
zą i w niej wskazany, aby rada gminy, 
mogła go uchwalić. 

Na szczęście plany, które istnieją w 
obrocie prawnym, uchwalone i opu-

blikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, zacho-
wują ważność. 
No ale w czym problem? Przecież 
taką analizę powinno tworzyć się co 
kadencję, a wprowadziła ten obo-
wiązek ustawa o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z 
2003 r.
– Do tej pory był to martwy zapis.  U 
nas takiej analizy nie było nigdy. Nie-
wiele samorządów je wykonywało. Po 
prostu nie było żadnych sankcji za jej 
brak. Natomiast od początku br. każdy 
plan musi mieć odniesienie w analizie. 
A to z powodu Ustawy o rewitalizacji, 
która weszła w życie 18 listopada 2015 
r. Wprowadziła ona spore zmiany w 
Ustawie o o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Najistotniej-
sza zmiana to ta, wprowadzona do art. 
15 ust. 1 tej ustawy, polegająca na ko-
nieczności przedstawienia w uzasad-
nieniu projektu uchwały dotyczącej 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego m.in. zgodności z 
wynikami analizy oceniającej aktual-
ność studium i planów miejscowych. 
Wcześniej tego zapisu nie było, analiza 
mogła istnieć, ale nie stanowiła pod-
stawy do sporządzania dokumentów 
planistycznych. Teraz wydaje się być 
najważniejsza, przed studium zago-
spodarowania i miejscowymi planami. 
Ustawa o rewitalizacji stawia nowe wy-
magania także sporządzaniu Studium, 
ale w to już nie wnikajmy. Ustawodaw-
ca zrobił nam bardzo pod górkę. Te-
raz liczymy na to, że pod koniec roku 
pojawi się  tzw. nowy kodeks budow-
lany, który być może rozwiąże część 
problemów.

Niestety, przepisy przejściowe Usta-
wy o rewitalizacji nie przewidują  
możliwości kontynuacji rozpoczętej 
procedury planistycznej w oparciu o 
przepisy dotychczasowe. To w sumie 
oznacza, że żaden plan nie może zo-
stać uchwalony zanim nie opracujemy 
analizy i nie uwzględnimy w niej po-
trzeb sporządzenia planu czy planów. 
To niestety potrwa, nawet do kilku lat. 
No i co teraz?
– W tej chwili musimy określić na-
sze cele i plany inwestycyjne, zrobić 
przegląd terenów gminnych, ustalić 
przyszłe funkcje obszarów niezainwe-
stowanych, zaplanować rozwój gminy, 
aby zawrzeć go w analizie zmian za-
gospodarowania. Tylko tak będziemy 
mogli zgodnie z prawem podjąć kro-
ki w stronę dalszych inwestycji, które 
zmienią nasze miasto. 

W analizie znaleźć się muszą tak-
że cele indywidualne, prywatne, któ-
re zostaną zweryfikowane przez radę 
miejską i burmistrza. Aby analiza mo-
gła służyć miastu, musi być zrobiona 
rzetelnie i przy udziale wszystkich za-
interesowanych stron, dlatego w trak-
cie jej tworzenia organizowane będą 
spotkania, a w określonym czasie uru-
chomiony zostanie nabór wniosków 
dla właścicieli terenów prywatnych. 
Należy jednak liczyć się z tym, że nie 
każdy wniosek zostanie rozpatrzony 
pozytywnie. 
Jakie mogą być konsekwencje tych 
wszystkich zmian?
– Plany, które przed zmianą mogły 
zostać uchwalone, muszą czekać na 
analizę. Inwestorzy, się niecierpliwią, 
głównie ci, dla których ten dokument 
jest jedynym rozwiązaniem. A tak jest 
w sytuacji, gdy inwestor chce wyko-
rzystać tereny leśne. Plan miejscowy 
jest jedynym dokumentem, w który 
można zmieniać przeznaczenie grun-
tów leśnych na nieleśne. W gminie 
mamy kilka przypadków inwestycji, 
także publicznych, które wymaga-
ją zmiany przeznaczani gruntów, a 
że można je zrobić tylko w planie, w 
niektórych przypadkach jesteśmy cał-
kowicie zablokowani.  Zatem konse-
kwencje są głównie czasowe, bo osta-
tecznie da się zrobić prawie wszystko, 
potrzeba jedynie więcej czasu, no i 
tym samym pieniędzy. 

Miewam wrażenie, że nasz ustawo-
dawca chce tworzyć prawo trochę po 
czasie. Może należało najpierw zbudo-
wać drogi, a później zacząć chronić 
środowisko. Zabezpieczyć podstawo-
we potrzeby ludzi, zbudować miasta, 
tereny publiczne, rozwinąć gospodar-
kę, a później zacząć chronić środowi-
sko i inne dobra. Mam wrażenie, że u 
nas trochę nie starczyło na to czasu. 
Dlatego często inwestorzy czują się, 
jakby im ktoś rzucał kłody pod nogi. 
Wymagania i obowiązki w stosunku 
do samorządów w zakresie planowa-
nia przestrzennego i budownictwa są 
ogromne, nie przyśpieszają rozwoju, a 
nawet bardzo go spowalniają i rozwle-
kają. Nie pozostaje nam nic innego, 
jak pracować, dostosowując się do wy-
magań, i liczyć, że z czasem obowiąz-
ki będą mniej rygorystyczne, a plany 
miejscowe będą standardem łatwiej 
osiągalnym.

rozmawiał
Krzysztof
Jankowski

W naszej gminie obowiązywał ogólny plan miejscowy, uchwalony w 
roku 1987. Natomiast 31 grudnia 2003 roku na podstawie nowej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (która ze zmianami 
obowiązuje do dzisiaj) ostatecznie wygasła ważność wszystkich miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed 1 
stycznia 1995. 

Plany, które obowiązują w Dusznikach-Zdroju, zostały uchwalone po  
roku 1995. Nowela z 2003 roku dała możliwość wydawania indywidu-
alnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla 
terenów, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. To znacznie utrudniło kształtowanie spójnej przestrzeni 
miejskiej. Od tamtej pory samorządy nie miały obligatoryjnego obowiąz-
ku posiadania planu, mogły prowadzić procesy inwestycyjne wydając de-
cyzje indywidualne, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, po uprzed-
nim uzgadnianiu  z odpowiednimi organami. 

Planem, który w Dusznikach jest obligatoryjny jest plan dla strefy 
uzdrowiskowej „A”, wcześniej także obligatoryjny był plan dla obszaru 
górniczego – ten obowiązek zniosła 1 stycznia 2012 r Ustawa prawo geo-
logiczne i górnicze. 

Wszystkie dokumenty planistyczne są uchwalane przez radę miejską 
po długotrwałej procedurze opartej o przepisy prawa, polegającej na 
zawiadamianiu, uzgadnianiu i podawaniu do publicznej wiadomości na 
rożnych etapach sporządzania dokumentu. 

Plany zagospodarowania przestrzennego  
w Dusznikach-Zdroju



318 .03 .2016 -  15 .04 .2016 KURIER DUSZNICKI

Dusznicki Express
,,Dusznicki Ekspres’’ – turystyczna kolejka, która wiosną zacznie jeździć po 
ulicach naszego miasta, będzie niewątpliwie interesującym punktem na ma-
pie atrakcji Dusznik. O tym, jak będzie ona wyglądała, rozmawiamy z Rafa-
łem Bałęcznym – właścicielem kolejki.

Skąd wziął się pomysł na stworze-
nie kolejki turystycznej w Duszni-
kach?
– Pomysł na stworzenie kolejki po-
wstał, gdy urodziła mi się córeczka.  
Wspólnie z żoną  zastanawialiśmy 
się, czego mógłby oczekiwać turysta 
przyjeżdżający z rodziną do Dusznik. 
Mieszkam w Dusznikach od 5 lat i od 
razu zauważyłem, że miasto jest bar-
dzo rozciągnięte. Wszędzie daleko, 
zwłaszcza jeśli spaceruje się z małym 
dzieckiem, dlatego uważam, że kolej-
ka będzie ciekawym środkiem trans-
portu. Zawiezie turystów wraz z ro-
werami do Zieleńca. Stamtąd będzie 
możliwość zjazdu do Dusznik. Umoż-
liwi także kuracjuszom w łatwy spo-
sób dostanie się z Parku Zdrojowego 
do centrum. Chciałbym w ten sposób 
urozmaicić atrakcje dla dzieci w na-
szym mieście.
Jak będzie wyglądał transport kolej-
ką od strony technicznej?
– Kolejka będzie składała się z loko-
motywy, dwóch wagonów dla pasaże-

rów oraz przyczepy na 20 rowerów. 
Jednorazowo będzie mogła zabrać 56 
osób. Będą również dwa miejsca dla 
wózków inwalidzkich. W chłodniejsze 
dni wagony będą ogrzewane.
Jak będzie przebiegać trasa kolejki i 
jaki będzie koszt przejazdu?
– Lokalizacje przystanków będą na-
stępujące: Rynek, Park Zdrojowy 
(ul. Chopina), Podgórze, Torfowiska 
i Zieleniec. Wszystkie punkty będą 
dokładnie oznakowane, z aktualnym 
rozkładem jazdy. Jeżeli chodzi o ceny 
biletów, to cennik będzie umieszczony 
pod koniec marca na tablicach infor-
macyjnych na przystankach. Myślę, że 
dobrym  rozwiązaniem będzie możli-
wość kupna biletu od przystanku do 
przystanku w cenie 5 zł. Umożliwi to 
tanie przemieszczanie się po mieście.
W jakim okresie w ciągu roku bę-
dzie można skorzystać z kolejki.?
– Dusznicki Express będzie kursował 
co godzinę, codziennie od 1 kwietnia 
do 31 października. Trasa po Duszni-
kach będzie pokonywana codziennie 

od godz. 12 do 18. Trasa przez Tor-
fowiska i Zieleniec w środy, soboty i 
niedziele o godz. 10. Dodatkowo ko-
lejkę będzie można wynająć po wcze-
śniejszej rezerwacji telefonicznej jako 
transport na imprezę plenerową, do 
Zieleńca lub innych miejsc, gdzie ko-
lejka będzie mogła dojechać. Pragnę 
zaznaczyć, że z uwagi na fakt, że jest to 
dopiero początek kursowania kolejki, 
terminy oraz godziny kursów mogą 
ulec zmianie. Wszelkie aktualizacje 
będą niezwłocznie zamieszczane na 
przystankach.
Czy oprócz samego przejazdu będą 
inne urozmaicenia?
– Z pomocą burmistrza Piotra Lewan-
dowskiego został nagrany fi lm, który 
będzie wyświetlany w wagonach, pro-
mując liczne atrakcje miasta. W tym 
miejscu chciałbym serdecznie podzię-
kować panu burmistrzowi za udzielo-
ne wsparcie i pomoc.
Jak ludzie odbierają pomysł z ko-
lejką?
– Najbardziej zaskoczyła mnie rozmo-
wa z mieszkańcami na temat kolejki 
turystycznej.

