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Od początku roku szkolnego w 
naszym mieście prowadzony jest 
projekt ,,Sportowa Szkoła’’.  W 
jego ramach uczniowie pierwszej 
klasy szkoły podstawowej mają do 
wyboru trzy dyscypliny: wrotkar-
stwo, biathlon oraz piłkę nożną, 
które mogą poznawać w trakcie 
roku szkolnego. Podczas dokład-
nie zaplanowanych zajęć, pod 
okiem wykwalifikowanych trene-
rów maluchy mogą rozwijać swo-
je zainteresowania i rozbudzać 
sportową pasję. 

Oczywistym jest, że aby młody 
człowiek mógł myśleć o wyczyno-
wym uprawianiu sportu w przyszło-
ści, musi być do niego wprowadzony 
jak najwcześniej. Projekt, szczególnie 
w przypadku pierwszaków, nie ma 
jednak na celu specjalizowania dzie-
ci w określonej dyscyplinie. Chodzi 
przede wszystkim o przekonanie ich 
oraz oczywiście ich rodziców do za-
let regularnej aktywności fizycznej. 
Przy okazji weryfikuje się predyspo-
zycje, być może odkryje talenty. Plany 
treningowy dobrane są tak, aby stop-
niowo zapoznawać najmłodszych z 
dyscyplinami, nie zapominając o ogól-

OGROMNA SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW
DUSZNICKIEJ PODSTAWÓWKI

Świąteczny jarmark
i wigilijny stół na
dusznickim Rynku

W SOBOTĘ 16 GRUDNIA

W sobotę już od południa wśród cu-
downego aromatu grzanego wina, 
świątecznych wypieków oraz cho-
inek pachnących lasem rozpocznie 
się coroczny świąteczny jarmark. Na 
wszystkich przybyłych będzie czekać 
moc atrakcji. Regionalni wystawcy 
będą prezentować swoje ręcznie wy-

Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy z bliskimi, świętując i 
biesiadując. Dlatego już 16 grudnia dusznicki Rynek zmieni się w najbar-
dziej świąteczne miejsce na Ziemi Kłodzkiej. Wspólne kolędowanie przy wi-
gilijnym stole, jarmark ze świątecznymi wyrobami oraz koncerty – to tylko 
część atrakcji Dusznickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

nym rozwoju. Cały projekt finansowa-
ny jest wyłącznie ze środków gminy. 
Uczniowie zostali wyposażeni w nowy 
sprzęt sportowy z najwyższej półki, co 
nie tylko pomoże im w codzienny za-
jęciach, ale również wpłynie pozytyw-
nie na ogólny wizerunek szkoły i być 
może zwiększy liczbę uczniów.  Każde 
dziecko w ramach dodatkowych go-
dzin wychowania fizycznego będzie 
miało możliwość próbowania swo-
ich sił pod okiem trenerów Agnieszki 
Ziemczonek, Kingi Goraj oraz Marka 
Stepnowskiego. 

–  Zależy nam na tym, aby w przy-
szłości zajęcia w danej dyscyplinie 
skupiały dwa, trzy roczniki razem, 
tak jak w klubie sportowym – mówi 
burmistrz Piotr Lewandowski. – Pro-
jekt ma na celu zaszczepianie w 
uczniach dusznickiej szkoły ducha 
sportu oraz szlifowanie wytrwałości 
i charakteru już od najmłodszych lat 
– dodaje.

Kto wie, może dzięki temu projek-
towi usłyszymy w niedalekiej przy-
szłości o kolejnych dusznickich olim-
pijczykach...

Damian
Bochnak

Zostań wolontariuszem 26. finału WOŚP
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju po raz kolejny organizuje sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i jej miejski finał, który odbędzie się 14 stycznia 2018 r. - szczegóły na s. 4

konane ozdoby, a dusznickie gospody-
nie uraczą nas wspaniałymi domowy-
mi wypiekami i potrawami. Podczas 
przechadzania się między stragana-
mi będzie można usłyszeć kolędy w 
wykonaniu dusznickich chórów oraz 
księdza Bogdana Skowrońskiego. 
Uciechą dla duszy i oczu będą rów-

nież jasełka w wykonaniu przedszko-
laków, a także przedstawienie w wy-
konaniu Grupy Teatralnej Misz-Masz. 
Wieczorną porą na najwytrwalszych 
czekać będzie koncert Andrzeja Wa-
lusa i Anny Majkut-Polańskiej.

