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Majówkowe
Dni Dusznik

Marzą o lepszym
prawie i większych
środkach

Majówka zapowiada się gorąco… Nawet jeżeli temperatura powietrza nie będzie zadowalająca, to zapewniamy, że towarzyszące
planowanym wydarzeniom emocje z pewnością ją podniosą!

Od Andrzejewa w Mazowieckiem
po Żukowice w Dolnośląskiem. Blisko setka osób sprawujących funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z całej Polski wzięła
udział w II Kongresie Młodego Samorządu, który w dniach 7-9 kwietnia odbył się w naszym mieście.
Wiek uczestników: do 35 lat. Pre-

zydent Starachowic Marek Materek liczy najmniej, bo 26 wiosen.
Wśród osób towarzyszących znalazł
się, 21-letni zaledwie, radny powiatu
Chojnów Grzegorz Gapski. Większość z przybyłych uczestniczyła w
dusznickim spotkaniu po raz drugi.
ciąg dalszy s. 4

Festiwal Muzyka Epok
po raz ósmy
Już 30 kwietnia w Dusznikach-Zdroju rozpocznie się
ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyka
Epok. Cieszące się niesłabnącą popularnością wydarzenie muzyczne otworzy
w tym roku koncert Katarzyny Groniec.

Dzień pierwszy
Centrum majówkowych wydarzeń
stanie się Rynek. Świętowanie zainaugurują dusznickie przedszkolaki,
dumnie prezentując przygotowane na
ten dzień występy. Dla najmłodszych
„Bolek i Lolek” już szykują moc atrak-

cji, wśród których nie zabraknie gier
zabaw i konkursów. Maluchy, 1 maja
koniecznie wybierzcie się z rodzicami
na dusznicki Rynek! Popołudnie umili
koncert niezwykle charyzmatycznego,
obdarzonego nieprzeciętnym głosem
księdza Bogdana Skowrońskiego. Bę-

dzie również okazja do wzięcia udziału
w występie Miejskiego Zespołu Szkół.
Wieczorem Andrzej Walus w duecie z
Anną Majkut-Polańską wykonają znane i lubiane utwory w lekko jazzującym klimacie.

ciąg dalszy s. 2

w w w. d u s z n i k i .pl

Organizowany w dniach 30.04-03.05
festiwal ma na celu zapoznanie szerokiej publiczności z muzyką, która łagodziła obyczaje i kształtowała gusta
Europejczyków na przestrzeni blisko
dwóch tysięcy lat. Z samego założenia
„Muzyka Epok” stanowi swoisty wehikuł czasu, który zabiera ludzi w róż-

nym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i zróżnicowanym statusie
majątkowym w „kulturalną podróż w
czasie”. Miejscem, w którym odbywa się impreza jest zabytkowy Teatr
Zdrojowy im. Fryderyka Chopina w
Dusznikach-Zdroju.
ciąg dalszy s. 6
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XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU

Będzie nowy wóz bojowy
dla naszych strażaków

Stary wysłużony star czeka od dawna na swojego następcę
W dniu 31 marca 2016 r. odbyła się
XVIII sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju. W porządku obrad znalazł się sprawy zieleni miejskiej (jej
utrzymania, pielęgnacji oraz kosztów
utrzymania), podsumowania zimowego utrzymania dróg i chodników
w mieście w minionym sezonie zimowym. Kwestie te zostały szeroko
omówione na posiedzeniu Komisji
Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych, w której uczestniczył
prezes Dusznickiego Zakładu Komunalnego Grzegorz Pytlowany.
Na sesji rozpatrzono 15 projektów
uchwał, z których 14 zostało przyj
ętych. Radni nie wyrazili zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowych
zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej.
Przyjęte przez Radę Miejską
uchwały dotyczą:
– zwiększenia kwoty na zakup busa
na potrzeby Urzędu Miejskiego do
165 tys. zł. Zaproponowana na styczniowej sesji kwota (150 tys. zł) okazała

Majówkowe
Dni Dusznik
kontynuacja ze s. 1
Dzień drugi
Nazajutrz niech nikogo nie zdziwi huk
wystrzału artylerii, gdyż poniedziałek
2 maja będzie dniem w iście rycerskiej, średniowiecznej oprawie. Warsztaty rzemiosł i tańców dawnych, pokaz
orientalnego tańca brzucha, turnieje
rycerskie, pokazy łucznicze – to tylko
niektóre atrakcje drugiego dnia majówki. Odważne dzieci zachęcamy do
skorzystania z okazji do samodzielnego nakarmienia smoka i próby zdobycia zamku. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Javaryna z Białorusi. Na zakończenie niespodzianka dla małych i dużych – fireshow!

się niewystarczająca. Brakujące środki zostaną pozyskane ze sprzedaży dotychczasowego pojazdu.
– zmian w budżecie gminy na 2016
r. Przesunięcia w budżecie zostały
zaplanowane, w celu uzyskania kwoty brakującej do zakupu wozu strażackiego dla dusznickiej Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz wspomnianego
zakupu busa. Zaproponowane przez
Burmistrza zmiany dotyczyły: wykreślenia inwestycji polegającej na modernizacji Teatru Zdrojowego im. F.
Chopina, z uwagi na brak dofinansowania, z tego samego powodu planowano przełożyć II etap budowy toru
wrotkarskiego (nawierzchnia akrylowa), zmniejszono również kwotę wydatków na zadanie pn. „Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego”. Radni nie zaakceptowali zaproponowanych przesunięć. Aby umożliwić zakup wozu bojowego dla OSP
wysunęli propozycję przesunięcia na
ten cel środków z planowanej reno-

wacji ulic: Zdrojowej, Wiejskiej i Podgórza. Rada Miejska przyjęła wprowadzenie zmian w budżecie na 2016 rok
w powyższej formie.
– wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała przyjęta jednogłośnie.
– utworzenia Żłobka w Dusznikach-Zdroju oraz ustalenia jego statutu.
Wyodrębnienie żłobka jako osobnej
jednostki wynika z potrzeb dostosowania do zapisów obowiązującego
prawa, według którego przedszkole nie może funkcjonować razem ze
żłobkiem. Żłobek podlega ministrowi
pracy i polityki społecznej zaś przedszkole ministrowi edukacji narodowej. Żłobek jako odrębna jednostka
z własnym planem budżetowym zacznie funkcjonować z dniem 1 września br.
– zmiany nazwy przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w
Dusznikach-Zdroju. Ta zmiana wynikła z wcześniej przedstawionej

uchwały o utworzeniu Żłobka. Od 1
września br. będzie funkcjonowało
„Przedszkole w Dusznikach-Zdroju”.
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Duszniki-Zdrój,
– przyjęcia „Gminnego Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok
2016.
– zmiany statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dusznikach-Zdroju.
Wprowadzona zmiana nastąpiła na
skutek otrzymania przez OPS nowego zadania jakim jest realizacja programu „Rodzina 500+”.
– wyrażenia zgody na oddanie w
użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu nieruchomości gruntowej (działka nr 190 AM-5
obręb Zdrój), do wykorzystania jako
akwen wodny w celu uprawiania wędkarstwa, organizacji wędkarskich zawodów sportowych oraz rekreacji.
Jednocześnie akwen wodny pozostanie otwarty do korzystania przez osoby nie będące członkami Polskiego
Związku Wędkarskiego.
– przyjęcia nowego członka do Komisji Rewizyjnej – radnego Krzysztofa Wojtyły,
– stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa byłej radnej Agnieszki
Uznańskiej w trzech komisjach
(Uzdrowiskowej, Oświaty i Finansów)
oraz pełnionej funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
Następnie radni przeszli do procedury wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym został
radny Bolesław Krawczyk.
Jednym z obligatoryjnych punktów
porządku obrad było sprawozdanie
burmistrza miasta Duszniki-Zdrój z
działalności w okresie między sesjami.
Burmistrz odpowiadał na liczne pytania radnych, które w większości dotyczyły planowanych inwestycji (geotermia, Lokalny Program Rewitalizacji,
rozbudowa Jamrozowej Polany, kolej
gondolowa, tor wrotkarski).
Monika
Leszczak

Dzień trzeci
Ostatni dzień majówki – 3 maja –
uprzyjemni koncert zespołu SPLOT, a
podczas wywiadu z seniorem przekonamy się, że życie na emeryturze ma
sporo zalet. Zachęcamy do udziału w
zaplanowanych na ten dzień konkursach dla dorosłych. Wieczorny występ
zespołu country zamknie majówkową
fetę. Trzydniową imprezę uświetnią
kolorowe stragany z lokalnymi wyrobami, między którymi nie zabraknie
tradycyjnego piknikowego dania –
pachnącej kiełbaski z grilla.

Szykujcie się na dobrą zabawę

Remont
krajowej
ósemki
Droga Krajowa nr 8 to niewątpliwie najważniejsza trasa dla mieszkańców naszego miasta. Większość
z nas przejeżdża nią codziennie do
pracy, szkoły czy na zakupy. Po latach wysłużona droga na odcinku
Duszniki-Zdrój – Szczytna doczekała się wreszcie gruntownego remontu.
Według badań, przeprowadzonych
przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad, każdego dnia krajową ósemką przejeżdza prawie 10 tysięcy pojazdów, z czego jedną trzecią
stanowią ciężkie pojazdy ciężarowe.
To w połączeniu z trudnym terenem
sprawiło, że przejazd drogą stał się nie
tylko uciążliwy i niekomfortowy, ale
przede wszystkim niebezpieczny.
Prace na 4,5-kilometrowym odcinku rozpoczęły się w maju ubiegłego
roku, a zakończą się w III kwartale
roku bieżącego. Inwestycję wartą 14,6
mln złotych realizuje firma STRABAG Infrastruktura Południe. Całkowicie wymieniona zostanie istniejąca
konstrukcja drogi: warstwy bitumiczne (ścieralna i wiążąca) oraz podbudowa. Dodatkowo, zakręty zostaną lepiej
wyprofilowane, co bezpośrednio poprawi bezpieczeństwo. Remont obejmie także zatoki autobusowe, chodniki, wyprofilowanie skarp i rowów oraz
udrożnienie elementów odwodnieniowych drogi.