Mieszkańcy odbierają pomysł róż-
nie, niektórzy twierdzą, że to świetny 
pomysł i będzie to kolejna atrakcja 
Dusznik. Zaskakujące jest stwierdze-
nie niektórych mieszkańców, ,,czy to 
będzie mi się opłacało“. Wystarczą po-
mysły i chęci, a odbiorcy z pewnością 
się znajdą. Drodzy czytelnicy – ,,Ma-
rzenia trzeba mieć i trzeba dążyć do 
ich spełnienia.’’ To jest moje motto. 
Dusznickie walory turystyczne warte 
są pokazania, a trasa po Dusznikach 
czy do Zieleńca z pewnością zauroczy 
niejednego turystę.

rozmawiał
Damian
Bochnak

Kontynuacja ze s. 1 
Kongres Młodego Samorządu powstał 
jako odpowiedź na potrzebę stworze-
nia platformy wymiany doświadczeń, 
zbudowania miejsca do dzielenia się 
ideami i pomysłami oraz nauki i roz-
woju młodych samorządowców – naj-
aktywniejszych przedstawicieli młode-
go pokolenia, którzy objęli w ostatnich 
wyborach samorządowych ponad 190 
stanowisk wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast.

Kiedy organizowaliśmy I Kongres 
Młodego Samorządu, sami nie do 
końca wiedzieliśmy, czego tak napraw-
dę możemy się spodziewać. Mieliśmy 
ogromną wiarę w sukces pomysłu
i że taka forma zdobywania doświad-
czenia przez najmłodszych samo-
rządowców w kraju będzie dla nich 
atrakcyjna. Reakcje uczestników, 
sponsorów i współorganizatorów I 
Kongresu pozwalają nam być pewny-
mi, że jest to pomysł godny kontynu-
owania. 

Dlatego tegoroczna edycja będzie 
jeszcze lepiej zorganizowana, pod 
każdym względem. Począwszy od 
współpracy z największym polskim 
bankiem, poprzez patronat ministra 
rozwoju i patronat  medialny Telewizji 
Polskiej, do listy zaproszonych prele-
gentów.

Kontynuując pracę nad stworze-
niem platformy współpracy młodych 
samorządowców, w tym roku po raz 
drugi zaprosiliśmy wszystkich ze 190 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
poniżej 35 roku życia. KMS rozpocz-
nie się w pierwszy czwartek kwietnia.

II Kongres Młodego Samorządu 
ma na celu podjęcie dyskusji o spo-
sobach fi nansowania działania gmi-
ny, o diagnozowaniu i rozwiązywaniu 
problemów lokalnych społeczności, 
wreszcie o wartości rodziny i prywat-
ności osób pełniących funkcje pu-
bliczne. Do uczestnictwa w Kongresie 
zaprosiliśmy przede wszystkim do-
świadczonych praktyków i autorytety 
w swoich dziedzinach – fachowców 
pracujących na codzień z problema-
mi, o których będziemy mówić.

II Kongres Młodego
Samorządu

Lista zaproszonych ekspertów jest 
bogata: Mateusz Morawiecki – wice-
premier i minister rozwoju, Zbigniew 
Jagiełło – menedżer na polskim ryn-
ku kapitałowym, członek Rady Związ-
ku Banków Polskich, prezes Zarzą-
du PKO BP S.A, profesor Mariusz 
Jędrzejko – pedagog społeczny i so-
cjolog, dyrektor naukowy Centrum 
Profi laktyki Społecznej, Krzysztof 

Brzozowski – Centrum Technolo-
gii Energetycznych, Romuald Szere-
mietiew – doktor habilitowany nauk 
wojskowych, były wiceminister i p.o. 
ministra obrony narodowej.

W bogatym programie oprócz wy-
kładów uczestnicy znajdą panele dys-
kusyjne i warsztaty, m.in. z wystąpień 
publicznych – te poprowadzą specjali-
ści z Polskiego Radia. Przygotowania 
do Kongresu cały czas trwają, a wszel-
kie zmiany można śledzić na www.
mlodysamorzad.pl. Oczywiście, tak jak 
podczas I edycji, i w tym roku wszy-
scy mieszkańcy będą mile widzianymi 
gośćmi podczas wykładów w Teatrze 
Zdrojowym im. Fryderyka Chopina.

Szymon Korzuch

Adam Bachleda-Curuś
– jeden z prelegentów  I KMS

Nabór do Miejskiego Zespołu Szkół na rok szkolny 2016/17
SzKoŁa PodStawowa
Klasy pierwsze
Dzieci 7-letnie (rocznik 2009) objęte są 
obowiązkiem szkolnym. Dzieci 6-let-
nie (rocznik 2010) przyjmowane są na 
pisemny wniosek rodziców.

Ostateczny termin złożenia wnio-
sku o przyjęcie do klasy I dla rodziców 
uczniów urodzonych w 2010 roku to 
31 marca 2016 r. Wymagane jest za-
świadczenie o gotowości szkolnej oraz 
zaświadczenie o tym, że dziecko ko-
rzystało z wychowania przedszkolne-
go w roku szkolnym poprzedzającym 
rozpoczęcie nauki. 

W związku ze zmianami w ustawie 
o systemie oświaty, wprowadzonymi 
w styczniu 2016 r. rodzice uczniów 
urodzonych w 2009 r. i uczących 
się w obecnej klasie I oraz rodzice 
uczniów urodzonych w I półroczu 
2008 r. i uczących się w obecnej kla-
sie II mają prawo do 31 marca 2016 r. 
złożyć wniosek do dyrektora szkoły o 
kontynuacje nauki w roku szkolnym 
2016/2017 w tej samej klasie. 
Klasa IV sportowa
Do podania należy dołączyć zaświad-
czenie lekarskie lekarza medycyny 
sportu o braku przeciwwskazań do 
uprawiania sportu. Kandydat do klasy 

sportowej jest zobowiązany przystąpić 
do próby sprawnościowej zgodnie z 
harmonogramem naboru. 
Świetlica szkolna
Ostateczny termin składania podań to 
22 kwietnia 2016 r. Zapisy prowadzo-
ne są w sekretariacie Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Sprzymierzonych 6.

GimnazjUm
Klasa ogólna
Rozwija zainteresowania z przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych i 
humanistycznych, a także daje szansę 
na doskonalenie umiejętności języko-
wych.
Klasa integracyjna
Rozwija zainteresowania z przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych i 
humanistycznych, a także daje szan-
sę na doskonalenie umiejętności języ-
kowych. Dla uczniów niepełnospraw-
nych prowadzone są indywidualne 
zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeu-
tyczne, logopedyczne, usprawniające 
ruchowo i inne w zależności od po-
trzeb uczniów. 

Do podania należy dołączyć wnio-
sek rodziców oraz orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego: 
1. niesłyszących, 

2. słabosłyszących, 
3. niewidomych, 
4. słabowidzących, 
5. z niepełnosprawnością ruchową, w 

tym z afazją, 
6. z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim, 
7. z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, 

8. z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, 

9. z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi. 

Warunkiem utworzenia oddzia-
łu jest zebranie grupy co najmniej 3 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
Klasa sportowa 
Obok przedmiotów ogólnokształcą-
cych daje możliwość rozwijania za-
interesowań sportowych, poprzez 
zajęcia specjalistyczne w wymiarze 
6 dodatkowych godzin tygodniowo. 
Buduje kondycję przyszłych zawod-
ników. Zapewniamy trening ogólno-
rozwojowy oraz specjalistyczny w za-
kresie biathlonu. 

Do podania należy dołączyć za-
świadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań do uprawiania sportu. 
Kandydat do klasy sportowej jest zo-

bowiązany przystąpić do próby spraw-
nościowej zgodnie z harmonogra-
mem naboru. 

Najbliższy lekarz medycyny sportu: 
dr n. med. Ignacy Einhorn, Kłodzko, 
ul. Łużycka 9/7, tel. 601 763 778. 

LiceUm
OGÓlnoKSztaŁcĄce
Klasa biathlonu zimowego
i letniego 
Rozszerzenia z biologii, języka angiel-
skiego, geografi i. Specjalistyczne zaję-
cia sportowe w wymiarze 18 godzin 
tygodniowo ze strzelectwa sportowe-
go oraz narciarstwa biegowego. 

Klasa przygotowuje zawodników 
biathlonu, zasila kadrę narodową. 
Uzyskanie klasy mistrzowskiej otwie-
ra drogę na Akademię Wychowania 
Fizycznego bez egzaminu. 
Klasa przyrodnicza z elementami 
rehabilitacji 
Rozszerzenia z biologii, języka an-
gielskiego, chemii lub geografi i do 
wyboru. Zwiększona ilość godzin 
wychowania fi zycznego z elementa-
mi nauki masażu leczniczego. Możli-
wość uczestnictwa w kursach pomocy 
przedmedycznej oraz kursach masa-

żu leczniczego. 
Klasa przygotowuje uczniów do 

podjęcia studiów w zakresie rehabili-
tacji, fi zjoterapii oraz na kierunkach 
przyrodniczych. 

Nabór prowadzi Sekretariat Gimna-
zjum i Liceum przy ul. Wybickiego 2a.

Szczegółowe informacje z termina-
rzem i formularzami dostępne są na 
stronie internetowej szkoły:
www.mzs.duszniki.pl 

W roku szkolnym 2016/17  to rodzice 
zdecydują, czy 6-latek pójdzie do I klasy
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– Taki wniosek nasuwa się po 
pierwszym spotkaniu informacyj-
nym dotyczącym unijnych progra-
mów dofinansowania prywatnych 
inwestycji związanych z rewitaliza-
cją i termomodernizacją. Czasu jest 
niewiele, wymagania wyśrubowane, 
a pieniędzy z pewnością nie wystar-
czy dla wszystkich. Ale ci, których 
wnioski wygrają, mogą liczyć na 
dotacje w wysokości nawet do 80 
proc. wartości swojego projektu.

Spotkanie, adresowane  głównie do 
zarządców wspólnot mieszkaniowych, 
miało miejsce późnym popołudniem 
w środę 2 marca w sali obrad naszego 
ratusza. Frekwencja przerosła oczeki-
wania organizatorów – trzeba było do-
nosić krzesła z innych pomieszczeń, 
a sala wypełniła się po brzegi. Nali-
czyliśmy ponad 70 osób. Zebranych 
przywitał burmistrz Piotr Lewandow-
ski, obecna też była wiceburmistrzyni 
Karolina Wołoszyn-Cymbalista, która 
zajmuje się w ratuszu tematem rewi-
talizacji.