ciąg dalszy na s. 2
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Zima w mieście

Świąteczny jarmark 
i wigilijny stół na 
dusznickim Rynku
ciąg dalszy ze s. 1
Dusznicki Jarmark Bożonarodzenio-
wy będzie doskonałą okazją, aby za-
opatrzyć się w prezenty. Na stoiskach 
będzie szansa zakupić ręcznie wyko-
nane stroiki, bombki czy ozdoby cho-
inkowe, a także unikalne szydełkowe 
podarki. Będzie również okazja kupna 
ręcznie robionych kartek, które wy-
ślemy bliskim. Fani rękodzieła oprócz 
kupna unikalnych ozdób będą mogli 
zobaczyć proces ich powstawania.

Jeśli jeszcze nie macie choinki, bez 
obaw! Nadleśnictwo Zdroje podczas 
Jarmarku będzie sprzedawało pięk-
ne żywe iglaki, dzięki czemu w żad-
nym domu nie zabraknie świątecznej 
atmosfery. Swą obecność Rynku za-
powiedział sam Święty Mikołaj, co z 
pewnością ucieszy najmłodszych.

Tradycyjnie już o godz. 14 wszy-
scy mieszkańcy i przybyli goście usią-
dą przy wspólnym stole, gdzie każ-
dy będzie miał okazję przełamać się 
opłatkiem, złożyć życzenia najbliż-
szym, sąsiadom i przyjaciołom, a tak-
że rozkoszować swoje podniebienia 
domowymi pierogami z kapustą, czer-
wonym barszczem oraz kluskami z 
makiem. Zziębniętych ogrzeje grzane 
wino. Te wszystkie przysmaki będą 
oczywiście serwowane bezpłatnie. Za-
chęcamy również do przyniesienia 
swoich świątecznych potraw i wypie-
ków w celu podzielenia się nimi z in-
nymi uczestnikami miejskiej wigilii.

W ten wyjątkowy dzień nie zapomi-
najmy o osobach samotnych. Warto 
zaprosić ich do wspólnego świętowa-
nia przy wigilijnym stole. Świąteczny 
czas jest świetną okazją do porzucenia 
wszystkich kłótni i nieporozumień. 
Tego dnia zasiądźmy do wspólnego 
stołu i świętujmy wszyscy razem.

Piotr Szewczyk

W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym, przypomina-
my o obowiązku zimowego utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie chodników położonych 
wzdłuż posesji, spoczywającym na 
właścicielach, zarządcach i użyt-
kownikach nieruchomości.

Odśnieżanie 
chodników 
Obowiązkiem właściciela, zarządcy 
lub użytkownika nieruchomości jest 
oczyszczenie chodnika przy posesji ze 
śniegu, błota, lodu i gromadzenie ich 
na jego skraju od strony jezdni. Jedno-
cześnie zabrania się wyrzucania wyżej 
wymienionych nieczystości na jezd-
nię, do kratek ściekowych bądź koszy 
ulicznych. 

DZK pomoże 
w odśnieżaniu
Istnieje możliwość podpisania odpłat-
nej umowy z Dusznickim Zakładem 
Komunalnym na świadczenie usług 
w powyższym zakresie, co pozwoli za-
oszczędzić czas i wysiłek poświęco-
ny na zimowe utrzymanie chodników 
przylegających do nieruchomości, a 
także zwolni od odpowiedzialności cy-
wilnej za zdarzenia zaistniałe na ob-
sługiwanym przez DZK terenie. 

Odbiór popiołu
Popiół z domowych palenisk należy 
gromadzić w workach do tego prze-
znaczonych. Jego odbiór w okresie zi-
mowym odbywa się nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie. Istnieje moż-

liwość zaopatrzenia się w bezpłatne 
worki na popiół, które po zapełnie-
niu należy wystawiać przy pojemni-
kach na odpady komunalne. Zapo-
trzebowanie na worki można zgłaszać 
bezpośrednio w siedzibie Dusznic-
kiego Zakładu Komunalnego przy                         
ul. J. Słowackiego 32A, telefonicznie 
pod numerem 748 627 632 lub mailo-
wo na adres dzk@duszniki.pl

Odśnieżanie 
ulic
Wraz z opadami śniegu pojawia się 
problem odśnieżania dróg. Za stan 
ulic odpowiada Dusznicki Zakład Ko-

munalny. Kiedy widzicie, że droga jest 
nieprzejezdna, prosimy o kontakt pod 
numer 748 627 632. Numer dostępny 
jest przez 24 godziny na dobę.