Roboty drogowe prowadzone są
obecnie na trzech 400-metrowych odcinkach: od skrzyżowania z ul. Sprzymierzonych i ul. Wrocławską na jezdni północnej w stronę Szczytnej, od
OWR Relax na jezdni południowej w
stronę Szczytnej oraz od stacji benzynowej Moya na jezdni północnej
w stronę Szczytnej. Po zakończeniu
drogowcy przeniosą się na przeciwległe pasy jezdni. Na odcinkach wprowadzono ruch wahadłowy. Podczas
wykonywania prac ciężkim sprzętem
prowadzona jest na nich ręczna regulacja ruchu, natomiast nocą oraz w
weekendy włączona jest sygnalizacja
świetlna. W pobliżu odcinków zostało
wprowadzone ograniczenie prędkości
oraz zakaz wyprzedzania.
Pamiętajmy, że są to przejściowe
utrudnienia. Przebudowa drogi pozwoli nam na bezpieczne podróżowanie przez wiele lat. Dlatego prosimy o
cierpliwość, spokój oraz zachowanie
szczególnej ostrożności. Jeżeli widzisz
niebezpieczeństwo, dzwoń na numer
alarmowy 112.
Damian
Bochnak
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BURMISTRZ ROZMAWIA Z MIESZKAŃCAMI

Od parkingu do parkowania
W Sali Kameralnej im. Jana Webera przy Rynku we wtorek 12 kwietnia miało miejsce drugie w tej kadencji
ogólne spotkanie burmistrza Piotra Lewandowskiego z mieszkańcami. Tłumów nie było, ale w głównej części
sali miejsca były zajęte. Poruszono wiele ciekawych i ważnych tematów. Jeśli nie uczestniczyliście, tu możecie
przeczytać, o czym dyskutowano.
Na wstępie burmistrz przeprosił, że
spotkania nie odbywają się częściej.
Zadeklarował, że chce rozmawiać, a
nie tylko mówić do duszniczan, zatem
jego wystąpienie było bardzo krótkie.
Uznał je za okazję do zdementowania nieprawdziwych lub nie do końca
prawdziwych informacji rozpowszechnianych w lokalnej prasie lub w mediach społecznościowych. W ratuszu
trwają bardzo intensywne przygotowania do pozyskania i jak najlepszego
wykorzystania środków unijnych, zatem nie chciałby marnować cennego
czasu na rozwlekłe polemiki prasowe,
a zwłaszcza sądowe sprawy.

Likwidacja...
Jaka likwidacja?
– Wynagrodzenie mojej asystentki
Alicji Majder nie wynosi 5.000 zł, tylko
2.500 zł na rękę – oznajmił najpierw
Lewandowski. Kłamstwem nazwał
twierdzenie, jakoby wybrał się na wycieczkę do Rosji na koszt podatnika.
Wyjazd na biathlonowe Mistrzostwa
Europy w Tiumeniu na Syberii był
mocno związany z organizacją przyszłorocznych mistrzostw w Dusznikach, a wraz z burmistrzem pojechał
pracownik odpowiedzialny za przygotowanie tras na Jamrozowej Polanie,
by zobaczyć, jak organizacja tak wielkiej imprezy wygląda w praktyce. Wysokie koszty przelotu pokrył Polski
Związek Biathlonu, gmina zapłaciła za
noclegi.
Likwidacja Dusznickiego Zakładu
Komunalnego – to kolejne medialne
kłamstwo dementowane przez burmistrza. – Nie będzie żadnej likwidacji, tylko modernizacja, budowa na
miejscu obecnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) nowego obiektu, przystosowanego do potrzeb zakładu i pracowników.
Natomiast pracownicy administracyjni przeniosą się do
Urzędu Miasta, gdzie jest sporo miejsca i gdzie będą bardziej dostępni dla
mieszkańców. Obecna baza DZK zostanie wystawiona na sprzedaż. Koszt
jej utrzymania jest wysoki i niepotrzebnie obciąża DZK. Ogrzewanie i
podatek od nieruchomości pochłaniają ok. 70 tys. zł rocznie. A przecież te
pieniądze można lepiej wykorzystać z
pożytkiem dla miasta.

Elewacje należą
do wspólnot
Pierwsze pytanie z sali: czy łąki poborowinowe, na których właśnie przeprowadzono wycinkę, będą w najbliższym czasie zagospodarowane? Plany
co do tego terenu są otwarte – poinformował burmistrz – a podstawowym cel obecnych prac to pokazanie
inwestorom, jaki jest potencjał tego
miejsca.
Jeden z uczestników, zwracając
uwagę na elewację budynku Kłodzka
33, wychodzącą na drogę nr 8, wskazał na konieczność poprawy estetyki sąsiedztwa Muzeum Papiernictwa.
Lewandowski tłumaczył, że samorząd
nie może niczego nakazywać wspólnotom mieszkaniowym, może natomiast informować o programach rewitalizacyjnych i to robi. – A może

miasto mogłoby tam umieścić swoją
reklamę i w ten sposób poprawić wygląd tej elewacji? – To jest pomysł do
rozważenia.
Nawiązując do kwestii estetyki ul.
Kłodzkiej, w dalszej części pytano
również, czy burmistrz mógłby spowodować przyznanie dotacji unijnych
tamtejszym wspólnotom, których nie
stać na kosztowne remonty mocno
zniszczonych budynków, tak mocno
kontrastujących z tym jedynym pięknie wyremontowanym. Lewandowski
tłumaczył, że przyznawanie dotacji
leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego, jest obwarowane wieloma bardzo
szczegółowymi przepisami i miejscowy samorząd nie ma wpływu na decyzje w konkretnych sprawach. Wcześniej uzyskanie dotacji było łatwiejsze.
Natomiast, oczywiście, miasto będzie
starało się poprawiać te mankamenty
ulicy, które poprawić może w zakresie
bieżących prac.

PSZOK do poprawy
Mieszkanka z ul. Słowackiego poskarżyła się na uciążliwe sąsiedztwo
wspomnianego już wcześniej PSZOK:
smród i szczury. Niestety, w obiekt zainwestowano pieniądze unijne i na razie jego przeniesienia nie można brać
pod uwagę. Natomiast można coś poprawić, by tę uciążliwość zmniejszyć. Z
pewnością przyczyni się do tego planowana modernizacja PSZOK. – A
problem szczurów? Są wszędzie, w
wielu wspólnotach, to trzeba rozwiązać wspólnie! – Do tej pory nie mieliśmy informacji, że jest to problem
całego miasta. Będę rozmawiał o tym
z prezesem DZK, który nie mógł tu
przybyć, bo akurat przebywa na urlopie – obiecał burmistrz. Poinformował przy tym, że na nowej stronie
internetowej miasta, która właśnie powstaje, będzie specjalna zakładka, poprzez którą duszniczanie będą mogli
zgłaszać swoje uwagi na bieżąco.

Stawiamy na...
Sporą część spotkania poświęcono
promocji miasta. Jeden z mieszkańców poprosił, by porównać obecne
działania z tymi z poprzednich lat. –
Mieliśmy tylko jedną osobę zatrudnioną do promocji, do tego jednego
stażystę. Ta osoba była bardzo przeładowana obowiązkami, bo zajmowała się nie tylko zewnętrzną promocją
Dusznik, ale także nagłaśnianiem imprez w mieście, współpracą z mediami itd. W tej chwili zatrudniamy trzy
osoby, które wspiera dwóch stażystów, oraz firma Be Frank, ta sama,
która zajmuje się promocją Zieleńca.
Jej specjaliści przygotowują dla nas
nowa strategię promocyjną – wyjaśniał Piotr Lewandowski. – Idziemy
w kierunku promowania gminy jako
ośrodka sportu i rekreacji, bo od wielu lat inwestujemy w sport i tym różnimy się od sąsiednich miejscowości.
Teraz konkurujemy bardziej z Karpaczem i Szklarską Porębą niż Polanicą
i Kudową – przekonywał. Ale oczywiście promocja nie będzie ograniczała
się do tej jednej dziedziny. To m.in. w
celach promocyjnych miasto organizuje Kongres Młodego Samorządu i

inne wydarzenia. – Czym więcej Duszniki będą widzialne i słyszalne, tym lepiej dla nas!
Kiedy wreszcie zaczniemy mówić,
że Zieleniec to ulica Dusznik, a nie
osobna miejscowość? – dopytywał jeden z uczestników spotkania. – Kiedy
w TVN mówią o pogodzie w Zieleńcu, to nigdy nie podają, że chodzi o
Duszniki. Tymczasem nazwy innych
miejscowości są wymieniane – zauważył inny. – To nie zależy od nas, bo za
te informacje płaci Zieleniec. Ale nie
podkreślajmy, że Zieleniec to nasza
ulica, tylko nasza stacja narciarska.
Zieleniec to już ugruntowana marka,
tego nie możemy lekceważyć, lepiej
korzystajmy z tego, że zieleniacy ją
wypromowali.
Temat promocji powrócił jeszcze
w dalszej części spotkania, kiedy to
prezes Fundacji Międzynarodowych
Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju Andrzej Merkur, nieco
zirytowany, zwrócił uwagę, że Duszniki to nie tylko sport, ale także odbywający się od 1946 r. festiwal, który promuje miasto na całym świecie.
Tymczasem ta słynna impreza muzyczna otrzymuje od gminy zaledwie
cząstkę funduszy przeznaczanych na
sport. Apelował o zwiększenie dotacji.
– Duszniki kojarzą się z Chopinem, a
tego nie wykorzystują – podkreślił.
– Oczywiście pamiętamy o kulturze i festiwalu... Dobrze pan wie, panie
Andrzeju, że przez wiele sesji walczyłem o to, żeby ubiegłoroczna dotacja
do festiwalu został zwiększona – odpowiadał burmistrz (jednak radni nie
zgodzili się na zwiększenie). – Musimy sobie zdać sprawę, że do tej pory
nasza promocja próbowała pogodzić
wszystko i wychodził z tego miszmasz
informacyjny. Jeśli reklamuje się
wszystko naraz, to nic się nie reklamuje. Teraz promocja będzie bardziej
dedykowana. W pewnym momencie
musimy położyć nacisk na to, czym
się zajmujemy.
– Ale kiedy przyjdzie czas na kulturę? Trzeba zacząć ją dostrzegać, i to
nie tylko festiwal! – ripostował Merkur. Lewandowski uspokajał, że akurat jemu o kulturze nie potrzeba przypominać, że kulturę będzie wspierał
zawsze.
Przy okazji wypłynął, chyba już tradycyjnie, temat nadpalonej ruiny przy
ul. Zielonej, która straszy gości gości
festiwalu i uzdrowiska. Miasto wykorzystuje wszelkie prawne możliwości, ale praktycznie nie da się z tym
nic zrobić, oprócz zasłonięcia na czas
festiwalu. – Właściciel żąda już za to
miejsce 950 tys. zł, więc raczej nikt
tego nie kupi – ubolewał burmistrz.