Spotkanie poprowadził Ireneusz 
Ratuszniak – specjalista w zakresie 
unijnych źródeł finansowania. Wyja-
śnił kto, na co i na jakich zasadach 
może otrzymać dotację w ramach te-
gorocznego rozdania środków z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-20 
na rewitalizację i termomodernizację.

Niestety, łatwo już było. Tegoroczne 
procedury wnioskowania są bardziej 
skomplikowane, niż wcześniejsze. Naj-
ważniejsze – o dotacje będą mogli 
starać się właściciele budynków wie-
lorodzinnych. Będą to więc głównie 
wspólnoty mieszkaniowe. Ale nawet 
ci, którzy spełnią wszystkie wymaga-
nia, nie mają gwarancji otrzymania 
dofinansowania. Będzie ono przyzna-
wane na zasadzie konkursowej – w 
trybie w pełni konkurencyjnym. Ko-
mitet Oceniający wybierze te wnioski, 
które jej zdaniem są najlepiej przy-
gotowane i najpełniej odpowiadają 
idei działania. – Zainteresowanie jest 
ogromne, środków nie za dużo, dlate-
go jakość wniosków jest bardzo waż-
na. Premiowani będą ci, którzy zrobią 
więcej i najlepiej wpiszą się w zalece-
nia – pokreślił Ireneusz Ratuszniak.

Sumy rzeczywiście nie powalają – 
na oba rodzaje działań (rewitalizację i 
termomodernizację) przeznaczono na 
nie po ok. 8 mln zł. Środki te będą 
rozdzielone wśród wnioskodawców z 
trzech powiatów: kłodzkiego, dzierżo-
niowskiego i ząbkowickiego – skupio-
nych w tzw. Obszarze Strategicznej In-
terwencji (OSI ZKD).

Termomodernizacja
Oznaczenie programu: nabór 3.3.B, 
Poddziałanie 3.3.1 – OSI ZKD.

Obejmuje: projekty związane z 
kompleksową modernizacją ener-
getyczną budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych.

Terminy: opublikowanie ogłosze-
nia o konkursie - 29 lipca 2016; pla-
nowany termin rozpoczęcia składania 
wniosków: 29 sierpnia 2016; minimal-
ny termin na składanie wniosków – 
7 dni (zostanie określony w Regula-
minie konkursu, najprawdopodobniej 
będzie to ok. miesiąca); data zakończe-
nia inwestycji: grudzień 2018 r. (naj-
późniejszy termin złożenia ostatniego 
wniosku o płatność).

Podstawowe wymagania:
– realizowane przedsięwzięcia mu-

szą wynikać z Planu Gospodarki Ni-

JAK ZDOBYĆ ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ I REWITALIZACJĘ

Łatwo nie będzie, ale próbować warto 

skoemisyjnej; Rada Miejska Dusznik 
- Zdroju uchwałą przyjęła taki plan w 
grudniu 2015 r.

– projekty muszą dotyczyć kom-
pleksowej termomodernizacji, co 
oznacza, że każdy projekt powinien 
zawierać co najmniej komponent 
termomodernizacji oraz zarządzania 
energią (chyba, że system ten już ist-
nieje i nie ma potrzeby rozwijania go);

– projekty powinny obejmować 
również edukację użytkowników do-
celowych, ponieważ poprawne funk-
cjonowanie nowoczesnych systemów 
ogrzewania i chłodzenia wymaga 
świadomego ich użytkowania i często 
zmiany dotychczasowych zachowań; 
szkolenie nie powinno się jednak 
ograniczać wyłącznie do technicznej 
instrukcji obsługi urządzeń (która po-
winna być zapewniona), ale powinno 
również odnieść się do szerszego kon-
tekstu projektu, wskazując na jego wa-
lor ekologiczny;

– elementem poprzedzającym reali-
zację projektów musi być sporządze-
nie audytów energetycznych i (lub) 
audytów efektywności energetycznej, 
które posłużą do weryfikacji faktycz-
nych oszczędności energii oraz wyni-
kających z nich wymiernych skutków 
finansowych;

– osiągnięcie zamierzonych celów 
modernizacyjnych powinno zostać 
potwierdzone audytem po zakończe-
niu rzeczowej realizacji projektu;

– dofinansowanie uzyskają projek-
ty, których efektem realizacji będzie 
oszczędność energii na poziomie nie 
mniejszym niż 25 proc. w stosunku do 
sytuacji wyjściowej określonej przez 
audyt energetyczny;

– w przypadku inwestycji dotyczą-
cych źródeł ciepła, wsparte projekty 
muszą skutkować redukcją dwutlen-
ku węgla w odniesieniu do istnieją-
cych instalacji (o co najmniej 30 proc. 
w przypadku zamiany spalanego pali-
wa), co powinno wynikać z dokumen-
tacji projektu;

– wspierane urządzenia do ogrze-
wania powinny od początku okresu 
programowania charakteryzować się 
obowiązującym od końca 2020 r. mi-
nimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji za-
nieczyszczeń, które zostały określone 
w środkach wykonawczych do dyrek-
tywy 2009/125/WE z dnia 21 paździer-
nika 2009 r. ustanawiającej ogólne za-
sady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związa-
nych z energią;

– wszystkie progi procentowe, do-
tyczące np. oszczędności energii, 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
czy wartości wydatków kwalifikowal-
nych na oświetlenie energooszczędne, 

liczone są w odniesieniu do budynku 
będącego przedmiotem projektu; jeśli 
projekt obejmuje termomodernizację 
kilku budynków, progi określane są 
dla każdego z nich z osobna.

Typy działań:
– ocieplenie (termomoderniza-

cja) obiektów (ocieplenie ścian, stro-
pów, fundamentów, stropodachów 
lub dachów, modernizacja lub wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej 
lub wymiana oszkleń w budynkach 
na efektywne energetycznie, likwida-
cja liniowych i punktowych mostków 
cieplnych, montaż urządzeń zacienia-
jących okna (np. rolety, żaluzje);

– modernizacja systemów grzew-
czych (izolacja cieplna, równoważenie 
hydrauliczne lub kompleksowa mo-
dernizacja instalacji ogrzewania lub 
przygotowania ciepłej wody użytko-
wej) wraz z wymianą i podłączeniem 
do źródła ciepła, np. podłączenie do 
sieci ciepłowniczej (chłodniczej) lub 
instalację źródeł ciepła opartych o 
odnawialne źródła energii (np. pomp 
ciepła)  o ile wynika z audytu lub in-
stalacja kotłów spalających biomasę 
lub ewentualnie paliwa gazowe, ale 
jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, gdy osiągnięte zosta-
nie znaczne zwiększenie efektywno-
ści energetycznej oraz gdy istnieją 
szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje 
muszą przyczyniać się do zmniejsze-
nia emisji dwutlenku węgla i innych 
zanieczyszczeń powietrza oraz do 
znacznego zwiększenia oszczędności 
energii. Wymiana kotła może zostać 
wsparta jedynie w przypadku, gdy 
podłączenie do sieci ciepłowniczej na 
danym obszarze nie jest uzasadnio-
ne ekonomicznie lub technicznie nie-
możliwe oraz audyt nie przewiduje 
zastosowania źródła ciepła wykorzy-
stującego odnawialne źródła energii;

– modernizacja przyłącza do sie-
ci ciepłowniczej, modernizacja syste-
mów wentylacji (w tym z odzyskiem 
ciepła), modernizacja i (lub) instalacja 
systemów klimatyzacji;

– instalacja odnawialnych źró-
deł energii – (np. na potrzeby pozy-
skiwania ciepłej wody użytkowej lub 
fotowoltaiki) jeśli wynika z audytu (z 
wyłączeniem źródeł w układzie wyso-
kosprawnej kogeneracji i trigeneracji) 
na potrzeby modernizowanych ener-
getycznie budynków;  w przypadku 
instalacji do produkcji energii elek-
trycznej np. fotowoltaicznej czy wyko-
rzystującej siłę wiatru dopuszcza się 
mikroinstalacje, których moc powin-
na być obliczona na zaspokojenie za-
potrzebowania na energię elektrycz-
ną w modernizowanym budynku, na 
podstawie średniorocznego zużycia 
za poprzedni rok i uwzgędniającego 

oszczędności uzyskane w wyniku re-
alizacji projektu.

– instalacja systemów monitoringu 
i zarządzania energią cieplną i elek-
tryczną (termostaty, czujniki tempera-
tury, pogodowe, obecności, sterowniki, 
automatyczne układy regulacji, apli-
kacje komputerowe, gotowe systemy, 
urządzenia pomiarowe itp.) mające na 
celu zmniejszenie zużycia energii po-
przez dostosowanie mocy urządzeń 
do chwilowego zapotrzebowania;

– element uzupełniający projek-
tu (którego wartość nie przekroczy 
10 proc. wartości wydatków kwalifi-
kowalnych) może stanowić wymiana 
oświetlenia (w przypadku typu 3.3.B 
tylko w częściach wspólnych) i innych 
urządzeń stanowiących wyposażenie 
budynku (np. windy, napędy urządzeń 
i instalacji, pompy wi nstalacjach C.O. 
i C.W.U) na energooszczędne,  w tym 
także usprawnienia systemu poprzez 
np. inteligentne zarządzanie oświetle-
niem i wdrażanie systemów oświe-
tlenia o regulowanych parametrach 
(natężenie, wydajność, sterowanie) 
w zależności od potrzeb użytkowych 
(czujniki natężenia światła, czujniki 
ruchu, oprawy oświetleniowe zwięk-
szające efektywność oświetlenia, wy-
łączniki czasowe itp.) oraz stosowa-
nie energooszczędnych systemów 
zasilania. Zmniejszenie zużycia ener-
gii elektrycznej w budynku musi być 
udokumentowane.

Preferowane będą projekty:
– wykorzystujące systemy monito-

rowania i zarządzania energią;  
– realizowane w obiektach podłą-

czonych do sieci ciepłowniczej lub w 
których jednym z celów realizacji jest 
podłączenie obiektu do sieci ciepłow-
niczej;  

– których efektem realizacji będzie 
oszczędność energii na poziomie nie 
mniejszym niż 60 proc. w stosunku do 
sytuacji wyjściowej określonej przez 
audyt energetyczny; 

– wykorzystujące odnawialne źró-
dła energii; 

– realizowane na obszarach o zna-
czących przekroczeniach norm zanie-
czyszczenia powietrza, co wynika z 
oceny poziomów substancji w powie-
trzu dokonywanej przez wojewódzkie-
go inspektora ochrony środowiska;  

– rewitalizacyjne, ujęte w progra-
mie rewitalizacji danej gminy, które 
znajdują się na wykazie Instytucji Za-
rządzającej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego; 

– w których wsparcie udzielane jest 
poprzez przedsiębiorstwa usług ener-
getycznych (ESCO);

Preferencje polegać będą na przy-
znawaniu dodatkowych punktów w 
procesie oceny wniosków za spełnie-

nie ww. wymagań. Warto więc zadbać 
o to, aby je spełnić w możliwie naj-
szerszym zakresie. 