Na terenie miasta znajdują się rów-
nież ulice, które nie są administrowa-
ne przez naszą gminę:

Droga krajowa nr 8 – ul. Świer-
czewskiego oraz ul. Kłodzka od 
skrzyżowania koło Muzeum Papier-
nictwa zarządzana jest przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg i Autostrad, 
oddział we Wrocławiu, tel. 713 
917 100.

Droga do Zieleńca koło Mu-
zeum Papiernictwa (ul. Sprzy-
mierzonych, Wojska Polskiego, 

DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY INFORMUJE

„Sztuka papieru – prace mło-
dych duszniczan” po raz siódmy 
w Muzeum Papiernictwa
Papier już dawno przestał pełnić rolę 
jedynie materiału piśmienniczego, 
czegoś, na czym można coś zapisać. 
Papier sam stał się obiektem, często 
artystycznym. Poprzez swoją plastycz-
ność, łatwość zabarwiania oraz łącze-
nia z innymi surowcami umożliwił on 
człowiekowi nową formę wyrazu – 
dialog z otoczeniem. 

Podczas tworzenia prac z wykorzy-
staniem masy papierniczej i gotowego 
już papieru, najbardziej pożądana jest 
swoboda w działaniu. Niezaprzeczal-
nie tę swobodę posiadają dzieci, które 
nie boją się używać kolorów oraz łą-
czyć różne techniki. Jednym słowem 
bawić się i odczuwać przyjemność z 
kreowania przy użyciu ogólnie do-
stępnego materiału. 

Możliwość twórczej ekspresji dzie-
ci i młodzież z Dusznik-Zdroju mają 
na zajęciach artystycznych prowa-
dzonych przez Dorotę Zielińską-Py-
tlowany w Muzeum Papiernictwa. 
Zgłaszają się coraz młodsi uczestni-
cy, zainspirowani twórczością swoich 
starszych koleżanek i kolegów. Pod-
czas trwania warsztatów powstają pra-
ce, które finalnie prezentowane są na 
wystawie czasowej w muzealnej gale-
rii. 

Siódma edycja tej wystawy zosta-
ła otwarta 16 listopada. Prezentacja 

w muzeum to dla młodych twórców 
duże osiągnięcie. Po jej zakończeniu 
papierowe prace ozdobią ściany lo-
kalnego szpitala, szkoły i pensjonatów.

Ekspozycja dostępna jest do 17 
grudnia 2017 r. Patronat honorowy 
nad wystawą objął burmistrz Dusznik-
-Zdroju Piotr Lewandowski. Zajęcia 
artystyczne, podczas których powsta-
ły prace, realizowane były dzięki do-
finansowaniu gminy Duszniki-Zdrój.

Dagmara Kacperowska
Muzeum Papiernictwa

Zieleniec) oraz ul. Dworcowa od 
skrzyżowania ze światłami do granicy 
administracyjnej miasta w kierunku 
Łężyc zarządzana jest przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Kłodzku, 
tel. 748 683 387.

Jeśli zaobserwujecie jakiekolwiek 
zagrożenie spowodowane złym sta-
nem dróg lub chodników w okresie 
zimowym, niezwłocznie poinformuj-
cie o tym Dusznicki Zakład Komunal-
ny, tel. 748 627 620 lub Urząd Miej-
ski w Dusznikach-Zdroju, tel. 748 697 
669. 

inf. DZK

Wykład o reformacji
na Dolnym Śląsku
i ziemi kłodzkiej

Decyzją Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego rok 2017 został 
ogłoszony Rokiem Pamięci o Re-
formacji na Dolnym Śląsku. Od 
jej rozpoczęcia minęło bowiem 
500 lat. 

Proces, zainicjowany w 1517 r. 
przez augustianina Marcina Lutra, 
swoim zasięgiem ogarnął całą Euro-
pę, a później kolejne kontynenty. Re-
formacja odcisnęła silne piętno tak-
że na historii Dolnego Śląska, w tym 
również ziemi kłodzkiej. 