Komórki będą
Na spotkanie przyszła grupka mieszkańców ze wspólnot Świerczewskiego
nr 10 i 6. Chcieli wiedzieć co dalej z
planami budowy parkingu na tyłach
tych posesji, nieopodal Rynku, oraz
czy ich ogródki i komórki będą likwidowane już w br.? – Gdzie my będziemy składać opał? – denerwowali się.
Dowiedzieli się, że dopiero w lipcu
miasto może aplikować o środki na tę
inwestycję, zatem w tym roku z pew-

Piotr Lewandowski: Chcę rozmawiać,
a nie tylko mówić do duszniczan
nością nie będą jeszcze podejmowane
żadne prace. Wprawdzie Ministerstwo
Zdrowia oraz konserwator zabytków
zaopiniowali aktualny projekt negatywnie, ale to nie jest przeszkodą, bo
miasto dostosuje się do ich zaleceń i
zmieni projekt. Ogródki i komórki
natomiast znajdują się na terenie gminy, który za burmistrzowania Andrzeja Rymarczyka został przeznaczony
pod zabudowę jednorodzinną. – Próbujemy znaleźć rozwiązanie, które
państwa zadowoli, żebyście mogli zbudować sobie komórki bliżej posesji i
wykupić teren pod nimi na własność
– zapewniał Lewandowski.
Emocje tonował przewodniczący
Rady Miejskiej Andrzej Rymarczyk.
Przyznał, że teren był przeznaczony
pod budowę domów, ale z możliwością budowy nowych komórek. Jego
zdaniem pomysł budowy parkingu
jest wprawdzie kontrowersyjny, jednak z drugiej strony teren, który brany jest pod uwagę, jest już częściowo
wykorzystywany pod parking i jest
tam bardzo nieestetycznie. Zmiana
projektu ograniczająca liczbę miejsc
parkingowych może dać w efekcie
właściwe zagospodarowanie miejsca.
Zaproponował, by burmistrz spotkał
się jeszcze w tej sprawie ze wspólnotami, zaoferował także swoją pomoc w
mediacjach.
Do tematu nawiązała jeszcze później mieszkanka pracująca w branży
turystycznej, przekonując, że w miejscowości żyjącej z turystyki parkingi
są bardzo ważne. Tymczasem w okolicy parku nie ma gdzie zaparkować
autobusu. Jest też problem z publicznymi toaletami, których generalnie w
Dusznikach brakuje.

PKS bliżej
Zamysł budowy parkingu jest związany z ogólną koncepcją turystycznego
zagospodarowania centrum miasta, a
przede wszystkim z planem wyłączenia Rynku z ruchu samochodowego.
W konsekwencji trzeba zapewnić turystom miejsce do pozostawienia aut.
Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum jest częścią szerszego
projektu związanego z ograniczaniem
szkodliwych emisji w naszym uzdrowisku. Przy parkingu ma powstać
punkt wypożyczania wspomaganych

elektrycznie rowerów, który zachęci
przyjezdnych do wycieczek po mieście i okolicy.
Ponadto w obręb parkingu przeniesiony ma zostać przystanek PKS,
obecnie usytuowany bardzo niebezpiecznie. To z kolei będzie zachętą dla
turystów wybierających ten środek lokomocji, a i wygodą dla duszniczan.
Pomysł nie wszystkim jednak przypadł do gustu, niektórzy mieszkańcy
sąsiadujących z parkingiem domów
obawiają się spalin pod oknami. Zastanawiano się, czy nie lepiej przenieść
przystanek nieco tylko dalej od obecnego – na uliczkę przy budynku byłej
szlifierni kryształów. Burmistrz przekonywał, że nie ma innej drogi rozwoju miasta, niż turystyka i że trzeba
ponieść pewne wyrzeczenia, pójść na
kompromis. – Ale też trzeba liczyć się
z mieszkańcami! – zauważył ktoś.

Aleja taaaka szeroka
– Jest bardzo wiele spraw, o których
moglibyśmy dalej rozmawiać, ale brakuje wizji, ogólnego planu dla całego miasta, żebyśmy wiedzieli, dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej.
Stwórzmy taki plan – apelował jeden
z uczestników. Zaproponował, by –
obok spotkań ogólnych – organizować również spotkania tematyczne,
co spotkało się z aplauzem. Również
burmistrz poparł tę propozycję. – Co
do wizji i planów, te plany są tworzone
co cztery lata i państwo głosujecie na
nie w wyborach. Były szeroko dyskutowane w kampanii wyborczej i mam
nadzieję, że wielu mieszkańców głosowało na mnie właśnie ze względu
na mój plan. Być może należałoby go
przypomnieć, przedstawić lepiej.
W ramach tego planu powstał już
tor wrotkarski. Finalizowane są prace nad wnioskiem o dofinansowanie
przebudowy Alei Chopina. Jeśli dotacja zostanie przyznana, prace powinny się rozpocząć za rok. Planuje się,
że ten ważny pieszy dukt będzie miał
szerokość 6 m. Niestety, najprawdopodobniej konieczna będzie wymiana całego drzewostanu, który jest już
w bardzo złym stanie. Przebudowana
ma zostać również Aleja Sybiraków.
Te inwestycje będą stanowiły pierwszy
etap rewitalizacji Parku Zdrojowego.

Bezpieczeństwo
dla pieszych!
Wielu uczestników spotkania niepokoi niski poziom bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu obok Muzeum
Papiernictwa. A w tym miejscu przez
szalenie ruchliwą drogę nr 8 przechodzą wszyscy kierujący się na cmentarz. Pytano, czy w ramach remontu
drogi wykonane zostanie przejście
dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
Niestety, projekt remontu nie zakłada instalacji takiej sygnalizacji i w tym
kształcie został zaakceptowany w poprzedniej kadencji bez uwag. Na obecnym etapie nie ma szans na jakiekolwiek zmiany. Dopiero po zakończeniu
remontu miasto może i będzie monitować do zarządcy drogi w tej sprawie,
mimo że ten stanowczo przeciwstawia
się dalszemu spowalnianiu ruchu na
tej trasie.
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W dyskusji zwracano również uwagę na brak przystanku autobusowego
w tamtym miejscu w trakcie remontu,
a później także na błoto zalegające na
drodze do cmentarza. Niepokój wzbudzają zaniedbania wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, łącznie z tamtejszym
parkingiem, oraz fatalny stan hali spacerowej w Parku Zdrojowym. W tej
ostatniej kwestii burmistrz poinformował, że znaleźli się inwestorzy zainteresowani wydzierżawieniem hali. –
Czekamy na ofertę ze strony Polskiej
Grupy Uzdrowisk, właściciela obiektu.

Rura do wymiany
Betonowo-azbestowy wodociąg w ul.
Zdrojowej to kolejny temat spotkania.
– Czy pan myśli o jej wymianie? – pytał jeden z uczestników. – To trzeba
zrobić jak najszybciej, radni też są za
tym. To jest na liście planowanych
inwestycji, chcemy jednocześnie wyremontować całą ulicę. Będziemy
starać się zrobić to za mojej kadencji
– obiecywał burmistrz. Wobec głosu
o potrzebie dostarczenia przez miasto
mieszkańcom specjalnych filtrów, do
dyskusji włączyła się Elżbieta Średzińska, która zawodowo zajmowała się
dusznickimi wodociągami: – Woda w
Dusznikach jest wysokiej jakości, zaś
azbest jest niebezpieczny tylko w przypadku, kiedy jest wdychany. W Urzędzie Miasta jest dostępne opracowanie naukowe na ten temat. Wodociąg
trzeba wymienić przede wszystkim
dlatego, że jest stary, ulega awariom i
takich rur się już nie stosuje.
Kolejne pytanie: – Czy jest plan rewitalizacji terenów przy LO? – Nie ma
obecnie takich planów, choć oczywiście chcielibyśmy to zrobić. Jest bardzo wiele pilnych inwestycji do przeprowadzenia, będziemy je realizować
krok po kroku. Będą oczywiście bieżące remonty szkoły, na to musimy
znaleźć środki.