Niekwalifikowalne są:
– wydatki na oświetlenie energo-

oszczędne i wymianę innych urządzeń 
stanowiących wyposażenie budynku 
(np. windy, pompy) na energooszczęd-
ne, przekraczające wartość 10 proc. 
wydatków kwalifikowalnych w pro-
jekcie;

– wydatki na podłączenie do sieci 
ciepłowniczej przewyższające 49 proc. 
wydatków kwalifikowalnych w pro-
jekcie;

– wydatki na wynagrodzenia będą-
ce efektem tworzenia nowych miejsc 
pracy.

Wskaźniki rezultatu bezpośred-
niego: ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej (GJ/rok); ilość zaoszczędzonej 
energii elektrycznej (MWh/rok);

Wskaźniki produktu:
– powierzchnia użytkowa budyn-

ków poddanych termomodernizacji 
(mkw.);

– liczba gospodarstw domowych z 
lepszą klasą zużycia energii (szt.);

– szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (tony równo-
ważnika dwutlenku węgla/rok];

– liczba zmodernizowanych ener-
getycznie budynków (szt.);

– liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii (szt.);

– liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z odna-
wialnych źródeł energii (szt.);

– liczba zmodernizowanych źródeł 
ciepła (szt.).

Rewitalizacja
Środki na rewitalizację będzie można 
w tym roku pozyskać w ramach nabo-
ru 6.3.B, poddziałanie 6.3.1 – OSI ZKD. 
Obejmuje on następujące typy projek-
tów: remont, odnowa części wspól-
nych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych.

Tu konkurujących o pieniądze bę-
dzie zapewne mniej. Dlaczego? Z po-
wodu istotnego ograniczenia –  o do-
finansowanie będą mogły starać się 
tylko te wspólnoty, których budynki 
znajdują się na określonym obszarze 
gminy. Jakim? O tym zdecyduje Ze-
spół ds. rewitalizacji, bynajmniej nie w 
sposób dowolny, ale opierając się na 
określonych wskaźnikach degradacji 
danego terenu. 

Kolejny warunek: wnioskodawca 
musi najpierw zgłosić swój projekt 
do Zespołu Jeśli ten uzna, że spełnia 
on wymagania, ujmie go w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji. Dopiero 
wówczas wnioskodawca będzie mógł 
złożyć wniosek o dofinansowanie w 
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Terminy: opublikowanie ogłosze-
nia o konkursie: 30 czerwca 2016; pla-
nowany termin rozpoczęcia składania 
wniosków: 1 sierpnia 2016; minimal-
ny termin na składanie wniosków – 
7 dni (zostanie określony w Regula-
minie konkursu, najprawdopodobniej 
będzie to ok. miesiąca); data zakończe-
nia inwestycji: grudzień 2018 r. (naj-
późniejszy termin złożenia ostatniego 
wniosku o płatność).

Podstawowe wymagania oraz 
typy działań i preferencje:

– wszystkie projekty planowane do 
realizacji muszą być ujęte w lokalnym 
programie rewitalizacji lub w doku-
mencie równoważnym;
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– możliwe są działania poprawiają-
ce efektywność energetyczną, analo-
giczne do działania 3.3 „Efektywność 
energetyczna w budynkach użytecz-
ności publicznej i sektorze miesz-
kaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B); 
wartość takich inwestycji nie może 
przekraczać 49 proc. wartości wydat-
ków kwalifi kowalnych na pojedynczy 
budynek w projekcie;

– preferowane będą projekty doty-
czące zabytków wpisanych do rejestru 
prowadzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Niekwalifi kowalne są:
– wydatki na remont, odnowę czę-

ści usługowej, produkcyjnej itp., zwią-
zanej z prowadzeniem działalności 
gospodarczej we wspieranych w pro-
jekcie budynkach.*

– wydatki na remont, odnowę części 
związanej z prowadzeniem działalno-
ści administracyjnej we wspieranych 
w projekcie budynkach.*

– wydatki na termomodernizację 
przekraczające 49 proc. wartości cał-
kowitych wydatków kwalifi kowalnych 
na pojedynczy budynek w projekcie.

(*należy określić procentowy udział 
powierzchni użytkowej związanej z 
prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz działalności administracyjnej 
w całkowitej powierzchni użytkowej 

budynku; następnie należy wg uzyska-
nej proporcji obniżyć wydatki kwali-
fi kowalne).

Wskaźniki projektu: brak wskaź-
ników rezultatu bezpośredniego – do 
wybory przez wnioskodawcę. 

Wskaźniki produktu: liczba wspar-
tych obiektów infrastruktury zlokali-
zowanych na rewitalizowanych obsza-
rach (szt.); rozwój obszarów miejskich: 
wyremontowane budynki mieszkalne 
na obszarach miejskich (szt.).

Ile to KoSztUje?
Uczestnicy mieli sporo pytań, a tak-

że uwag, również takich, które wy-
chodziły poza tematykę spotkania. 
Pierwsze pytanie: ile kosztuje przygo-
towanie pełnej dokumentacji aplika-
cyjnej o dofi nansowanie termomoder-
nizacji? Ireneusz Ratuszniak szacuje 
orientacyjnie, że za audyt energetycz-
ny trzeba zapłacić ok. 2-6 tys. zł, za do-
kumentację techniczną 2-3 proc. war-
tości inwestycji, zaś za przygotowanie 
wniosku o dofi nansowanie 3-8 tys. zł.  

Czy można otrzymać zaliczkę? Tak, 
Urząd Marszałkowski dopuszcza za-
liczkę do 40 proc. wartości inwestycji, 
ale musi ona być zabezpieczona.

Jak miasto może pomóc? Udzieli 
wsparcia na etapie wpisywania wnio-

sku do Lokalnego Programu Rewita-
lizacji. Ponadto będzie informować.

Czy koszt przygotowania doku-
mentacji można zaliczyć do kosztów 
inwestycji? Tak, jeśli jej wykonawca 
zostanie wyłoniony w odpowiednim 
postępowaniu.

Czy wcześniejsze skorzystanie z do-
tacji na rewitalizację wyklucza z ubie-
gania się o środki z tegorocznego pro-
gramu? Nie, o ile wniosek nie dotyczy 
tego, co już zostało zrobione.

Czy można skorzystać z dotacji nie 
dysponując środkami własnymi ani 
zdolnością kredytową? Niestety nie.

Czy miasto mogłoby przygotować 
jakieś wzorcowe wnioski? Takiego 
wzorca po prostu nie da się opraco-
wać.  Ogólną instrukcję – owszem.

Jak można zwiększyć swoją szansę 
na otrzymanie dotacji? Przede wszyst-
kim dostosowując swój wniosek do 
preferencji określonych w zasadach.

Czy będą podobne nabory w kolej-
nych latach? Będą, ale niewielkie, dla-
tego lepiej próbować już teraz.

*
Dalsze informacje będą na bieżąco 

publikowane w „Kurierze”. Ewentual-
ne pytania prosimy kierować do wi-
ceburmistrzyni Karoliny Wołoszyn-
-Cymbalisty, tel. 748-697-660. 

Cena wody bez zmian.
Co ze ściekami?

XVII sesja Rady Miejskiej Dusznik-Zdroju

Na wstępie lutowej XVII sesji Rady 
Miejskiej radni zajęli się analizą po-
trzeb mieszkaniowych w mieście. 
Szukano rozwiązania, które pomoże 
sprostać mieszkaniowym potrzebom 
duszniczan, znacznie przewyższającym 
możliwości lokalowe gminy. Zastępca 
burmistrza Karolina Wołoszyn-Cym-
balista zaproponowała, by wystąpić 
do Banku Gospodarstwa Krajowego, 
który przydziela środki na budowę 
mieszkań socjalnych, bądź przebudo-
wę istniejących lokali. Radni wystoso-
wali ofi cjalny wniosek do burmistrza, 
by stworzyć strategię, która pomogła-
by zapewnić lokale socjalne i mieszka-
niowe dla mieszkańców miasta. Poru-
szono również problem mieszkańców 
przeznaczonego na sprzedaż budynku 
przy ul. Wojska Polskiego 13.

Następnie radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z wykonania Gmin-
nego Programu Profi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych za 
rok 2015. Pani Maria Lis, przewodni-
cząca Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
przedstawiła stan realizacji zadań i 
przeznaczone na nie środki.

Z porządku obrad wycofano pro-
jekt uchwały w sprawie utworzenia 
żłobka w Dusznikach-Zdroju. Z uwagi 
na to, iż jednocześnie będzie koniecz-
ność zmiany w drodze uchwały obec-
nej nazwy Przedszkola, zdecydowano, 
iż oba projekty zostaną poddane gło-
sowaniu na kolejnej sesji.

Kolejnym punktem porządku ob-
rad było uchwalenie Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar Prze-
mocy w Rodzinie w Gminie Duszni-
ki-Zdrój na lata 2016-2020. Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscy-
plinarnego Elżbieta Paluch zapoznała 
radnych z podstawowymi założenia-
mi przygotowanego programu. Radni 
podjęli ww. uchwałę.

Drugim i zarazem ostatnim z rozpa-
trywanych projektów uchwał był pro-
jekt dotyczący zatwierdzenia taryfy na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków na tere-
nie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój. 

Przedstawiony plan taryfowy zakła-
dał pozostawienie stawki za m3 wody 
bez zmian, podwyższając jednocześnie 

koszt odprowadzania ścieków o 0,14 
zł za m3 netto. Prezes Dusznickiego 
Zakładu Komunalnego Grzegorz Py-
tlowany poinformował o przebiegu 
negocjacji przeprowadzanych z MZK 
Polanicą-Zdrój, świadczącym dla na-
szej gminy usługi odprowadzania 
ścieków. Radni, porównując koszt od-
bioru ścieków od mieszkańców Dusz-
nik-Zdroju w przedstawionej taryfi e 
(5,05 zł netto) i Polanicy-Zdrój (3,83 zł 
netto), wyrazili swój sprzeciw wobec  
powyższych praktyk MZK Polanica-
-Zdrój. Jednak rola organów gminy w 
zakresie cen i opłat za usługi wodocią-
gowo-kanalizacyjne ogranicza się je-
dynie do ich weryfi kacji, sprawdzenia 
legalności oraz do ich zatwierdzenia 
(bądź odmowy zatwierdzenia). Rada 
gminy nie jest natomiast uprawniona 
do zmiany cen i opłat zawartych we 
wniosku przedsiębiorstwa o zatwier-
dzenie taryf. Wobec powyższego po-
stanowiono o wystąpieniu do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów z prośbą o nadzór nad działania-
mi MZK Polanica-Zdrój. Jednocześnie 
radni zdecydowali o przystąpieniu do 
wykonania studium wykonalności 
budowy oczyszczalni w Dusznikach-
-Zdroju. 