Muzeum Papiernictwa postanowi-

ło włączyć się w obchody tej wyjąt-
kowej rocznicy. W dniu 23 listopada 
o godz. 17:00 w jego siedzibie będzie 
można wysłuchać okolicznościowe-
go wykładu biskupa diecezji wrocław-
skiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego ks. Waldemara Pytla. Temat: 
historia reformacji na Dolnym Ślą-
sku i jej znaczeniu dla naszego regio-
nu. Zapraszamy serdecznie do zapo-
znania się z istotnymi wydarzeniami, 
które na przestrzeni wieków w znacz-
nym stopniu kształtowały życie miesz-
kańców tych terenów. 

Spotkanie może być również do-
skonałą alternatywą dla tradycyjnej 
lekcji historii.

ks. Waldemar Pytel – polski du-
chowny luterański, od 1992 r. pro-
boszcz parafii ewangelickiej w Świd-
nicy, od 7 marca 2015 r. biskup 
diecezji wrocławskiej Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Polsce. 
Dzięki staraniom m.in. ks. Waldema-
ra Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy 
został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO (2001).

inf.
Muzeum Papiernictwa

w Dusznikach-Zdroju

Turystyczny
Telegram
Muzeum Papiernictwa w Duszni-
kach-Zdroju w listopadzie i grudniu 
otwarte jest od wtorku do niedzieli w 
godz. 9:00 – 15:00.

* * *

Biuro Informacji Turystycznej 
w Dusznikach-Zdroju w listopadzie 
czynne jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 10:00 – 17:00 oraz w soboty w 
godz. 10:00 – 15:00.

* * *

Uwaga! Informujemy, że ze względu 
na trwające prace remontowe obiekt 
Błędne Skały będzie zamknięty dla 
ruchu turystycznego do 30 listopada 
2017 r.

* * *

Od 1 października do 31 marca Dusz-
nicki Express nie kursuje ze wzglę-
du na przerwę zimową. 

* * *

W listopadzie Teatr Zdrojowy im. 
Fryderyka Chopina jest niedostępny 
dla zwiedzających z powodu prac re-
montowych. Za utrudnienia przepra-
szamy. 
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XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ DUSZNIK-ZDROJU, 26 PAŹDZIERNIKA 2017

Miliony potrzebne
na wodę i kanalizację
Sesja rozpoczęła się w obecności 
trzynastu radnych (na piętnastu). 
Przyjęcie porządku posiedzenia, 
często rozwlekane wymianą zdań, 
tym razem zabrało ok. 20 min. 
Na wniosek radnego Roberta Ko-
wala wprowadzono na początek 
obrad możliwość zadawania py-
tań szefom jednostek podległych 
miejskiemu samorządowi. Radny 
pierwszy skorzystał z tej opcji, py-
tając dyrektorkę Miejskiego Ze-
społu Szkół Renatę Brodziak o 
możliwość modyfikacji progra-
mu dodatkowych zajęć sporto-
wych dla najmłodszych uczniów 
w kierunku ogólnorozwojowym. 
Zajęcia te mają być finansowane 
ze środków Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Radni interesowali się 
ponadto jakością wyżywienia w 
szkolnej stołówce i możliwością 
wprowadzenia szkolnej opieki sto-
matologicznej.

Zdrojowa 
przed Wiejską
W następnym punkcie obrad omawia-
no „Plan remontów i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych na lata 2018-22”. Głos 
zabrał prezes Dusznickiego Zakła-
du Komunalnego Grzegorz Pytlowa-
ny. Poprzedni plan uchwalono w 2013 
r., obejmował kolejne lata do 2017 r. 
włącznie.

Prezes przewiduje, że rozwój sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
będzie następował w kierunkach, w 
których miasto się rozwija – w obsza-
rze Zieleńca, Podgórza i ul. Wiejskiej. 
Modernizowane mają być odcinki, w 
których często dochodzi do awarii, 
te z problemami dotyczącymi ciśnie-
nia, a także kanalizacja burzowa  w 
centrum. Plan określa dziesięć zadań 
głównych. DZK planuje wykorzystać 
możliwość pozyskania – być może 
ostatnich na ten cel – środków unij-
nych. Do tego potrzebne są projekty.