Samowola
na Mickiewicza
Ostatnim mocnym akcentem spotkania była kwestia parkowania i ruchu
samochodów. Jeden z uczestników,
chwaląc działania mające na celu
zmianę charakteru centrum, zwrócił uwagę na blokowanie miejsc parkingowych w tej części miasta przez
samochody mieszkańców czy właścicieli sklepów. Postulował wprowadzenie parkomatów w Rynku. Zauważył,
że wprowadzenie ruchu dwustronnego pośrodku Rynku może powoduje
niebezpieczne sytuacje. Za skandaliczny uznał brak egzekwowania przepisów ruchu na ul. Mickiewicza, którą
kierowcy nagminnie skracają sobie
drogę lub parkują w niedozwolonych
miejscach. Z kolei permanentne parkowanie na prawym pasie ul. Kłodzkiej stwarza problem z odśnieżaniem.
Burmistrz, jak stwierdził, zna te problemy. Parkomaty to droga inwestycja, poza tym nie chciałby odstraszać
opłatami, a jedynie dyscyplinować kierowców. Co do ul. Mickiewicza, było
już w tej sprawie spotkanie z tamtejszymi mieszkańcami, atmosfera była
bardzo napięta. – Nie raz informowałem policję, kiedy widziałem kierowcę łamiącego przepisy na ul. Mickiewicza. Nie jest mi łatwo skarżyć się
na duszniczan, ale tu chodzi o bezpieczeństwo. Musimy znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, ale potrzebna jest do
tego współpraca mieszkańców.
Zamykając ponad dwugodzinne
spotkanie Piotr Lewandowski zapowiedział, że następne będzie poświęcone inwestycji na Jamrozowej Polanie
i Mistrzostwom Europy w Biathlonie,
które mają się tam odbyć na początku
przyszłego roku.
Krzysztof Jankowski
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Marzą o lepszym prawie
i większych środkach
Ciąg dalszy ze s. 1
W ostatnich wyborach samorządowych młodzi objęli 190 stanowisk
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast. Jednym z nich jest burmistrz
Dusznik Piotr Lewandowski (31). Kiedy zdał sobie sprawę, że należy do tej
licznej grupy, pomyślał, że warto by
się w owym kręgu spotkać, posłuchać
rad ekspertów, wymienić doświadczeniami i pomysłami, porozmawiać na
ważne tematy. Jak pomyślał, tak zrobił. Pierwszy kongres odbył się w Teatrze Zdrojowym im. Chopina zaledwie kilka miesięcy po wyborach i był
dużym sukcesem. O Dusznikach pisało i mówiło się w wielu mediach, na
wielu forach. Osiągnięcie dla miasta
tym większe, że organizacja imprezy nie uszczupliła gminnej kasy. Tak
wówczas, jak i obecnie. Tegorocznym
partnerem strategicznym kongresu
był PKO Bank Polski.
Kongresowe
spotkania,wykłady,
prelekcje były otwarte dla wszystkich
zainteresowanych, jednak przybyłych
na nie duszniczan można było policzyć bodajże na palcach jednej ręki.
Szkoda, bo sporo tematów wychodziło
poza ramy samorządowe i mogło zainteresować bardzo wiele osób. Jakie
to tematy, czym mówiono? Oto nasza
relacja.

Dał nam przykład
Elon Musk
Jak budować poparcie dla swoich decyzji i projektów – dla uczestników
kongresu to wiedza wyjątkowo pożądana i bezcenna. Możliwie najwięcej
starał się jej przekazać Szymon Sikorski – prezes agencji Publicon, ekspert,
wykładowca, dyrektor ds. nowych mediów w portalu wrocław.pl.
Media społecznościowe stają się
coraz powszechniej źródłem informacji, dla młodego pokolenia – często jedynym. Zmieniają rzeczywistość,
coraz szybciej i coraz intensywniej, a
ich przekaz jest krótki i dynamiczny. Dlatego forma tego przekazu ma
kapitalne znaczenie. Nowe technologie zmieniają generalnie wszystko, a
umiejętność dotrzymania tym zmianom kroku staje się dziś niezbędna.
Co bardzo istotne, zmienia się też system wartości. Działania wpisane w
wartości będą miały największą szan-

sę na zdobycie kapitału poparcia społecznego. Jak to robić? Przyjrzyjcie się
działalności szefa SpaceX i Tesla Motors.

Jak Kargul
z Pawlakiem
Współpraca samorządu z lokalnymi
mediami to temat dla wielu burmistrzów bardzo trudny. Jak do niego
podejść radził redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej, Arkadiusz Franas.
Tygodnik lokalny nie jest od szukania
afer – zapewniał, wywołując na wielu
twarzach wyraz niedowierzania. – To
także nie killer, więc nie należy się go
bać – przekonywał. Gazeta lokalna to
po prostu sąsiad, z którym trzeba ułożyć sobie stosunki. Jak? Ot, chociażby
jak bohaterowie popularnej komedii
Sylwestra Chęcińskiego. A tak zupełnie serio, to najlepszym sposobem na
dziennikarza jest udzielenie mu konkretnej odpowiedzi.

Bratanki:
gminy i banki
Bardzo uważnie wsłuchiwali się
uczestnicy kongresu w dyskusję o
tym, jak instytucje finansowe mogą

Szymon Sikorski – prezes agencji Publicon, ekspert, wykładowca,
dyrektor ds. nowych mediów w portalu wrocław.pl

pomóc w zarządzaniu finansami samorządu. Panel poprowadzili burmistrz Dusznik Piotr Lewandowski i
jego zastępczyni Karolina Wołoszyn-Cymbalista. Ich rozmówcy to wiceprezydent
Wrocławia Maciej Bluj, były burmistrz zakopanego, przedsiębiorca i
miliarder Adam Bachleda-Curuś oraz
Piotr Galas, dyrektor Departamentu
Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego PKO Banku Polskiego.
Instrumenty finansowe, zarządzanie
płynnością, konsolidacja kont, leasing
i dzierżawa zwrotna, zdolność kredytowa, faktoring, partnerstwo publiczno-prywatne... Uff, nie żałujcie, że nie
pobieracie burmistrzowskiego wynagrodzenia!

Być jak Wrocław
Planujcie i realizujcie projekty angażujące mieszkańców, ważcie interesy
wszystkich użytkowników miasta –
tak radził wiceprezydent Wrocławia
Maciej Bluj, w rozmowie z Piotrem
Lewandowskim o warunkach sukcesu w samorządzie. Tym samym z perspektywy praktyka potwierdził tezy
występującego wcześniej Szymona Sikorskiego, te o angażowaniu wartości,

wspólnocie celów.
Maciej Bluj zastąpił swojego szefa
prezydenta Rafała Dutkiewicza, któremu nie udało się dotrzeć do Dusznik
z powodu ważnych spotkań w ramach
Europejskiej Stolicy Kultury. Wiceprezydenta przygoda z samorządem rozpoczęła się w 1996 r., więc jego opowieść o rozwoju Wrocławia i realizacji
największych projektów stolicy Dolnego Śląska mocno wciągnęła młodszych kolegów.

Jak zjeść ten tort
Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej
polityki spójności. Ok. 40 proc. funduszy polityki spójności zarządzają samorządy województw. To ponad
31 mld euro. Nic dziwnego, że sektor
samorządowy jest jednym z największych inwestorów w Polsce.
Na co i jak gminy mogą otrzymać
dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych, jakie są priorytety bieżącego programu,
kryteria oceniania nowych projektów
i kluczowe wymogi, które powinny
spełniać wnioski – o tym wszystkim
informował uczestników kongresu Piotr Zygadło – dyrektor Depar-

Marek Czyż – doświadczony dziennikarz telewizyjny,
poprowadził warsztaty z wystąpień publicznych
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taty dla 124 nauczycieli z województwa
dolnośląskiego: „Narkotyki i dopalacze
– nowe zjawiska i zagrożenia. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych
i dopalaczowych. Jak działają, jak są
groźne, jak prowadzić profilaktykę z
poziomu szkoły – miasta – gminy.”

Karabin pod łóżko

Młodzi samorządowcy po raz drugi spotkali się
w dusznickim Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina
tamentu Regionalnych Programów
Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju. Jego wystąpienie zainaugurowało drugi dzień kongresu.

Od Polski papierowej
do cyfrowej
Urząd miasta, starostwo, ZUS, urząd
skarbowy, przychodnia, bank, spółka
komunalna itd., itd. Ileż to trzeba się
nabiegać, natelefonować, nakorespondować, naklikać zanim pozałatwia się
wszystkie sprawy... Czy to się może
zmienić? – Może, i to w ciągu najbliższych lat, jeśli uda się rozwinąć i
zrealizować projekt cyfrowych usług
publicznych, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju.
Koncepcję tę przedstawił uczestnikom kongresu w nieplanowanym
wcześniej wystąpieniu Maciej Wyszoczarski, koordynator projektu, dyrektor pionu sieci administracji PKO BP.

powszechny w gminach brak specjalistów posiadających odpowiednią
wiedzę. W jego rozwiązaniu pomaga właśnie świdnickie Centrum, które realizuje już odpowiednie programy dla piętnastu dolnośląskich gmin.
Żeby osiągnąć pierwsze efekty nie
potrzebne są jakiekolwiek nakłady.
Wystarczyła analiza dokumentacji i
znajomość rynku energetycznego, by
zmniejszyć roczny rachunek za prąd
dla jednej tylko wiejskiej świetlicy o
3 tys. zł.