Taryfy nie zostały zatwierdzone 
przez Radę Miejską, co nie oznacza, 
że nie mogą obowiązywać. Mimo 
sprzeciwu radnych, zgodnie z obowią-
zującym prawem, jeżeli przedstawiona 
wysokość taryfy spełnia normy praw-
ne, to wchodzi w życie w drodze zarzą-
dzenia burmistrza miasta po upływie 
70 dni od dnia złożenia wniosku o ich 
zatwierdzenie. 

Monika Leszczak

Mieszkania komunalne i lokale socjalne, sprawozdanie z wykonania  Gmin-
nego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofi ar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki-Zdrój oraz 
sprawa zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – to główne tematy omawiane 
przez radnych podczas ostatniej sesji.

Program Rodzina 500 plus to nie-
opodatkowane 500 zł miesięcznie 
na każde drugie i kolejne dziecko, 
bez dodatkowych warunków. Ro-
dziny o niskich dochodach otrzy-
mają wsparcie także na pierwsze 
lub jedyne dziecko. 

Pierwsze lub jedyne dziecko 
W tym przypadku obowiązuje kryte-
rium dochodowe. Rodziny z docho-
dem na osobę poniżej 800 zł netto lub 
1200 zł netto na osobę w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego, otrzyma-
ją także wsparcie na pierwsze lub je-
dyne dziecko. 

Dokumenty, które trzeba dołączyć 
do wniosku w przypadku ubiegania 
się o wsparcie na pierwsze lub jedy-
ne dziecko: 
* zaświadczenia lub oświadczenie o 
dochodach innych, niż podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym od osób fi zycznych, 
* w przypadku rolników – zaświadcze-
nie, oświadczenie o wielkości gospo-
darstwa rolnego, 
* w przypadku osoby samotnie wycho-
wującej dziecko – dokumenty dotyczą-
ce zasądzonych alimentów lub odpis 
zupełny aktu urodzenia, 
* w przypadku cudzoziemców – okre-
ślone zezwolenia na pobyt i pracę w 
Polsce, 
* w przypadku rodziców adopcyjnych 
– dokumenty dotyczące przysposobie-
nia. 
* inne dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków do przyznania 
lub ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego. 

Drugie i kolejne dziecko 
W tym przypadku do wniosku nie 
trzeba dołączać dodatkowych doku-
mentów potwierdzających dochód ro-
dziny, ponieważ tutaj nie obowiązuje 
kryterium dochodowe. 

Wiek dziecka, na które rodzic 
otrzyma wsparcie 
Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzy-
stają rodzice oraz opiekunowie dzieci 
do 18 roku życia. 

Dziecko do 25 roku życia, które po-
zostaje na utrzymaniu rodziców, jest 
uwzględniane przy obliczaniu docho-
du na osobę w rodzinie. Jeśli dochód 
na osobę będzie na poziomie poniżej 
800 zł netto (1200 zł netto w przypad-
ku wychowywania dziecka niepeł-
nosprawnego), młodsze rodzeństwo 
może nadal otrzymywać wsparcie. 

Dodatkowo wliczane też będą dzie-
ci, które ukończyły 25 rok życia, legi-
tymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgnacyj-
ne lub specjalny zasiłek opiekuńczy 
albo zasiłek dla opiekuna. 

Kiedy złożyć wniosek? 
Wnioski można składać od 1 kwietnia 
2016. Wnioski złożone w pierwszym 
okresie będą obowiązywały do 30 
września 2017 r. Wnioski na kolejne 
okresy trzeba będzie składać co roku 
w terminie od 1 sierpnia danego roku, 
wówczas świadczenie będzie przyzna-
wane na okres 12 miesięcy – od 1 paź-
dziernika do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. 

Gdzie złożyć? 
W Dusznikach-Zdroju wnioski przyj-
muje Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy ul. Słowackiego 16 w pok. nr 4 

na I piętrze (dział świadczeń rodzin-
nych). Wniosek można złożyć za-
równo w formie papierowej jak i 
elektronicznej. Formularze w formie 
papierowej są dostępne w pokoju nr 4 
w Ośrodku Pomocy Społecznej i tam 
też należy je złożyć osobiście lub za 
pośrednictwem poczty. Formularze w 
formie elektronicznej są dostępne na 
stronie www.ops-duszniki.ebip.info.pl 
w zakładce „Rodzina 500+”. Wnioski 
w formie elektronicznej składa się za 
pośrednictwem certyfi kowanej plat-
formy internetowej. 

Wypłaty 
Na początku samorząd będzie miał 
trzy miesiące na wydanie decyzji i 
wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek 
zostanie złożony w ciągu pierwszych 
3 miesięcy (od 1 kwietnia do 1 lip-
ca br.) rodzice dostaną wyrównanie 
świadczenia począwszy od 01.04.2016. 
W kolejnych miesiącach świadczenie 
będzie wypłacane od miesiąca, w któ-
rym rodzice złożą wniosek. 

Wniosek złożony do 10 dnia dane-
go miesiąca oznacza, że decyzja i wy-
płata będzie najpóźniej do ostatniego 
dnia tego miesiąca. Wniosek złożony 
po 10 dniu danego miesiąca oznacza, 
że decyzja i wypłata będą najpóźniej 
do ostatniego dnia kolejnego miesiąca 
z wyrównaniem od miesiąca złożenia 
wniosku. 

Wyjątkowo w pierwszym okre-
sie świadczenia będzie ono przyzna-
wane na okres od 1 kwietnia 2016 r 
do 30 września 2017 r. – by uniknąć 
konieczności podwójnego składania 
wniosku w jednym roku. 

Wypłaty będą dokonywane w spo-
sób dogodny dla rodziny: przelewem 
na konto wskazane przez rodzica lub 
gotówką w kasie Ośrodka . 

Rodziny po rozwodzie, niepełne, 
bądź pozostające w nieformalnych 
związkach. 
Świadczenie otrzyma każda rodzina 
bez względu na stan cywilny rodzi-
ców. W przypadku rodziców rozwie-
dzionych wsparcie otrzyma ten ro-
dzic, który faktycznie sprawuje opiekę 
nad dzieckiem. Jeżeli rodzice zgodnie 
z planem wychowawczym dzielą się 
opieką nad dzieckiem wówczas oboje 
mają prawo złożyć wniosek, a świad-
czenie przysługuje proporcjonalnie 
do wymiaru sprawowanej opieki. 

Rodziny mieszkające za granicą. 
Projekt ustawy przewiduje, że świad-
czenie nie będzie przysługiwać, jeżeli 
rodzinie przysługuje za granicą świad-
czenie o podobnym charakterze. Ro-
dzice składający wniosek o przyzna-
nie świadczenia są zobowiązani do 
informowania o każdej zmianie mają-
cej wpływ na prawo do tego świadcze-
nia, w tym również o zmianie miejsca 
zamieszkania. Jeżeli rodzic przebywa 
w innym państwie UE i złoży tam 
wniosek o świadczenia rodzinne, tam-
tejszy organ informuje o tym fakcie 
marszałków województwa w Polsce. 
Marszałek zaś przekazuje te informa-
cje do właściwej gminy. 

Świadczenie 500 + nie będzie wli-
czone do dochodu przy ustalaniu 
prawa do innych świadczeń m.in. z 
pomocy społecznej, funduszu alimen-
tacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Informacja
Ośrodka Opieki Społecznej

w Dusznikach-Zdroju 

Rodzina 500+
Co zrobić, by otrzymać świadczenie wychowawcze? 
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Dusznicka galeria sztuki

W Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdro-
jowej 32, w Domu Seniora, mieści się 
Galeria, która zwie się „Galeria Pia-
stów Gród”. Powstała ona dzięki Bar-
barze Piech, właścicielce firmy Euro-
kontakt z Chełma. Galeria rozpoczęła 
swoją działalność w maju 2015 r. Miej-
scem tym zajmuje się wielki miłośnik 
sztuki, człowiek bardzo energiczny 
i niezwykle jej oddany, Wiesław Ko-
prowski. Rozwija się ona bardzo dy-
namicznie, zwiększa się jej asortyment 
oraz co najważniejsze, skupia wokół 
siebie coraz większą grupę twórców i 
artystów z różnych stron Polski. Sztu-
ka, jaką znalazłam przekraczając próg 
tego magicznego miejsca, jest róż-
norodna, jednakże najwięcej jest tu 
sztuki ludowej i naiwnej, a głównym 
celem tego miejsca, jest promocja po-
staw i form działalności artystycznej. 

W tym roku odbyły się w niej ple-
nery malarsko-rzeźbiarskie, w któ-
rych uczestniczyłam. Przyczyniły się 
one do nawiązania bliskich kontak-
tów pomiędzy artystami z woj. dolno-
śląskiego, lubuskiego, śląskiego, opol-
skiego, lubelskiego i Podhala. Takie 
spotkania, oprócz pracy artystycznej, 
były też okazją do integracji pomię-
dzy artystami, wymiany doświadczeń 
i wielu ciekawych rozmów o sztuce. 
Po takich plenerach pozostaje wiele 
różnorakich dzieł sztuki, które można 
potem nabyć w Galerii, np. imponują-
ca wysokością 2-metrowa rzeźba św. 
Charbela z Libanu, obrazy, kolorowe 
ule, bajkowa skrzynia czy też ręcznie 
malowana drewniana kołyska. Nieba-

wem, bo w dniach  6-14 sierpnia br. 
Galeria będzie organizatorem ogólno-
polskiego pleneru malarsko-rzeźbiar-
skiego, którego współorganizatorem 
będzie Grupa Janowska oraz Stowa-
rzyszenie Barwy Śląska. Pan Wiesław 
wie, że taka plenerowa twórczość, nie-
ograniczana ścianami pracowni, jest 
swoistą pracą od podstaw, która ma 
na celu zainteresowanie sztuką jak 
największej grupy odbiorców. Kolej-
nym pomysłem owego pana jest stwo-
rzenie tej wiosny „Ogrodu Sztuki” na 
trawniku przy samym Domu Senio-
ra, gdzie będzie można oglądać różne 
formy artystyczne.

„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość” 
– Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Tymi słowami chciałabym Państwa wprowa-
dzić w świat sztuki, który dane mi było poznać w sierpniu 2015 roku.

Na koniec dodam, że nad zakwate-
rowaniem i dobrym samopoczuciem 
artystów podczas plenerów czuwa dy-
rektorka Domu Seniora Agnieszka 
Gawęda i cała przesympatyczna gru-
pa pracowników. Jeszcze jedna ważna 
informacja: wstęp do Galerii jest bez-
płatny.

Więcej informacji o aktualnych wy-
darzeniach w Galerii znajdziecie Pań-
stwo na portalu społecznościowym 
Facebook.