O szczegółach planu mówił kierow-
nik działu technicznego DZK Sławo-
mir Szymaszek. Pierwsze zadanie, do 
którego projektowania trzeba przy-
stąpić, to budowa kanalizacji sanitar-
nej od Zieleńca. – Ta, którą mamy, 
jest niewydolna. Proponujemy budo-
wę sieci grawitacyjnej – powiedział 
Szymaszek. Tę budowę można by po-
łączyć z częściową wymianą magi-
strali wodociągowej prowadzącej od 
stacji uzdatniania wody do miasta, w 
ramach wymiany rurociągów cemen-
towo-azbestowych. Kolejne zadanie to 
budowa sieci wodociągowej, kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej wraz z wy-
konaniem nowej nawierzchni asfalto-
wej na ul. Wiejskiej. Dalej: rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej oraz budowa sieci 
wodociągowej w rejonie Podgórza, z 
wykorzystaniem wykonanego już od-
wiertu.

Szymaszek poinformował radnych, 
że ze względu na stan sieci Duszni-
ki nie mają już możliwości korzysta-
nia z należącego do Szczytnej źródła 

w Łężycach, będącego dla Dusznik 
ujęciem awaryjnym. Natomiast praw-
dopodobnie istnieje możliwość pozy-
skania wody po wykonaniu odwiertu 
w rejonie Wapiennik, ale potwierdzić 
to trzeba badaniami. Ich wykonanie, 
a dalej zaprojektowanie i wykonanie 
ujęcia to kolejne z zadań.

Jednym z najważniejszych jest przy-
gotowanie i budowa sieci wodociągo-
wej w Zieleńcu z wykorzystaniem wy-
konanych już dwóch odwiertów.

Następne z planowanych przedsię-
wzięć to regulacja ciśnienia w sieci 
miejskiej – jest ono zbyt wysokie. Da-
lej: przebudowa sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 
ul. Zdrojowej oraz sieci wodociągowej 
od ul. Zamkowej w stronę osiedla (ze 
względu na jej awaryjność). Ostatni 
punkt listy to ewentualne przygotowa-
nia do wykonania odwiertu w rejonie 
stacji uzdatniania wody – według geo-
logów są tam spore zasoby wody, któ-
ra mogłaby zasilić sieć miejską.

DZK oszacował koszt tych wszyst-
kich przedsięwzięć na ok. 15 mln zł. 
By je wykonać, gmina musi inwesto-
wać średnio 3 mln zł rocznie.

Radni mieli sporo pytań i uwag. 
Teresa Zarówna nie zgodziła się z 
zaproponowaną kolejnością plano-
wanych działań. Jej zdaniem ul. Zdro-
jowa powinna mieć pierwszeństwo 
przed ul. Wiejską ze względu na więk-
szą gęstość zaludnienia. Poparła ją 
Beata Kwolek oraz Bolesław Kraw-
czyk, przypominający o licznych pro-
blemach tej ulicy. Według burmi-
strza Piotra Lewandowskiego plan i 
jego priorytety można zmieniać, ale 
kolejność realizacji inwestycji zależy 
przede wszystkim od tego, na jakie 
projekty miasto dostanie dofinanso-
wanie w pierwszej kolejności.

Po dyskusji radni przeszli do podej-
mowania uchwał. Pierwsza dotyczyła 
właśnie uchwalenia planu remontów 
i modernizacji sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na lata 2018-22. 
Radny Kowal zgłosił wniosek o wy-
cofanie tego projektu z porządku ob-
rad ze względu na potrzebę dalszego 
przedyskutowania planu w komisjach. 
Burmistrz zgodził się, że w tej kwe-

stii nie ma potrzeby pośpiechu i sam 
wycofał złożony przez siebie projekt 
uchwały.

Bez zamrażania
Projekt kolejnej uchwały dotyczył 
określenia stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2018. Przewod-
niczący Komisji Finansów RM Jakub 
Biernacki przedstawił opinię tejże 
komisji dotyczącą projektu uchwa-
ły. W kwestii podatku od budynków 
mieszkalnych oraz tych związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej komisja opowiedziała się za 
niepodwyższaniem stawek podatku 
wg wskaźników waloryzacji ogłasza-
nych przez Ministerstwo Finansów i 
pozostawieniem ich na poziomie roku 
obecnego.