Robią tylko to, co my
robimy...
Nie ma na świecie złych dzieci, są natomiast takie, które mają problem –
popieprzonych rodziców –to jedna z
tez wygłoszonych przez prof. Mariusza Jędrzejko z Centrum Profilaktyki
Społecznej podczas wykładu pt. „Dzieci i młodzież w ponowoczesnym świe-

Nie wiadomo, które państwa i kiedy pomogą nam
w razie ataku na nasz kraj – Romulad Szeremietiew
Skąd bankowiec w rządowym
przedsięwzięciu? Otóż w koncepcji resortu to bankowy serwis transakcyjny
ma być centrum zarządzania cyfrowym życiem obywatela. Dlaczego? Bo
najsłabszym elementem dotychczasowych prób upowszechnienia e-administracji była autoryzacja, a to dla banków przysłowiowa bułka z masłem

Ekoszmal czeka
Nie jesteśmy w Polsce gotowi do wykorzystania tych ogromnych pieniędzy – twierdzi Krzysztof Brzozowski
z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. Jakich pieniędzy?
Mowa o środkach, jakie Unia Europejska przeznaczyła na naszą regionalną politykę energetyczną – 9,2 mld
euro na lata 2014-20.
Inwestycje w rozwiązania zmniejszające energochłonność gminnych
nieruchomości, a także w pozyskiwanie energii odnawialnej mogą być
dla samorządu sposobem na finansowanie rozwoju. Problemem jest

cie – etiologia współczesnych problemów wychowawczych i zaburzeń”.
Określenie „wykład” raczej nie oddaje charakteru tego spotkania. Stało
się ono jednym z hitów tegorocznego
kongresu, bo swoją góralską – moralną i chrześcijańską z gruntu pedagogikę profesor przedstawił w sposób
niezwykle dynamiczny i barwny, wywołując raz po raz salwy śmiechu.
Nie zabrakło „użycia” uczestników
kongresu do ilustrowania pewnych
zjawisk czy procesów. Ale istota problemów poruszanych przez profesora
do zabawnych bynajmniej nie należy. Trudności wychowawcze u dzieci
i młodzieży, w tym tak dramatyczne,
jak uzależnienia, są powszechne. By z
nimi walczyć potrzebne jest również
zaangażowanie samorządu. Przede
wszystkim w kompleksową i szeroko
rozumiana profilaktykę. Do rodziców
kierowaną przede wszystkim.
Właśnie z myślą o tej profilaktyce
tego samego dnia przed południem w
ramach kongresu odbyły się poprowadzone przez prof. Jędrzejko warsz-

Nie wiadomo, które państwa i kiedy
pomogą nam w razie ataku na nasz
kraj – Romulad Szeremietiew widzi
obecne sojusze Polski w analogii do
sytuacji sprzed II wojny światowej. A
skoro sytuacja jest podobna, to i podobnie może się skończyć. Nasze siły
zbrojne nie są w stanie odeprzeć ataku nieporównywalnie silniejszej armii
mocarstwowej, zaś pomysł wyposażenia Wojska Polskiego w broń jądrową to mrzonka. Tylko dobrze zorganizowany system obrony terytorialnej
(czyli armia rezerwowa) mógłby skutecznie odstraszać potencjalnego
agresora. Bo żeby opanować teren, na
którym podjęto „działania asymetryczne”, musiałby on dysponować 20-krotną, a w przypadku terenu zurbanizowanego nawet 30-50-krotną, liczebną
przewagą. Ważne, by samorządowcy
zdawali sobie z tego sprawę, bo ich
rola w tworzeniu obrony terytorialnej
byłaby nie do przecenienia.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast słuchali uważnie, zadawali
pytania i nagrodzili Romualda Szeremietiewa długimi brawami. Były wiceminister obrony narodowej próbuje zainteresować rządzących swoją
koncepcją od kilkunastu lat, ale – jak
mówi – to wołanie na puszczy. A np. w
takiej Szwecji...

Z prądem czy pod
prąd?
Wygranie wyborów było łatwe, potem zaczęły się schody. W mojej własnej firmie wszystko było prostsze,
działałem na własną odpowiedzialność. W urzędzie trzeba być liderem
i jednocześnie, umieć odpowiednio
„sprzedać” swoje idee i proponowane
zmiany. A to niełatwe, bo wiele ludzi
zmian nie chce – Łukasz Szychowski,
wójt gminy Wilga (woj. mazowieckie),
przekonywał w ten sposób, że zarządzanie w sektorze publicznym to nie
to samo, co w prywatnym.
Drugi dzień kongresu zamknął panel pt. „Odważnie zarządzanie samorządami. Wójt, burmistrz i prezydent
nie tylko administratorem, ale przede
wszystkim menedżerem”. Dyskusję
poprowadził Miłosz Węgrzyn – radny Stronia Śląskiego, przewodniczący
Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber, reprezentujący także Fundację
Przyszłość Pokoleń. Oprócz Łukasza
Szychowskiego, jego rozmówcami
byli Paweł Bizoń – ekspert PKO BP
(Departament Klienta Sektora Publicznego) i Jerzy Michalak – członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Nie potrzebna byłaby odwaga w
zarządzaniu gminą, gdybyśmy mieli
lepsze prawo i więcej pieniędzy – zauważył na koniec jeden z uczestników.

Profesor Mariusz Jędrzejo podczas jednego ze swoich dwóch wykładów
w ramach II Kongresu Młodego Samorządu

I nigdy nie wyłączysz
komórki swojej
Jeśli nie zadbacie o siebie, to nie zadbacie o swoją gminę – tę prostą
zależność uświadamiała wójtom,
burmistrzom i prezydentom miast
psychoterapeutka i trenerka umiejętności psychospołecznych Jolanta Neustein w autorskim wykładzie pt. „Praca, dom, Ty sam(a) i służba publiczna.
Trening asertywności, granic i dystansu.”
To spotkanie, które rozpoczęło trzeci dzień II Kongresu Młodego Samorządu, miało dla uczestników wyjątkowe znaczenie. Bo bardzo często za
prestiż samorządowego stanowiska i
możliwość realizacji swojej wizji płacą
oni poważnymi problemami zdrowotnymi i rodzinnymi.
Po wykładzie psycholożka poprowadziła panel dyskusyjny z udziałem
radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Czesława Kręcichwosta,
wójta gminy Warnice (woj. zachodniopomorskie) Anny Hackiewicz-Gębskiej i burmistrza Sierpc (woj. mazowieckie) Jarosława Perzyńskiego.
Panel był świetną okazją do wymiany osobistych doświadczeń, łatwo
jednak sprowadzalnych do wspólnego
mianownika: umiejętności radzenia
sobie z różnymi trudnymi sytuacjami.
– Musicie mieć twardą skórę – radził
Kręcichwost, samorządowiec z 34-letnim stażem. – To ile lat ta skóra rośnie? – dopytywał Perzyński.

Puder nie gryzie
Nie jest najważniejsze, co powiecie.
Macie dobrze wypaść, zrobić dobre
wrażenie. To musi być sexi – usłyszeli
uczestnicy kongresu od Marka Czyża,
doświadczonego dziennikarza telewizyjnego, prowadzącego swój autorski
program „Bez retuszu” w TVP Info.
Spotkanie odbywało się pod hasłem „Sztuka wystąpień publicznych”
i miało bardzo praktyczny charakter.
– Tego się nie da nauczyć, to kwestia
długotrwałego treningu – zawyrokował red. Czyż, ale zaraz pocieszył
publiczność: – Nie wierzę, że pełniąc
funkcję wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, macie z tym naprawdę

problem. Najważniejsze: nie mówić
za długo, po ośmiu minutach i tak już
nikt nie słucha. A z tym wielu ma poważny kłopot. Trzeba też dobrze wyglądać, uważać na błyszczenie twarzy.
W dyskusji okazało się, że samorządowcy miewają problemy z nachalnymi i nierzetelnymi dziennikarzami
telewizyjnymi, a także z nieuczciwą
prasą lokalną. Uniwersalnych sposobów na te kłopoty, czasami mocno dające się we znaki, niestety nie ma.
Istotna rada, która przewijała się
także we wcześniejszych wystąpieniach i dyskusjach: – Nie czytajcie forów! Tak grubej skóry nie ma nikt. To
szambo do każdego się przyklei, nie
ma ludzi na to odpornych.
Jaką własną wpadkę będzie pan pamiętał do końca życia? – zapytał na
koniec burmistrz Dusznik Piotr Lewandowski. – „Alkoholizm i narkomanizm”. Powiedziałem to w bardzo
poważnym programie i do dziś ta sytuacja bywa powodem sennych koszmarów.

Do zobaczenia za rok
Dziękuję, że przyjechaliście do naszego miasta, często z bardzo odległych
zakątków Polski. Myślę. Że ten czas
spędzony w Dusznikach jest tak samo
ważny, jakbyście go spędzili u siebie
w gminach. Będziemy dyskutować o
formie i tematyce następnego kongresu, zapraszam do kontaktu, żebyśmy czuli, że ten kongres jest nasz,
że to, o czym tu rozmawiamy, dotyczy
naszych spraw i naszych problemów
i żebyśmy jak najwięcej z tych naszych spotkań wynosili – tak pożegnał
uczestników II Kongresu Młodego
Samorządu burmistrz Lewandowski.
I otrzymał gromkie brawa, ponieważ – jak wielokrotnie słychać było
zarówno podczas publicznych wystąpień, jak i w kuluarach – uczestnicy
i goście uznali, że kongres to świetny
pomysł i do tego dobrze zrealizowany.
Marek Mazurkiewicz, który z właściwą sobie pasją poprowadził zarówno pierwszy, jak i drugi kongres, przygotowania do trzeciego – tradycyjnie
już – ogłosił za otwarte.
Krzysztof Jankowski

Uczestnicy panelu „Odważnie zarządzanie samorządami. Wójt, burmistrz
i prezydent nie tylko administratorem, ale przede wszystkim menedżerem”
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18.04.2016 - 15.05.2016

Festiwal
Muzyka Epok
po raz ósmy

wszystkich utworów, na bazie których
stworzono formy otwarte, nie ograniczając swobodnej jazzowej narracji. Mocno zakorzeniona w artystach
muzyka zainspirowała ich do próby
połączenia klasyki z jazzem. Efekt tej
kombinacji będziecie mieli Państwo
okazję usłyszeć podczas niedzielnego
koncertu.
Na zakończenie w muzyczną podróż zabierze nas Alicja Majewska
wraz z Włodzimierzem Korczem.
Znana wszystkim wokalistka koncertowała w wielu krajach Europy, Azji, a
także w ośrodkach polonijnych USA,
Kanady i Australii. Wylansowała szereg przebojów, m.in. „Jeszcze się tam
żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”, „To nie sztuka
wybudować nowy dom”. Wielokrotnie
nagradzana na Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu. Znalazła
także uznanie w oczach zagranicznych jurorów dwukrotnie zdobywając Grand Prix. Na stałe współpracuje
z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem, autorem muzyki
większości jej piosenek.