Patrycja Brzoskowska

Ku pamięci Leona Birkholza
Olimpijczyk, bankowiec, pod ko-
niec życia zakonnik związany z na-
szym terenem. Zmarł 26 kwietnia 
1968 w Kłodzku. 25 kwietnia w hoł-
dzie temu wybitnemu sportowcowi 
wystartuje sztafeta, na trasie której 
znajdą się m.in. Duszniki-Zdrój. 

Leon Birkholz pracował jako bu-
chalter, kasjer. Uczestniczył w kam-
panii wrześniowej, podczas której tra-
fił do niewoli. Po wojnie był krótko 
wicedyrektorem Komunalnej Kasy 
Oszczędności w Bydgoszczy. Poza pra-
cą zawodową pasjonował się wioślar-
stwem. Z początkiem lat 20. rozpoczął 
treningi w Bydgoskim Towarzystwie 
Wioślarskim. Podczas swojej sporto-
wej kariery odniósł szereg sukcesów, 
stając się wielokrotnym medalistą Mi-
strzostw Polski i Europy. Jednak naj-
większym osiągnięciem okazał się 
start  podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Amsterdamie w 1928 r., gdzie w 
czwórce ze sternikiem zdobył histo-
ryczny pierwszy medal olimpijski w 
dziejach polskiego wioślarstwa. Na po-
czątku 1954 r. przeniósł się do Dusz-
nik-Zdroju i pracował w sanatorium 
„Szarotka” oraz w schronisku „Pod 
Muflonem”. Wiosną 1960 r. wstąpił do 
Zgromadzenia Najświętszych Serc Je-
zusa i Maryi oraz Wieczystej Adora-
cji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. 
Mieszkał w domu zakonnym w Soko-
łówce obok Polanicy-Zdroju. Zmarł 
w wyniku obrażeń odniesionych w 
wypadku motocyklowym, do które-
go doszło 9 marca 1968 r. Pochowany 
został na cmentarzu w Starym Wie-
lisławiu. 

W dniach 25-26 kwietnia 2016 r. 

będą miały miejsce uroczystości  upa-
miętniające postać Leona Birkholza.
25.04. poniedziałek
sztafeta młodzieży szlakiem Leona 
Birkholza – Olimpijczyka: Duszniki-
-Zdrój – Polanica-Zdrój (Klasztor) – 
Stary Wielisław. 
26.04. wtorek
godz. 10.30 spotkanie sportowców – 
olimpijczyków z młodzieżą w klasz-
torze w Polanicy-Zdroju – Sokołówce
godz. 12.30 Msza święta w intencji 
zmarłych olimpijczyków, której prze-

wodniczyć będzie biskup świdnicki
ks. Ignacy Dec.
godz. 13.45 – procesja do grobu br. 
Leona i uroczyste przymocowanie pla-
kietki PKOL na grobie olimpijczyka.

Głównym organizatorem uroczy-
stości jest Regionalna Rada Olimpij-
ska we Wrocławiu. Duszniki-Zdrój są 
jednym ze współorganizatorów wyda-
rzenia. Patronat Honorowy pełni Pol-
ski Komitet Olimpijski. 

Galeria Piastów Gród – miejsce spotkań dusznickich artystów

WYNIKI DUSZNICKICH KLUBÓW SPORTOWYCH / marzec 2016

Orlica podbiła
lodowiska!
ZAWODY KONTROLNE
ZAKOPANE 

Dystans 500 m
Aleksandra Glamkowska – 6 m.
Grzegorz Wąsek – 10 m.
Patryk Jamrozy – 12 m.
Kacper Szydłowski – 15 m.

INTERNATIONAL RACE
INZELL – NIEMCY 

Dystans 500 m
Kaja Gajewska – 1 i 3 m.
Aleksandra Glamkowska – 2 m.
Grzegorz Wąsek – 2 m.
Patryk Jamrozy - 5 m.

Dystans 1000 m
Kaja Gajewska – 1 m.
Aleksandra Glamkowska – 2 m.
Grzegorz Wąsek – 3 m.
Patryk Jamrozy – 6 m.

Dystans 1500 m
Kaja Gajewska – 1 m.
Aleksandra Glamkowska – 3 m.
Patryk Jamrozy - 8 m.

Dystans 3000 m
Aleksandra Glamkowska – 3 m.
Grzegorz Wąsek – 2 m.
Patryk Jamrozy – 6 m.

OZD OTTO ICE CHALLENGE 
2016 SHORT TRACK

Kinga Wojnar 1 miejsce w klasyfi-
kacji generalnej

FINAŁ OZD OTTO
ICE CHALLENGE Sanok 
 
Klasyfikacja wieloboju

Filip Hawrylak – 1 m. 
Alicja Jasztal – 2 m. 
Hania Mazur – 3 m.
Kaja Gajewska – 4 m. 
Partycja Lorenz – 8 m.
Malwina Grudysz – 9 m.
Mariusz Bałęczny – 9 m.  
Kornelia Woźniak – 10 m. 

SMS Duszniki-
-Zdrój na 5 miejscu

Kącik kibica

OZD OTTO ICE
CHALLENGE 2016 - tor długi 

Kaja Gajewska – 1 m.
Filip Hawrylak – 1 m.
Alicja Jasztal – 2 m.
Hania Mazur – 2 m.
Patrycja Lorenz – 5 m.
Malwina Grudysz – 6 m.
Mariusz Bałęczny – 6 m.
Kornelia Woźniak – 10 m.
3 miejsce dla UKS  Orlica
w ogólnej klasyfikacji dziewcząt

JUNIOR OPEN NACHOD
(Czechy) – SHORT TRACK

Klasyfikiacja wieloboju
Hania Mazur – 1 m.
Mariusz Bałęczny – 3 m. 
Kornelka Woźniak – 3 m.

XXII OGÓLNOPOLSKA OLIM-
PIADA MŁODZIEŻY W SPOR-
TACH ZIMOWYCH – SZKLAR-
SKA PORĘBA - JAKUSZYCE

Bieg sprinterski 
Juniorki
Żuk Kamila – 1 m.
Bernacka Daria – 9 m.
Turkowicz Karolina – 10 m.
Krzyżak Paulina – 12 m.
Wacławik Joanna – 17 m.
Bednarz Marta – 19 m.
Juniorzy Młodsi
Kaczyński Szymon – 10 m.
Leszczyński Norbert – 11 m.
Grudzień Jakub – 13 m.
Kutyła Filip – 14 m.
Studniarz Krzysztof – 19 m.
Bałęczny Łukasz – 20 m.
Lewandowski Tomasz – 29 m.
Juniorzy
Sidorowicz Łukasz – 19 m.
Majewski Michał – 23 m.

Bieg Indywidualny
Juniorki
Żuk Kamila – 3 m.
Krzyżak Paulina – 10 m.
Turkowicz Karolina – 11 m.
Taterka Natalia – 12 m.
Wacławik Joanna – 16 m.
Bednarz Marta – 18 m.
Juniorzy Młodsi
Kutyła Filip – 4 m.
Grudzień Jakub – 11 m.
Kaczyński Szymon – 14 m.
Leszczyński Norbert – 19 m.
Lewandowski Tomasz – 21 m.
Bałęczny Łukasz – 23 m.
Studniarz Krzysztof – 26 m.
Juniorzy
Sidorowicz Łukasz – 16 m.
Majewski Michał – 22 m.

Bieg pościgowy 
Juniorki
Żuk Kamila – 2 m.
Krzyżak Paulina – 10 m.
Bernacka Daria – 11 m.
Turkowicz Karolina – 12 m.
Bednarz Marta – 16 m.
Juniorzy
Sidorowicz Łukasz – 18 m.
Majewski Michał – 22 m.

Sztafeta w składzie Filip Kutyła, Ja-
kub Grudzien i Szymon Kaczynski 
– 4 miejsce, natomiast druga dusznic-
ka sztafeta w składzie Norbert Lesz-
czynski, Tomasz Lewandowski i Łu-
kasz Baleczny zajęła miejsce 6.  

Ogólna punktacja klubowa
MKS Duszniki Zdrój – 5 miejsce

Patrycja Lorenz – 5 m.
Malwina Grudysz – 8 m. 

Debiutujące maluszki Ola Jabłońska i 
Tosia Ostrowska w mieszanej męsko-
-damskiej kategorii uplasowały się od-
powiednio na 4 i 7 pozycji.

Dodatkowo, dzięki wygranej w całym 
cyklu OTTO ICE CHALLENGE, Filip 
Hawrylak uzyskał kwalifikację do wy-
jazdu na VIKING RACE w Heerenven 
( Holandia ) - nieoficjalne Mistrzostwa 
Europy Młodzików, w których zajął 
następujące miejsca: 
dzień 1 (500 m) – 8 i 7 m. 
dzień 2 (500 m) – 8 i 7 m.
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Świat dźwięków 
Janusza
Kasprowicza

Koncert duetu odbiega od stylistyki ty-
powej dla występu bardów. Bogate in-
strumentarium, t.j. akordeon, buzuki, 
gitara basowa, mandolina i oczywiście 
gitary, zmieniane przez wykonawców, 
głównie Stanisława Marinczenko pod-
czas koncertu, niebywale urozmaica 
brzmienie, eliminując monotonność 
występu, zwłaszcza podczas wirtuoze-
rskich popisów multiinstrumentali-
sty. Specyfi czna, męska, chropowata 
barwa głosowa Janusza Kasprowicza 
wprowadza słuchaczy w inne, odmien-
ne od serwowanych przez większość 
stacji radiowych, klimaty muzyczne. 
W programie: utwory Włodzimierza 
Wysockiego, Toma Waitsa, rosyjskie 
pieśni błatne w tłumaczeniach Ro-
mana Kołakowskiego oraz piosenki 
autorskie, napisane przez Janusza Ka-
sprowicza do własnych tekstów oraz 
wierszy Czesława Miłosza i Andrzeja 
Bursy.

Na koncert w wykonaniu Janusza 
Kasprowicza zapraszamy do Teatru 
Zdrojowego im. F. Chopina w dniach 
22 marca oraz 14 kwietnia o godz. 
15:30. Bilety w cenie 20 zł (indywidu-
alne) i 15 zł (grupowe) do nabycie w 
Teatrze Zdrojowym.

Koncert Duetu 
Ponad Chmurami

Katarzynę Jarzynowską i Nikodema 
Jacuka połączyło wspólne słuchanie 
płyt, pogrywanie i podśpiewywanie –
jedna pasja do muzyki. Tworząc „Duet 
Ponad Chmurami” spełnili swoje ma-
rzenia grając i śpiewając poezję. Poezja 
śpiewana to nic innego jak twórczość 
poetycka oprawiona akustycznym – w 
przypadku „Duetu Ponad Chmurami” 
– gitarowym brzmieniem. Ich reper-
tuar to zarówno popularne wśród ga-
tunku utwory, jak i własne aranżacje 
poetów polskich i zagranicznych. Mi-
łość to temat, któremu głównie po-
święcają swoją twórczość. Marek Gre-
chuta, Stare Dobre Małżeństwo, Dom 
o Zielonych Progach  oraz Leonard 
Cohen stanowią podstawowe  źródło 
ich inspiracji.