Jednak wg wyliczeń przedstawio-
nych przez burmistrza spowodowało-
by to zmniejszenie wpływów do bu-
dżetu miasta łącznie o ok. 130.000 
zł w skali roku. Po dyskusji radny 
Krzysztof Wojtyła złożył wniosek, by 
nie podwyższać jedynie stawki podat-
ku od budynków mieszkalnych. Skut-
ki zaniechania tej podwyżki to zmniej-
szenie dochodów gminy ok. 5.000 zł 
rocznie. Za wnioskiem głosowała 
szóstka radnych, tyle samo przeciw, 
jedna osoba się wstrzymała, w związ-
ku z czym wniosek został odrzucony. 
Uchwałę w kształcie przedstawionym 
przez burmistrza przyjęto stosunkiem 
głosów: sześć „za”, pięć „przeciw”, przy 
dwóch wstrzymujących się.

Plan dla biedniejszych
Następna uchwała: w sprawie przy-
stąpienia do prac nad strategią 
rozwoju społeczno-gospodarcze-
go południowej części Dolnego 
Śląska „Sudety 2030”. Chodzi o pro-
jekt zainicjowany przez prezydenta 
Wałbrzycha Romana Szełemeja. Za-
uważył on, ze Dolny Śląsk rozwija się 
nierównomiernie:  uogólniając, pół-
noc – szybciej, południe – wolniej. Sta-
tystycznie Dolny Śląsk osiąga na tyle 
wysoką średnią dochodów, że w kolej-

nej perspektywie finansowej pomoc 
Unii Europejskiej dla regionu będzie 
najprawdopodobniej mocno ograni-
czona. Jednak w praktyce rzeczywi-
stość południa województwa rożni się 
znacząco od tej wrocławskiej czy le-
gnickiej. Stąd pomysł stworzenia stra-
tegii działań, które pozwolą na utrzy-
manie i zintensyfikowanie pomocy 
dla biedniejszych obszarów Dolne-
go Śląska. Dziesiątka radnych była za 
przystąpieniem do prac, jedna osoba 
była przeciw, dwie wstrzymały się od 
głosu.

Etat dla komendanta
Ostatnia przyjęta podczas sesji uchwa-
ła dotyczyła zmian w budżecie na 
rok bieżący. O 22.600 zł wzrastają 
wpływy z opłat za udzielanie zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu. Przeznaczo-
no je na zadnie „Sportowa szkoła” re-
alizowane w Miejskim Zespole Szkół 
(dodatkowe zajęcia sportowe i ogólno-
rozwojowe dla najmłodszych uczniów, 
wyposażenie i in.). Ponadto o 8.381,50 
zł zmniejszono środki przeznaczone 
na współpracę z Komendą Wojewódz-
ką Policji, kierując je na sfinansowa-
nie zatrudnienia naczelnika Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dusznikach.

O powody tej ostatniej zmiany py-
tała burmistrza przed głosowaniem 
radna Katarzyna Wydrych.  Piotr Le-
wandowski tłumaczył, że z przezna-
czonych na policję środków, tych nie 
wykorzystanych przez straż miejską, 
pozostanie ponad 8 tys. zł. – Ja traktu-
ję te pieniądze jako przeznaczone na 
zapewnienie bezpieczeństwa miasta – 
oznajmił. Tymczasem naczelnik OSP 
Marek Kijanka poinformował wła-
dze miasta, że sytuacja ekonomiczna 
zmusza go do podjęcia decyzji o wy-
jeździe z Dusznik. Gdyby tak się stało, 
OSP pozostałby tylko jeden kierowca 
wozu bojowego, a jednostka straciła-
by doświadczonego naczelnika. Roz-
wiązaniem okazało się, praktykowane 
w innych jednostkach, zatrudnienie 
Marka Kijanki jako kierowcy-naczel-
nika OSP (tak jest w niektórych są-
siednich gminach). Koszty tegorocz-

ne pokrywa zaoszczędzona kwota, zaś 
przyszłoroczne mogłyby pochodzić 
ze środków przeznaczanych na straż 
miejską (którą burmistrz chce rozwią-
zać). – Kierowca-naczelnik na etacie 
to dobre rozwiązanie dla straży – pod-
kreślił Lewandowski. Poparł go Ro-
bert Kowal, nie zgodził się natomiast 
Bolesław Krawczyk, sugerując zatrud-
nienie komendanta na etacie kierow-
cy w DZK.