ciąg dalszy ze s. 1
Festiwal ma na celu przedstawienie
publiczności starej prawdy – muzyka
łagodzi obyczaje i jest fundamentem,
który łączy całe narody. Podczas siedmiu dotychczasowych edycji Festiwalu na deskach sceny Teatru Zdrojowego wystąpiło wielu wspaniałych
artystów m. in. Grzegorz Turnau, Waldemar Malicki, Tomasz Strahl, Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza,
Krzysztof Meisinger, Andrzej Ładomirski, Halina Frąckowiak, Zespół
Tańca Dawnego Serenissima, Jerzy
Salwarowski, Marek Toporowski, Andrzej Jagodziński, Henryk Miśkiewicz,
Agnieszka Wilczyńska, Czesław Bartkowski, Adam Cegielski, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, Maciej Miecznikowski z zespołem i inni.
Podczas tegorocznego, VIII Festiwalu Muzyka Epok będziemy mieli
zaszczyt gościć takich wybitnych artystów, jak Katarzyna Groniec, Alicja
Majewska w duecie z Włodzimierzem
Korczem oraz grupę „Projekt Chopin
Profanum”.
Rozpoczniemy już 30 kwietnia koncertem ZOO z piosenkami Agnieszki
Osieckiej, które Katarzyna Groniec
konfrontuje z własną wrażliwością artystyczną. Katarzyna Groniec to znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez publiczność za
wdzięk, ironię, liryzm, pazur sceniczny, ale przede wszystkim za wybitne
umiejętności interpretacyjne. Laureatka m. in. głównej nagrody Festiwalu
Młodych Talentów w Poznaniu (1988)
oraz Grand Prix i Nagrody Dziennikarzy na Festiwalu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu (1997). W kwietniu
2008 r. Katarzyna Groniec otrzymała Dyplom Mistrzostwa im Aleksandra Bardiniego za wybitne osiągnięcia
artystyczne w dziedzinie piosenki ak-

Elżbieta
Jarosińska

Koncert Katarzyny Groniec
zainauguruje ósmą edycję festiwalu.
torskiej. Piosenki zaaranżował Łukasz
Damrych (klawisze). W skład zespołu
muzycznego wchodzą także Tomasz
Pierzchniak (kontrabas) i Łukasz Sobolak (perkusja). Premiera „ZOO” odbyła się podczas Koncertu Galowego
17. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” w Teatrze Palladium 29 września
2014 r.
1 maja to kolejna dawka muzycznych kompozycji. Tym razem wspominających twórczość Fryderyka
Chopina. Projekt Chopin Profanum
powstał pod pretekstem dwusetnej
rocznicy urodzin kompozytora. Autorem pomysłu jest pianista i lider zespołu – Jarosław Kostka – aranżer

Kącik kibica
Pogoń Duszniki-Zdrój
Po czterech miesiącach przerwy na
boisko powróciły rozgrywki piłkarskiej A Klasy. Na starcie rundy Wiosennej duszniccy piłkarze zajmują
miejsce w szczycie tabeli.
Kolejka 17 /20.03/
Zamek Gorzanów – Pogoń Duszniki-Zdrój 5:1

Skład: Wojtaszczyk, Maciejczyk, Jaworski, B. Staniszewski, P. Lewandowski, Wilczyński, Laszewski, Drozdowski, D. Kania, Jakóbek, E. Kania
Rezerwowi: T. Lewandowski, J. Rokita
Bramka: Kania Emil, asysta – Drozdowski
Kolejka 18 /03.04/
KS Polanica-Zdrój - Pogoń Duszniki-

30.04.2016 godz. 20:00
Koncert Katarzyny Groniec
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
bilety: 40 zł
***
01.05.2016 godz. 20:00
Koncert Projekt Chopin Profanum, Teatr Zdrojowy im. F.
Chopina
bilety: 25 zł
***
03.05.2016 godz. 20:00
Koncert Alicji Majewskiej
i Włodzimierza Korcza,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
bilety: 40 zł

Wiosna jest okresem, w którym bardzo często dochodzi do podpaleń i wypalania traw na łąkach,
nieużytkach rolnych czy w przydrożnych rowach.
Zeszłoroczna wysuszona roślinność stanowi doskonałe podłoże palne, co w połączeniu z ludzką
bezmyślnością może doprowadzić do tragedii.
Podpalanie traw jest bardzo niebezpieczne. Wiatr powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia, który
niejednokrotnie przenosi się na pobliskie lasy czy zabudowania mieszkalne
i gospodarcze. Niejednokrotnie występuje wtedy zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego.
Z powodu pożarów zagrożone są
również zwierzęta. W płomieniach
lub z powodu podwyższonej temperatury ginie wiele ptaków. Także wiele pożytecznych zwierząt kręgowych,
jak ropuchy, żaby, jaszczurki, oraz
ssaków (krety, jeże, zające, borsuki i
inne drobne gryzonie) ginie w płomieniach. Płomienie niszczą również
miejsca bytowania zwierzyny łownej
(saren, zajęcy, czy kuropatw).
Dym traw płonących w pobliżu
dróg ogranicza na nich widoczność co
może prowadzić do wypadków. Dym
szkodzi również osobom przebywającym w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru – mogą ulec zaczadzeniu.
Przyjęło się, że wypalanie traw ma
nam pomóc w użyźnieniu gleby i pozbyciu się starej roślinności i chwastów. Jest to jednak złudne wrażenie.
Pożar tylko wyjaławia ziemię, uszkadza glebę i zabija wszelkie występujące tam formy życia.
Szczególnie niebezpieczne na naszym terenie może okazać się wypalanie roślinności na torfowiskach. Od
palącej się roślinności zapłonowi ule-

ga również podziemna warstwa torfu.
Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko,
które jest bardzo ciężkie do opanowania. Takie pożary mogą trwać niekiedy nawet do kilku tygodni.
Podczas pożarów do atmosfery dostaje się wiele trujących związków
chemicznych takich jak: duże ilości
dwutlenku węgla oraz siarki, które są
niebezpieczne zarówno dla zwierząt,
jak i ludzi.
Wypalanie traw i roślinności jest
zabronione. Niesie za sobą poważne
konsekwencje. Zgodnie z zapisem art.
163 § 1 Kodeksu Karnego:
Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach,
mające postać: pożaru,(...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10.
Kodeks wykroczeń przewiduje
natomiast karę aresztu lub grzywny. Zgodnie z jego artykułem 24 § 1
Grzywnę wymierza się w wysokości
od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Dlatego pamiętajmy – wypalanie
traw nie jest pomocne, wręcz przeciwnie jest bardzo szkodliwe. Miejmy na
uwadze dobro zwierząt oraz ludzi, a
także szanujmy nasze środowisko.

dostaje za mecz 3 pkt.
26 marca Pogoń rozegrała zaległy
mecz 16 kolejki i uległa Orlętom Krosnowice 4:1.

3 m. – Kornelia Woźniak
Klasyfikacja generalna wieloboju
1 m. – Hania Mazur
4 m. – Kornelia Woźniak

UKS Orlica

Juniorki E
dystans 500 m
10 m. – Malwina Grudysz
dystans 333 m
11 m. – Malwina Grudysz
Klasyfikacja generalna wieloboju
11 m. – Malwina Grudysz

-Zdrój 2:2
Skład: Popławski, Jaworski, G. Staniszewski, Tucholski, Banaszewski, P.
Lewandowski, Maciejczyk, Wilczyński, B. Staniszewski, Drozdowski, E.
Kania
Rezerwowi: S. Wiśniewski, D. Kania,
Wojtaszczyk, Jakóbek.
Bramka: Wilczyński, asysta – Drozdowski
Kolejka 19 /10.04/
Pogoń Duszniki Zdrój – MLKS Radków 3:0 (walkower). Drużyna z Radkowa wycofała sie z rozgrywek w
przerwie zimowej i kazdy przeciwnik

RAZEM

Klasa A 2015/2016, grupa: Wałbrzych III

1. Orlęta Krosnowice
2. Śnieżnik Domaszków
3. Pogoń Duszniki-Zdr.
4. Hutnik Szczytna
5. Odrodzenie Szalejów G.
6. LKS Bierkowice
7. Kryształ Stronie Śl.
8. Cis Brzeźnica
9. KS Polanica-Zdr.
10. Włókniarz Kudowa-Zdr.
11. Zamek Gorzanów
12. Inter Ożary
13. Tęcza Ścinawka Dln.
14. Łomniczanta S. Łomnica
15. MLKS Radków

KONCERTY PODCZAS
VIII FESTIWALU
MUZYKA EPOK:

STOP
wypalaniu traw!

MUNICH OPEN - MONACHIUM,
NIEMCY 12-13 MARCA 2016
Juniorki F
dystans 222m
1 m. – Hania Mazur
4 m. – Kornelia Woźniak
dystans 111m
1 m. – Hania Mazur

DOM

Piotr
Szewczyk

SMS Duszniki-Zdrój
Finał Celuj w Igrzyska
15-18.03.2016 Jakuszyce

WYJAZD

M

Pkt.

Z

R

P

Bramki

Z

R

P

Bramki

Z

R

P

Bramki

18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
17
18
17
17

52
37
35
33
28
28
24
24
23
23
21
19
13
8
12

17
12
11
10
9
8
7
7
7
6
6
6
4
2
4

1
1
2
3
1
4
3
3
2
5
3
1
1
2
0

0
5
5
3
8
6
7
8
9
7
9
10
13
13
13

62 : 15
62 : 28
47 : 23
44 : 25
40 : 46
32 : 30
44 : 37
31 : 26
27 : 34
45 : 34
31 : 43
27 : 34
17 : 58
32 : 63
21 : 66

10
6
7
6
6
3
5
5
5
6
3
3
4
2
2

0
0
0
2
0
3
1
2
1
2
3
1
0
1
0

0
3
2
1
3
2
3
2
4
1
2
5
4
6
5

36 : 7
34 : 16
31 : 4
29 : 13
24 : 16
12 : 10
32 : 16
19 : 10
16 : 14
31 : 9
20 : 15
18 : 20
14 : 17
17 : 27
11 : 24

7
6
4
4
3
5
2
2
2
0
3
3
0
0
2

1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
0
0
1
1
0

0
2
3
2
5
4
4
6
5
6
7
5
9
7
8

26 : 8
28 : 12
16 : 19
15 : 12
16 : 30
20 : 20
12 : 21
12 : 16
11 : 20
14 : 25
11 : 28
9 : 14
3 : 41
15 : 36
10 : 42

Srebro – Łukasz Bałęczny
(jr młodszy) w biegu indywidualnym
5 m. – Norbert Leszczyński (jr młodszy) w biegu indywidualnym
6 m. – Szymon Kaczyński (jr młodszy)
w biegu indywidualnym
brąz – Paulina Krzyżak (juniorka) w
biegu indywidualnym
5 m. – Daria Bernacka (juniorka) w
biegu indywidualnym
brąz – sztafeta Juniorek (Turkowicz
Karolina, Daria Bernacka i Paulina
Krzyżak).
Zaległy bieg pościgowy z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który został przeprowadzony w trakcie Finału
Celuj w Igrzyska:
srebro – Kamila Żuk
4 m. – Szymon Kaczyński
Red.