 21 kwietnia o godz. 15:30 podzielą 
się swoją pasją z tutejszą publicznością 
podczas występu w Teatrze Zdrojo-
wym im. F. Chopina. Bilety w cenie 20 
zł (indywidualne) i 15 zł (grupowe po-
wyżej 10 osób) do nabycia w Teatrze 
Zdrojowym. 

DNIA 21.03. 2016 R. OD GODZ. 9:00 W URZĘDZIE MIEJSKIM

W DUSZNIKACH-ZDROJU W SALI NR 17, NA II PIĘTRZE PRACOWNICY URZĘDU 

SKARBOWEGO BĘDĄ PRZYJMOWAĆ ROZLICZENIA PODATKOWE.

Syberyjski doping
Tuż po naszym powrocie Duszniki zasypał biały puch. Ale na Syberię nie pojechaliśmy po śnieg... 
Wraz z Bartkiem Drozdowskim, pracownikiem MOKiS-u odpowiedzialnym za przygotowanie naszego 
obiektu biathlonowego, wyruszyliśmy 25 lutego w długą ponad 4000 km podróż do rosyjskiej Tiumeni. 
Polecieliśmy z dwóch powodów: by podpatrzeć organizację Mistrzostw Europy oraz by wziąć udział 
w ofi cjalnej ceremonii przekazania fl agi Międzynarodowej Unii Biathlonu następnym organizatorom 
Mistrzostw – Polsce, naszemu miastu.
Co więc zobaczyliśmy, czego do-
świadczyliśmy i czy warto było tam 
być?  

Na wstępie dziękuję prezes Pol-
skiego Związku Biathlonu Dagmarze 
Gerasimuk za umożliwienie nam tej 
wyprawy i sfi nansowanie podróży na 
Syberię. Lot był długi, ale naprawdę 
warto było spędzić w drodze 15 go-
dzin, by móc zrozumieć co MY, Dusz-
niki-Zdrój, będziemy organizować za 
blisko 10 miesięcy!

Zbliżamy się do lądowania. Z góry 
wydaje się, że śniegu prawie nie ma, 
a pilot informuje, że temperatura na 
ziemi wynosi +2 stopnie! Zastanawia-
my się, czy my aby na pewno dotarli-
śmy na Syberię? Na lotnisku czekają 
na nas dwie sympatyczne wolonta-
riuszki, które zabierają nas na obiekt 
„Perła Syberii”. Przy wjeździe kilka 
razy zatrzymuje nas do kontroli poli-
cja, a przy samym wejściu na stadion 
biathlonowy każą nam wysiąść, prze-
szukują bagaże, a my jak na lotnisku 
musimy przejść przez bramki kon-
trolne. Muszę przyznać, że są to wy-
jątkowe środki bezpieczeństwa, które 
normalnie nie mają miejsca nawet na 
pucharach świata. 

W końcu przedostajemy się na dru-
gą stronę, gdzie naszym oczom uka-
zuje się potężny, przepiękny obiekt 
biathlonowy. Od razu poraża swoją 
wielkością, rozmachem, jakością in-
frastruktury i szerokością tras. Uda-
jemy się do biura akredytacji, gdzie 
dostajemy wstęp do każdej możliwej 
strefy – wszystko po to, by móc obej-
rzeć zawody nie tylko od strony kibi-
ca, ale przede wszystkim jako przyszły 
organizator zobaczyć przygotowania, 
„od kuchni”. 

Mijają godziny oglądania, a my czu-
jemy się przytłoczeni, wbici w ziemię 
i zastanawiamy się z Bartkiem – jak 
my coś takiego zorganizujemy? Na-
sze rozmowy przerywa wrzawa 7 ty-
sięcy kibiców, z każdym krzykiem po-
jawia się natychmiast gęsia skórka i 
niedowierzanie, że tę imprezę robimy 
u nas. Wszechobecne kamery telewi-
zyjne dodają jeszcze dodatkowej pre-
sji i uświadamiają nam skalę przed-
sięwzięcia, którego się podjęliśmy. 
Po pierwszej konkurencji idziemy 
na trasy, które – bez przesady – bar-
dziej przypominają autostradę, a nie 
tory biathlonowe. Idziemy i idziemy, 
a tras nie ma końca. Grubość pokry-
wy śnieżnej: prawie 1 metr! Co chwilę 
rozjazdy, skrzyżowania i perfekcyjnie 
przygotowana nawierzchnia. 

Wracamy na stadion, by przyjrzeć 
się całej infrastrukturze. W głównym 
budynku znajduje się wewnętrzna 
strzelnica treningowa, biura organiza-
torów, centrum prasowe, biuro pomia-
ru czasu, stanowiska komentatorskie, 
loża VIP i wiele innych organizacyj-

nych pomieszczeń. Wszystko nowe, 
piękne i nowoczesne. Pod potężnym 
stadionem biathlonowym – ciągnie się 
– jakby bez końca – tunel, który pro-
wadzi z trybun na strzelnicę, a potem 
do pomieszczeń technicznych, gdzie 
zespoły przygotowują narty do startu. 
Zapada już zmrok, ale dzięki potężne-
mu oświetleniu na obiekcie jest jaśniej 
niż w dzień! Zmęczeni podróżą i z gło-
wami pełnymi wrażeń idziemy spać.

Kolejny dzień Bartek zaczął od 
misji „szpiegowskiej”: robił mnóstwo 
zdjęć najmniejszych detali, sprzętu, 
lekkiej infrastruktury i różnych tech-
nicznych rozwiązań. Ogólnie mówiąc 
wszystkiego, co pomoże jemu i ca-
łej ekipie pracowników na Jamrozo-
wej Polanie jak najlepiej przygotować 
obiekt. 

Ja natomiast udałem się na wcze-
śniej umówione spotkanie z menadże-
rem Europejskiej Unii Nadawców 
Bruno Chappuis oraz z dyrektorem 
sportowym Międzynarodowej Unii 
Biathlonu Felixem Bitterlingiem w 
celu omówienia produkcji i transmi-
sji z Mistrzostw Europy 2017 w Dusz-
nikach-Zdroju. Czy Państwo słyszycie 
jak to brzmi!? Transmisji na żywo z 
Dusznik-Zdroju! – to brzmi dumnie, 
i… trochę jeszcze nierealnie. Przedsta-
wiłem szczegółowo inwestycje, które 
zostaną u nas przeprowadzone w tym 
roku. Bruno wyjaśnił dokładnie, jak 
wygląda kwestia praw telewizyjnych 
w Polsce, a nie jest ona prosta. W Pol-
sce dwie stacje mają wykupione pra-
wa: Polsat i Eurosport. Co ciekawe, 
Unia Nadawców złożona jest z nadaw-
ców publicznych, którzy w ramach 
międzynarodowej współpracy mają 

obowiązek wyprodukować obraz i go 
udostępnić, ale w naszym przypadku 
wyglądałoby to tak, że TVP produkuje 
obraz dla Polsatu. Jakkolwiek ta kwe-
stia nie zostanie rozwiązana, to naj-
ważniejsze zapewnienie, jakie usłysza-
łem to fakt, że na 100% Mistrzostwa 
Europy będą transmitowane na żywo. 
Ile innych stacji w Europie nas poka-
że – jeszcze nie wiadomo, bo to zale-
żeć będzie w dużej mierze od obsady 
zawodników. Z Tiumeni obraz szedł 
dodatkowo do 7 krajów, chociaż mieli 
bardzo niekorzystną sytuację, ponie-
waż Mistrzostwa Świata w Oslo rozpo-
czynały się zaledwie tydzień później. 
Z tego względu wiele ekip przysłało 
swoje reprezentacje B, albo w ogó-
le się nie pojawiło – jak choćby re-
prezentacja Polski. W 2017 roku po 
ME w Dusznikach-Zdroju będzie 2 
tygodnie przerwy od Pucharów Świa-
ta. Lokalizacyjnie nasza sytuacja rów-
nież wygląda bardzo dobrze. Musimy 
wykorzystać te sprzyjające warunki i 
postarać się ściągnąć jak największe 
gwiazdy, bo to nakręci nie tylko oglą-
dalność w telewizji, sponsorów, ale i 
ilość kibiców, a co za tym idzie praw-
dziwie mistrzowską atmosferę na sta-
dionie i na trasach.

Nim się obejrzeliśmy, minęły kolej-
ne 2 dni i nasza wizyta dobiegła koń-

ca. Co ważne, pierwsze reakcje i myśli 
przerodziły się już we wnioski do or-
ganizacji Mistrzostw Europy w Dusz-
nikach i jestem pewien, że nie będzie-
my się musieli niczego wstydzić, choć 
jednocześnie nie będziemy starać się 
w żaden sposób odtwarzać infrastruk-
turę „Perły Syberii”. 

Zrobimy te mistrzostwa inaczej, po 
swojemu, bez przepychu, ale ze wspa-
niałą atmosferą. Postaramy się by na-
sze miasto, nasze województwo i nasz 
kraj był dumny z obrazków jakie Eu-
ropa będzie oglądać w telewizji. Dzięki 
wspaniałej grupie wolontariuszy, dzię-
ki niezastąpionym pracownikom MO-
KiS-u, razem z hotelarzami, razem z 
lokalnymi stowarzyszeniami i orga-
nizacjami pozarządowymi, razem ze 
szkołami i razem z Dolnośląskim i z 
Polskim Związkiem Biathlonu, razem 
z radnymi i ze wspaniałymi mieszkań-
cami Dusznik-Zdroju, stworzymy ze-
spół ludzi który da z siebie wszystko, 
by Duszniki-Zdrój wykorzystały swoje 
„5 minut”! Sukces w organizacji Mi-
strzostw Europy zależy od nas i też od 
nas zależy, czy te mistrzostwa otworzą 
nam drogę do starań o Puchar Świata.

burmistrz
Piotr Lewandowski

Zawodników na stadionie niósł doping 7 tysięcy kibiców

By zorganizować Mistrzostwa Europy, Rosjanie wybudowali ośrodek
za blisko 70 milionów euro

Grubość pokrywy śnieżnej na arenie 
biathlonowej wynosia blisko 1 metr
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„Mufl on” żyje    
Schronisko „Pod Mufl onem” to miejsce, które w ostatnim czasie nie cieszyło się zbyt dobrą sławą. 
Jednak od kilku miesięcy ten popularny obiekt zyskał nowego zarządcę. Osobę, która swoim zapałem, 
chęcią do działania oraz uporem pokazała, że tak wspaniałe miejsce zasługuje na drugą szansę. Za-
praszamy do wywiadu z Tadeuszem Sokalą  – nowym zarządcą schroniska górskiego „Pod Mufl onem”