Podczas dyskusji wynikł temat or-
ganizacji OSP i motywowania straża-
ków-ochotników. Zauważono, że wy-
maga on głębokiej analizy i dyskusji 
na posiedzeniu komisji. Burmistrz 
podniósł problem drenażu rynku pra-
cy przez pracodawców czeskich, co 
już wpłynęło na możliwości działania 
dusznickiej OSP. Marek Kijanka mó-
wił m.in. o bardzo niskim ekwiwalen-
cie wypłacanym strażakom (10 zł za 
godzinę akcji, maksymalna możliwa 
stawka to 24 zł). Nie była ona zmienia-
na od 2003 r. – Taka stawka to wstyd! 
– skomentowała radna Wydrych.

Za zaproponowanymi przez bur-
mistrza zmianami w budżecie gminy 
głosowało ośmioro radnych, dwoje 
był przeciwnych, jedna osoba wstrzy-
mała się od głosu, a jedna była chwi-
lowo nieobecna.

Już widać policję
Następnie radni zadawali pytania do 
sprawozdania burmistrza z jego dzia-
łalności w okresie 16 września – 15 
października. Sprawozdanie radni 
utrzymują na piśmie.

Burmistrz informował o swoim 
spotkaniu z komendantem powia-
towym policji w sprawie  dodatko-
wych służb policjantów w Dusznikach. 
Dwóch funkcjonariuszy ze służby pre-
wencyjnej już pełni obowiązki w na-
szym mieście, do tego trzej policjanci 
dusznickiego komisariatu mają dodat-
kowe godziny pracy wieczorami, wy-
pełniane głównie patrolami w Rynku 
i okolicy. Umowy z Policją podpisano 
na okres do końca roku.

Z przedstawicielami Ministerstwa 
Sportu i Turystyki burmistrz spo-
tkał się 29 września w sprawie kon-
troli obiektu Duszniki Arena. – Była 
to kontrola całego obiektu, wszyst-
kich tras, zrobiono zdjęcia, sporządzo-
no protokół, bez opinii, tylko z okre-
śleniem stanu faktycznego – wyjaśniał 
Lewandowski.

Z kolei 2 października burmistrz 
uczestniczył w kontroli obiektu Dusz-
niki Arena przeprowadzanej z  przez 
NIK. Ta kontrola była zaplanowana 
przez Izbę wcześniej, odbywa się ze 
względu na wielkość inwestycji gmi-
ny na Jamrozowej Polanie i dotyczy 
głównie spraw formalnych. Objęła 
również Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, które współfinansowało inwe-
stycję.

Kolejne omawiane spotkanie: 11 
października z Justyna Janicką z 
Sudeckiej Fundacji Awiatycznej w 
sprawie współpracy w propagowaniu 
sportów lotniczych na terenie Dusz-
nik. Gmina miałaby użyczyć funda-
cji miejsca w garażu nowego budyn-
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Położony najwyżej w Polsce krzyż pokutny 
Powyżej Koziej Hali w Górach 
Orlickich stoi zlepieńcowy sym-
bol zbrodni i pokuty – najwyżej w 
Polsce stojący krzyż pojednania, 
zwany też pokutnym, jednocze-
śnie najwyżej położony kamien-
ny krzyż w Sudetach. Znajduje się 
on ok. 807 m n.p.m., na pasie gra-
nicznym, nieopodal turystycznego 
przejścia granicznego. 

Podczas wojny trzydziestoletniej, w 
1639 r., oddziały wojska szwedzkiego 
przemieszczały się na wschód od mia-
sta Náchod  grabiąc leżące na ich dro-
dze wsie i miasteczka. Po minięciu i 
złupieniu miasta Olešnice, szwedzcy 

żołnierze poszli dalej na wschód w 
stronę granicy. Na zalesionym przy-
granicznym wzgórzu Szwedzi napo-
tkali grupę bandytów i wdali się w po-
tyczkę. Wygrali ją, lecz ich dowódca, 
szwedzki generał, został zabity. Jego 
towarzysze broni postawili w miejscu 
jego śmierci prosty kamienny krzyż 
szwedzki, zwany Czarnym Krzyżem. 

Jeśli ta historia jest prawdziwa, to 
umieszczona obok krzyża tablicz-
ka z tekstem „Krzyż pokutny, stawia-
ny przez zabójcę na miejscu zbrodni” 
jest całkowicie błędna. Jednak to tylko 
jedna z wielu historii próbujących wy-
jaśnić pochodzenie tego 75-centyme-

CIEKAWOSTKA

Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy to akcja pozy-
skiwania środków na wsparcie 
polskiej medycyny. Jej najistot-
niejszym elementem jest jedno-
dniowa zbiórki publiczna, która 
odbywa się co roku w drugą nie-
dzielę stycznia. Angażuje się w 
nią ponad 1.700 sztabów w całej 
Polsce i na świecie, oraz 120 tys. 
wolontariuszy kwestujących tego 
dnia na rzecz WOŚP.