1 8 . 0 4 . 2 0 1 6 - 1 5.05.2016
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PRAKTYCZNY PORADNIK...

W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Cywilny związek małżeński można
zawrzeć zarówno w lokalu jak i poza
lokalem pod warunkiem, że miejsce
to gwarantuje „zachowanie powagi
i doniosłość ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników”.
Trzeba tylko osobiście zgłosić się do
kierownika USC z dowodami osobistymi i złożyć zapewnienie o braku
okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa. Następnie dokonać stosownej opłaty skarbowej oraz ustalić
termin uroczystości .
w Aby otrzymać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi,
należy okazać dowody osobiste, złożyć stosowne zapewnienia oraz uiścić
opłatę skarbową. Okres ważności zaświadczenia to 6 miesięcy.
w Aby uzyskać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo za granicą potrzebne jest zaświadczenie o stanie cywilnym, dowód osobisty i złożone zapewnienie o braku okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa, a
także dowód opłaty skarbowej. Okres
ważności zaświadczenia to 6 miesięcy.
w Chcąc powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
po jego rozwiązaniu, należy zgłosić
taką wolę w okresie do 3 m-cy od

Kierownik dusznickiego Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Szewczyk.
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Konieczne jest uiszczenie
opłaty skarbowej.
w Aby zarejestrować zdarzenie zgonu
wystarczy karta zgonu. Czynność bezpłatna.

w Możesz otrzymać z systemu teleinformatycznego odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym, nawet z innego urzędu za
stosowną opłatą skarbową
w Na podstawie stosownych dokumen-

NOWOŚCI W DUSZNICKIEJ BIBLIOTECE

Czytanie jest dla umysłu tym,
czym gimnastyka dla ciała
W Miejskiej Bibliotece w Dusznikach-Zdroju pojawiło się wiele nowości
wydawniczych! Nowo zakupione książki zajęły miejsca na półkach w dziale
dla dorosłych oraz w dziale dziecięcym.
Wśród nowych tytułów znajduje się
m.in.: „Żelazne Damy. Kobiety, które
zbudowały Polskę” Kamila Janickiego. Książka stanowi opowieść o roli
kobiet w dynastii Piastów; roli, jak się
okazuje, bardzo znaczącej. Czytelnik,
za pośrednictwem biografii Dobrawy, Ody, Emnildy, Ody Miśnieńskiej
i Przedsławy, otrzymuje dostęp do samych szczytów władzy w początkach
państwa polskiego, a zakres opowieści jest dużo szerszy niż sama tylko
historia wspomnianych dam. Wraz
z wkroczeniem na dwór otwiera się
przed nami świat rozgrywek politycznych. Opowieść o kobietach, które dla
dobra rodu, swoich dzieci i dla władzy nie wahały się użyć trucizny czy
sztyletu. Przekupstwo, podstęp, nawet
własne ciało – każdy sposób był dobry, jeśli pozwalał im realizować zamierzone cele.
Kolejna nowość w naszej bibliotece to saga Ałbeny Grabowskiej wydana w trzech tomach z cyklu „Stulecie
Winnych”. Jest to epicka opowieść o
losach polskiej rodziny wpleciona
w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Rozpoczyna się z chwilą wybuchu I wojny światowej, a kończy po
stu latach – w czasach współczesnych.
Wszystkie trzy tomy dostępne są już w
naszej bibliotece.
Mamy również propozycje dla pań
na ponure chłodne wieczory. Polecamy książkę Anny Karpińskiej „Rozważna czy romantyczna”. Poruszająca
opowieść o determinacji w dążeniu do

szczęścia, które nie zawsze zależy od
naszej woli. Po wielu latach Natalia, redaktorka jednego z gdańskich wydawnictw, mama małego Krzysia, zaczyna
wreszcie układać sobie życie. Wszystko wskazuje na to, że u boku ukochanego Bruna. Kiedy przygotowuje się
na ważne spotkanie z Brunem, dzwoni Andrzej, mężczyzna również ważny w jej życiu. W czasie, gdy umówieni mężczyźni wyraźnie się spóźniają,
niedaleko domu Natalii dochodzi do
groźnego wypadku, w którym ginie
kierowca sportowego auta. Najprawdopodobniej jest to Bruno albo Andrzej… Czy los ponownie odwróci się
od Natalii, czy też uchroni ją od kolejnych nieszczęść?
Nie zapomnieliśmy oczywiście o
naszych najmłodszych czytelnikach.
Wśród nowości pojawiły się nowe
przygody „Kury Adeli” polskiej autorki Joanny Krzyżanek. Opowiastki o
kurze Adeli są bazą do przygotowania
domowych i szkolnych warsztatów, w
których główną rolę grają litery lub
głoski. Każda książka zawiera trzy
opowiastki oraz wiele odpowiedzi na
trudne pytania. Kolejną nowością jest
lubiana przez wszystkie dzieci Marcelka. Marcin Pałasz zaprasza nas na
nowe przygody tej małej, uroczej bohaterki w książce „Marcelka i szkolne sprawy”. Polecamy również książkę Evy Ibbotson „Na tropie ogra” oraz
Holly Webb „Marysia Rebusek”.

Ulubieni autorzy
małych i dużych
czytelników
Najczęściej wypożyczanymi książkami w dziale dla dorosłych są książki
Daniele Steel i Nory Roberts. Dużym
zainteresowaniem cieszą się również
książki Jodi Picoult, Jackie Collins,
Tess Gerritsen. Wśród polskich autorów zdecydowanie przoduje Agnieszka Lingas-Łoniewaka i jej najnowsza
powieść „Skazani na ból”. Do najbardziej poczytnych książek trafią również kryminały Katarzyny Bondy pt.
”Florystyka” i „Okularnik”.
Najmniejsi nasi czytelnicy najczęściej wypożyczają „Kurę Adelę” Joanny
Krzyżanek. Niezmiennym powodzeniem cieszą się także książki o Franklinie i Kubusiu Puchatku. Wśród najpoczytniejszych książek dziecięcych
znalazły się także te z serii „Czytam
sobie”. Pomagają one w nauce czytania na trzech poziomach (poziom 1 –
składam słowa, poziom 2 – składam
zdania, poziom 3 – połykam strony).
Napisane zostały przez najlepszych pisarzy dziecięcych w Polsce. Młodzież
najchętniej wybiera fantastykę. Największym powodzeniem cieszą się
trzy tomy „Igrzysk Śmierci” S. Collins’a.
Te oraz wiele innych nowości znajdziecie w Miejskiej Biliotece Publicznej w Dusznikach-Zdroju. Zapraszamy serdecznie.

tów z urzędu lub za opłatą skarbową
możesz sprostować lub uzupełnić akt
stanu cywilnego
w Możesz dokonać transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) przedkładając dowód opłaty skarbowej, dowód
osobisty (do wglądu) oraz oryginał zagranicznego dokumentu wraz z jego
tłumaczeniem.
w Aby zmienić administracyjnie nazwisko i imię należy przedstawić ważny powód zgodnie z katalogiem zawartym w ustawie o zmianie imion
i nazwisk okazując dowód osobisty
oraz dokumenty uzasadniające zmianę, a także dowód opłaty skarbowej.
w Za długoletnie pożycie małżeńskie
możesz otrzymać medal. Wystarczy
złożyć wniosek o jego nadanie i ustalić z kierownikiem USC termin takiej uroczystości. Czynność jest bezpłatna.
w Możesz dokonać uznania ojcostwa
lub dziecka poczętego.
w Za opłatą możesz sporządzić testament allograficzny.
Tych wszystkich czynności można dokonać w Urzędzie Miejskim w
Dusznikach-Zdroju w pok. nr 9 na I
piętrze, gdzie mieści się Urząd Stanu
Cywilnego.
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Koncert
Duetu Ponad
Chmurami:
Agnieszka
Osiecka
akustycznie
Katarzynę Jarzynowską i Nikodema
Jacuka połączyło wspólne słuchanie płyt, pogrywanie i podśpiewywanie – jedna pasja do muzyki. Tworząc
„Duet Ponad Chmurami” spełnili swoje marzenia grając i śpiewając poezję.
Poezja śpiewana to nic innego jak
twórczość poetycka oprawiona akustycznym – w przypadku „Duetu Ponad Chmurami” – gitarowym brzmieniem. Ich repertuar to zarówno
popularne wśród gatunku utwory, jak
i własne aranżacje poetów polskich i
zagranicznych. Miłość to temat, któremu głównie poświęcają swoją twórczość. W intymnych, charakterystycznych dla wykonawców aranżacjach
usłyszą Państwo takie utwory, jak „Czy
te oczy mogą kłamać?”, „Oczy tej małej”, czy „Nie żałuję”.