Jest pan nowym ajentem schroni-
ska górskiego „Pod Mufl onem”. 
Skąd pomysł, by objąć kierownic-
two w tym obiekcie ? 
– Wydaje mi się, że jestem kimś mię-
dzy artystą, fi lozofem, a organizato-
rem. Schronisko zaś daje cudowny 
pretekst do realizacji siebie w tych 
wszystkich kierunkach. 
Jakie ma pan pomysły na ożywienie 
tego wspaniałego obiektu?
– Ze schroniska górskiego „Pod Mu-
fl onem” planuję uczynić miejsce, w 
którym będzie się przecinać pięć sym-
bolicznych „szlaków”. „Szlak fi lozofi cz-
ny” wydaje się najbardziej naturalny, 
ponieważ miejsce sprzyja cichej  re-
fl eksji i kontemplacji, dodatkowo, co 
ważniejsze, wprowadzę sporadyczne, 
a później cykliczne spotkania, warsz-
taty i mini wykłady fi lozofi czne, a z 
czasem podejmę współpracę z pra-
cownikami naukowymi Uniwersytetu 
Wrocławskiego. „Szlak sztuki” będzie 
artystycznym wyrazem miejsca. Pla-
nuję stworzyć galerię obrazów i zdjęć, 
a w przyszłości organizować plenery i 
warsztaty.  „Szlak kultury” będzie roz-
kwitał z wolna, w czytelni przy dobrej 
książce, z patosem podczas wieczor-
ków poetyckich i z zaciekawieniem 
w trakcie wsłuchiwania się w  histo-
rię Dusznik-Zdroju i nie tylko. „Szlak 
muzyki” będzie rozbrzmiewał z dale-
ka w czasie koncertów różnych zespo-
łów, jak również akustycznych i elek-
troakustycznych występów muzyków.

„Szlak sportu” będzie się zaczynał 
już podczas wejścia do schroniska i 
poprowadzi tam, gdzie poniosą tury-
stów nogi. W sezonie zimowym otwo-
rzyłem już wypożyczalnię nart biego-
wych, a w sezonie wiosenno-letnim 
będzie można wypożyczyć na miejscu 
rowery i sprzęt do paintballa. Dodat-
kowo planuję zagospodarować teren 
wokół schroniska. W planach jest wy-
budowanie nowego tarasu widokowe-
go, domku grillowego, oraz sceny. 
Jak wyglądał początek „rozkręce-
nia” schroniska? 
– Początki, jak to wynika z ich złośli-
wej natury, bywają trudne. Pierwszym 
wielkim wyzwaniem był zakup węgla. 
Przy tak szalonej kubaturze schroni-
ska trzeba było zaopatrzyć się w ok. 
30 ton czarnego złota.  Oczywiście, te-
ren nie pozwala, by ciężarówka przy-
wiozła taką ilość na raz, dlatego węgiel 
był dowożony systemem ratalnym po 
błocie i śniegu, gdyż ten był łaskaw 
postraszyć opadami w końcu jesie-
ni. Udało się pozyskać fundusze unij-
ne na narty biegowe, rowery górskie 
i sprzęt do paintball’a, ale oczywiście 
trzeba było jeszcze zakupić ten sprzęt 
i przygotować pomieszczenie na wy-
pożyczalnię. Gdzieś pomiędzy porząd-
kami i pracami remontowymi, któ-
rych fi nał zdaje się nie mieć końca, 
pojawiło się kilka nieprzewidzianych 
awarii i wydatków, sporo pracy, ner-
wów i nauki, ale nadto wiele satysfak-
cji.

Czy zajmuje się pan w schronisku 
wszystkim sam? Czy ma pan osoby 
do pomocy?
– Pracuję w każdym możliwym cha-
rakterze, ale na całe szczęście nie jest 
em sam na placu boju. Pomagają mi 
rodzice i przyjaciele, którym bardzo 
dziękuję za wsparcie.
Czy dużo osób zatrzymuje się w 
schronisku?
– Na to nie ma specjalnej reguły, nie-
kiedy pojawi się kilka osób, niekie-
dy kilkadziesiąt. Ludzie przybywają  
o różnych porach. Największy ruch 
można odnotować w weekend, w 
szczególności przy okazji koncertów. 
W ostatnim czasie organizujecie 
wiele koncertów. Czy tego typu wy-
darzenia są chętnie odbierane przez 
gości?
– Koncerty i różne spotkania cieszą 
się dużą popularnością. Na miejscu 
jest świetna atmosfera, akustyka, wi-
doki, doborowe towarzystwo i wszyst-
ko to, co zachęca do wyjścia z domu. 
Polecam i zapraszam, przy jakiejś 
okazji, albo tak po prostu.
Jednym z większych wydarzeń, któ-
re będą miały miejsce w schroni-
sku „Pod Mufl onem” będzie zlot 
motocyklowy. Kto był pomysłodaw-
cą tego wydarzenia?
– Co do formuły, nie będzie to kla-
syczny zlot, ale spotkanie motocykli-
stów. Dokładnie polsko-czeskie spo-
tkanie motocyklistów niezrzeszonych. 
Pomysłodawcą i sprawcą „zamiesza-
nia” jest Waldemar Nawara. Formal-

nym organizatorem jest schronisko 
górskie „Pod Mufl onem” w mojej 
skromnej osobie i Urząd Miasta Dusz-
niki-Zdrój. 
Co było inspiracją do stworzenia 
spotkania?
– Inspiracją są tutejsze tereny, bajko-
we krajobrazy i cudowne drogi, reszta 
to tylko formalność. Dodatkowo uwa-
żam, że będzie to ciekawa forma pro-
mocji dla miasta i dla schroniska.
Na ile wcześniej zaczyna się orga-
nizacja takiego spotkania i na czym 
ona polega ?
– Im wcześniej, tym lepiej. My zaczę-
liśmy z trzymiesięcznym wyprzedze-
niem, a rzecz polega na rozmowach, 
negocjacjach, pozyskaniu sponsorów, 
muzyków, potrzebnego sprzętu, ze-
zwoleń etc. 
Czy mógłby pan nieco przybliżyć 
sam zamysł spotkania? Do kogo 
skierowane jest spotkanie? Co jest 
jego ideą?
Spotkanie ma wiele płaszczyzn ide-
owych. Naczelną jest integracja pol-
skiej i czeskiej kultury, promocja na-
szych pięknych stron, odczarowanie 
wizerunku motocyklisty i w końcu 
dobra zabawa. Impreza skierowana 
jest do wszystkich zainteresowanych, 
zarówno do motocyklistów jak i do 
pieszych, widzów, oraz uczestników 
zdarzenia. 
Gdzie będzie miało miejsce spotka-
nie? Jakie atrakcje będą przewidzia-
ne dla uczestników spotkania ?
– Spotkanie zlokalizowane będzie w 

22.03. wtorek
godz. 15:30 Koncert Janusza Kaspro-
wicza, Teatr Zdrojowy im. F. Chopina, 
bilety: 25 zł – indywidualne i 20 zł –
grupowe (powyżej 10 osób).

* * *
23.03. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sporto-
wego parami, Restauracja Etiuda, ul. 
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy  bad-
mintonowe, Hala sportowa, wstęp ok. 
5 zł.

* * *
30.03. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sporto-
wego parami, Restauracja Etiuda, ul. 
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy  bad-
mintonowe, Hala sportowa, wstęp ok. 
5 zł. 

* * *
31.03. czwartek
godz. 19:30 Recital Chopinowski „Z 
Warszawy do Paryża”, Teatr Zdrojowy 
im. F. Chopina, bilety: 15 zł  – indy-
widualne i 10 zł – grupowe (powyżej 
10 osób).

* * *
01.04. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie, 
Strzelnica LOK, ul. Krakowska 3, 
wstęp wolny.

* * *
03.04. niedziela
godz. 15:30 Koncert operetkowy, Te-
atr Zdrojowy im. F. Chopina, bilety: 20 
zł – indywidualne i 15 zł grupowe (po-
wyżej 10 osób).

* * *
06.04. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sporto-
wego parami, Restauracja Etiuda, ul. 
Zdrojowa 13, wstęp wolny
godz. 18:30 Dusznickie środy  bad-
mintonowe, Hala sportowa, wstęp ok. 
5 zł 

* * *
08.04. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie, 
Strzelnica LOK, ul. Krakowska 3, 
wstęp wolny.

* * *
07-09.04. czwartek – sobota
Kongres Młodego Samorządu 

* * *
13.04. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sporto-
wego parami, Restauracja Etiuda, ul. 
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy  badmin-
tonowe, Hala sportowa, wstęp ok. 5 zł. 

* * *
14.04. czwartek
godz. 15:30 Koncert Janusza Kaspro-
wicza, Teatr Zdrojowy im. F. Chopina 
bilety: 25 zł – indywidualne i 20 zł –
grupowe (powyżej 10 osób).

* * *
15.04. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie, 
Strzelnica LOK, ul. Krakowska 3, 
wstęp wolny.

schronisku górskim „Pod Mufl onem”. 
W harmonogramie przewidujemy 
mini festyn, pokaz kolorowej fontan-
ny, przejazd motocyklistów z pochod-
niami ulicami miasta, ognisko, rocko-
teke, liczne konkursy, polsko-czeską 
bitwę w paintball’a, oraz koncerty. 
Poza aspektem rozrywkowym impre-
za będzie też miała charakter eduka-
cyjny – w czasie trwania spotkania zo-
stanie zorganizowany pokaz pierwszej 
pomocy. 
Czy są plany, aby organizować takie 
zloty w przyszłych latach?
– Oczywiście, mam nadzieję, że to spo-
tkanie i jemu podobne będą się od-
bywać w sposób cykliczny. W przy-
szłości chciałbym zorganizować m.in.: 
spotkania pasjonatów samochodów 
terenowych,  im więcej ciekawych ini-
cjatyw, tym lepiej dla nas wszystkich.

 *
Duszniczanie cieszą się, że schro-

nisko „Pod Mufl onem” odżyło. Jest to 
świetna baza wypadowa zarówno dla 
turystów, jak i ludzi ceniących sobie 
ciszę, spokój i obcowanie z przyrodą. 
Gratulujemy Tadeuszowi Sokali świet-
nej inicjatywy i trzymamy kciuki za 
pomyślny rozwój schroniska. A was, 
drodzy Czytelnicy, zapraszamy na wy-
cieczkę do schroniska „Pod Mufl o-
nem”. Zapraszamy również do wzięcia 
udziału w Spotkaniu motocyklowym, 
które odbędzie się już na początku 
kwietnia.

rozmawiał
Piotr Szewczyk

KALENDARZ
IMPREZ

MARZEC – KWIECIEŃ
2016

Tadeusz Sokala – nowy zarządca popularnego „Mufl onu”: Schronisko daje mi cudowny pretekst do samorealizacji

Teraz w rękach fi lozofa...