WIOSENNY
RAJD TURYSTYCZNY

Pieszo
„Dookoła
Dusznik-Zdroju”
PTTK Oddział ,,Ziemi Kłodzkiej” w
Kłodzku, Komisja Turystyki Pieszej
oraz Koło Terenowe ,,Ducha Gór
Liczyrzepy” w Dusznikach-Zdroju
zapraszają na Rajd Wiosenny ,,Dookoła Dusznik-Zdroju”, który odbędzie się 16 kwietnia.
W tym roku trasa będzie przebiegała dwutorowo. Start nastąpi z Zieleńca oraz ze stacji PKP w Dusznikach-Zdroju. W Zieleńcu wyjście spod
schroniska „Orlica” o godz. 9:30. Dalej
trasa będzie przebiegała wzdłuż granicy państwa przez Kozią Halę. Początek drugiej trasy będzie miał miejsce
na stacji PKP w Dusznikach-Zdroju. Stąd wyjście nastąpi o godz. 9:50.
Przewodnik poprowadzi uczestników
rajdu przez Rynek do siedziby MOKiS-u i początku „Zielonej Ścieżki Zdrowia”. Po krótkiej rozgrzewce o godz.
10:30 uczestnicy udadzą się tą ścieżką
na Czarny Staw.
Finał obu tras będzie miał miejsce na Jamrozowej Polanie. Tutaj
odbędzie się zakończenie rajdu przy
ognisku, któremu będą towarzyszyły
konkursy (krajoznawczy, kalambury,
strzelecki) i inne niespodzianki przygotowane przez organizatorów. Wpisowe 8 zł, a dla członków PTTK i młodzieży do 18 lat 5 zł. Wpłaty można
dokonać w Biurze Zarządu Oddziału
PTTK w Kłodzku oraz w Dusznickim
Kole PTTK na środowych dyżurach w
MOKiS-ie w godzinach 16.00 – 18.00.
Andrzej Berczyński

Podczas koncertu usłyszymy aranżacje do do tekstów Agnieszki Osieckiej
Na całość składać się będą nie tylko utwory bardzo znane, które weszły
już do kanonu polskiej piosenki, ale
także mniej znane, chociaż równie
piękne ballady. Całość dopełni kilka
utworów innych twórców stylistycznie podobnych do Agnieszki Osieckiej, takich jak Marek Grechuta, czy
Wojciech Młynarski. Podczas koncertu Państwa uwagę przyciągnie jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny
głos wokalistki – Kasi oraz gra na gitarach (akustycznej, dwunastostrunowej i klasycznej) Nikodema. Duet ma
na swoim koncie ponad sto koncertów na terenie całego kraju. Jest także
laureatem wielu konkursów i festiwali muzycznych. Zapraszamy na wydarzenie, które z pewnością na dłuższy
czas pozostanie w Państwa pamięci i
pozostawi po sobie miłe wspomnienia.
21 kwietnia o godz. 15:30 podzielą się
swoją pasją z tutejszą publicznością,
podczas występu w Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina. Bilety w cenie 20
zł (indywidualne) i 15 zł (grupowe powyżej 10 osób) do nabycia w Teatrze
Zdrojowym.
MOKiS

Inspirują
mnie ludzie

KALENDARZ
IMPREZ
KWIECIEŃ / MAJ 2016

Kreowanie fryzury obejmuje zarówno fachowe strzyżenie, jak i koloryzację
czy dekoloryzację, ondulowanie włosów oraz ich układanie. Za każdą z tych
czynności kryje się sporych rozmiarów wiedza i umiejętności, które z pewnością posiada nasz słynny już dusznicki fryzjer-artysta Piotr Jaworski.

Jak zaczęła się twoja przygoda z fryzjerstwem i kiedy zdecydowałeś się
na wykonywanie tego zawodu?
– Podstawą mojego wyboru był impuls i fascynacja tym zawodem, ciągłe
zmiany wizerunkowe klientów oraz
intensywna potrzeba działań twórczych. Myślę, że do każdego zawodu
trzeba się urodzić i wykonywać to, co
się kocha, wtedy praca zmienia się w
przyjemność. Po pobraniu pierwszych
lekcji, zdaniu egzaminów mistrzowskich oraz zdobyciu doświadczenia
niezbędnego do wykonywania zawodu, zacząłem działać. Byłem wtedy
18-latkiem. Wcześniej miałem przygodę z gastronomią ale jednak to nie
było to co chciałbym robić. Od zawsze
lubiłem zabawy włosami. Już w szkole
miałem koleżanki, którym zmieniałem fryzury i kombinowałem po swojemu, co im wyczarować na głowie,
ale ponieważ nie znalazłem praktyk
potrzebnych do szkoły fryzjerskiej,
wybrałem gastronomię. Później jednak powróciłem do swojej życiowej
pasji.
Czy możesz pochwalić się swoimi
sukcesami?
– Moim sukcesem jest możliwość nieograniczonego rozwoju każdego dnia,
życie zgodne z własnymi wartościami
poprzez prowadzenie mojej pracowni.
Co jest dla ciebie cenne i fascynujące w wykonywanym zawodzie?
– Różnorodność moich działań, poczucie misji. Praca z ludźmi i dla ludzi
jest moim cennym, głównym źródłem
satysfakcji.
Zajmowanie się włosami klientek
to dość odpowiedzialne zajęcie...
– Fryzjerstwo to jeden z najstarszych
zawodów świata. Odkąd człowiek wyszedł z jaskiń, zaczął dbać o swój wygląd. Właśnie czyste, zdrowe, przycięte
włosy od wielu, wielu lat są wyznacznikiem piękna, za które odpowiadamy
właśnie my – fryzjerzy. Dlatego dobry
fryzjer musi pamiętać, że musi się rozwijać. Techniki cięć, a także stylistyka
zmieniają się bardzo często, nawet kilka razy w roku. Jedynie fryzjer oferujący modne cięcia i kolory włosów
ma szanse pozyskać klientelę, która
powierzy swoje włosy w jego ręce. Na
tym właśnie polega odpowiedzialność
za wizerunek klienta.
Skąd czerpiesz inspiracje?
– Dla mnie najsilniejszą inspiracją jest
człowiek i okoliczności z nim związane. Jego energia, osobowość muszą
współgrać z włosami. Wpływ na moją
kreatywność mają ludzie, których spotykam. Modne ostatnio blogi modowe
również są dobrym źródłem informacji.
Czy fryzjer może pomóc zrelaksować się?
– Myślę, że w czasach pośpiechu i
ciągłej pogoni za pieniądzem, każdy

20.04. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda, ul.
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala sportowa, wstęp ok. 5 zł.
***
21.04. czwartek
godz. 15:30 Koncert Duetu Ponad
Chmurami - Agnieszka Osiecka Akustycznie, Teatr Zdrojowy im. F. Chopina bilety: 20 zł indywidualne ; 15 zł
grupowe (min. 10 osób).
***
22.04. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie,
strzelnica LOK (ul. Krakowska 3),
udział bezpłatny.
***
27.04. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda, ul.
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala sportowa,
wstęp ok. 5 zł.
***
29.04. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie,
strzelnica LOK (ul. Krakowska 3),
udział bezpłatny.
***
30.04. sobota
godz. 20:00 Koncert Katarzyny Groniec – ZOO z piosenkami Agnieszki
Osieckiej
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina
bilety: 40 zł.
***
01.05. niedziela
godz. 20:00 Koncert Projekt Chopin
Profanum, Teatr Zdrojowy im. F. Chopina, bilety: 25 zł.

Piotr Jaworski w swojej pracowni
może na chwilę odetchnąć, zadbać o
siebie w miłej atmosferze. Czekając
na swoją kolej można spędzić czas
słuchając spokojnej muzyki, popijając
herbatę i częstując się smakołykami.
Podobno są dowody na to, że jeżeli
kobieta zmienia swoje życie, to zaczyna od wizyty u fryzjera. Nie wiem jak
jest z panami. [śmiech]
Fryzjerstwo wymaga ciągłego szkolenia się oraz zdobywania nowych
umiejętności. Gdzie najczęściej doskonalisz swój zawodowy warsztat?
– Warsztat doskonalę przede wszystkim na szkoleniach, w których uczestniczę zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak nic tak nie procentuje
rozwojem, jak codzienna praca. Od
zawsze interesuję się modą, sztuką
i nowymi trendami. To pozwala mi
mieć ciągle otwarty umysł i świeże
spojrzenie na fryzjerstwo.
Jaka jest twoja definicja pięknych
włosów?
– Moda i trendy to bardzo ważny
aspekt w kreowaniu wizerunku. Dla
mnie piękne włosy kojarzą się z odważnymi, przemyślanymi strzyżenia-

mi o zdecydowanych i geometrycznych liniach oraz wyraźne formy,
często w oparciu o nieregularne długości.
Czy wyobrażasz sobie teraz zająć
się czymś innym niż fryzjerstwo?
– Nie. Teraz czuję, że mam wpływ na
własne życie, a ogrom szczęścia i poczucie wszechobecnej miłości sprawia, że zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym, spełniam się każdego dnia od nowa. Dlatego na dzień
dzisiejszy nie potrzebuję zmian.
Czy masz jeszcze jakieś plany zawodowe lub marzenia?
Głównym priorytetem jest nieustanny
rozwój Pracowni „Efectownia”, zgodnie z potrzebami naszych klientów.
Dlatego uruchamiamy nową przestrzeń dedykowaną kosmetyce profesjonalnej.

***
03.05. środa
godz. 20:00 Koncert Projekt Chopin

Profanum, Teatr Zdrojowy im. F. Chopina, bilety: 25 zł.
***
03-04.05. wtorek-środa
Profilaktyczne, bezpłatne badania
USG realizowane przez fundację Ronalda McDonalda dla dzieci w wieku
6 m-cy 9 lat z Dusznik-Zdroju.
***
04.05. czwartek
godz. 17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda, ul.
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala sportowa,
wstęp ok. 5 zł.
***
06.05. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie,
strzelnica LOK (ul. Krakowska 3),
udział bezpłatny
***
11.05. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda, ul.
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala sportowa, wstęp ok.
5 zł.
***
13.05. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie,
strzelnica LOK (ul. Krakowska 3),
udział bezpłatny.
***
18.05. środa
godz. 17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda, ul.
Zdrojowa 13, wstęp wolny.
godz. 18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala sportowa, wstęp ok.
5 zł.
***
20.05. piątek
godz. 16:00 Warsztaty strzeleckie,
Strzelnica LOK ul. Krakowska 3,
wstęp wolny.

rozmawiała:
Daria Malińska
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