Podczas 26. edycji głównym celem 
będzie wsparcie dla podstawowych 
oddziałów neonatologicznych. Neo-
natologia była celem Finałów WOŚP 

już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy na 
wszystkie oddziały noworodkowe w 
Polsce trafiły 3.844 urządzenia me-
dyczne za łączną sumę 121.909.333,39 
zł. Rodzice najmniejszych pacjentów 
mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć 
na gotowość do pracy 1.160 inkuba-
torów, 367 stanowisk do resuscytacji 
noworodków czy 334 kardiomonito-
rów, lecz nadal jest to zbyt mała ilość 
urządzeń. 

Dlatego już dziś zgłoś się i zostań 
wolontariuszem WOŚP w Duszni-
kach-Zdroju. Wystarczy, że wypełnisz 
ankietę w siedzibie sztabu, który znaj-

Zostań wolontariuszem
26. finału WOŚP

ku na Jamrozowej Polanie w celu 
przechowywania tam balonów. Z ko-
lei fundacja założyłaby w Dusznikach 
klub baloniarski, w którym szkoliłaby 
młodzież, a ponadto mogłaby uatrak-
cyjniać różne miejskie imprezy.

Skąd ta „Arena”?
W trakcie dyskusji Bolesław Kraw-
czyk poruszył kwestię nazwy stadio-
nu biathlonowego: – Ja nie wiem skąd 
się wzięła nazwa „Duszniki Arena”. To 
pan sobie chyba taką nazwę wymyślił. 
Bo dla mnie to jest obiekt „Jamrozo-
wa Polana”, którą ktoś wybudował… – 
oznajmił radny zwracając się do bur-
mistrza.

Ten przypomniał, że przed Mistrzo-
stwami Europy w Biathlonie odby-
ła się dyskusja, podczas której rada 
opowiedziała się za nieużywaniem na-
zwy „Jamrozowa Polana”, ponieważ 
kojarzy się ona z tamtejszym hote-
lem, którego miasto nie powinno re-
klamować. Ponieważ nie było jakiejś 
wiodącej propozycji nazwy ze stro-
ny radnych, przyjęto nazwę „Duszni-
ki Arena”. – Chciałbym zaznaczyć, pa-
nie burmistrzu, że nazwy obiektów, 
ulic i placów podejmuje się w drodze 
uchwały rady miejskiej, a z tego, co 
pamiętam, to takiej uchwały nie było 
– zauważył przewodniczący RM An-
drzej Rymarczyk.

Lewandowski tłumaczył, że ow-
szem uchwały nie było, ale przyjęto 
wniosek, by nie używać nazwy „Jamro-
zowa Polana”, więc jakiejś innej na-
zwy trzeba było użyć. – Według mnie 
to bardzo dobra nazwa. Jest oczywi-
ście zasadne, by przyjąć ją uchwałą – 
przyznał i obiecał przygotowanie sto-
sownego projektu.

Radni przyjęli w głosowaniu proto-
koły z dwóch poprzednich sesji. „Za” 
głosowało dziewięć. Choć nie było 
żadnych uwag, cztery osoby wstrzy-
mały się od głosu.

Sprawa 
prokuratorska
Interpelacje, zapytania i wolne wnio-
ski to nierzadko najgorętszy punkt 
programu. Tak było i tym razem.

Przewodniczący Rymarczyk popro-
sił członków wybranej na poprzedniej 
sesji Komisji Statutowej RM o wybra-
nie przewodniczącego. Burmistrz Le-
wandowski zauważył, że komisja mia-
ła miesiąc żeby się zebrać i wybrać 
przewodniczącego, by rozpocząć dzia-
łalność. Zaapelował, żeby nie przedłu-
żać niepotrzebnie prac nad zmiana-
mi w Statucie Miasta, które mają m.in. 
umożliwić wprowadzenie większej 
przejrzystości w działalności samorzą-
du poprzez imienny zapis głosowań. 
Aktualnie odnotowuje się jedynie licz-
bę głosów.

Radni zgłosili szereg zapytań zwią-
zanych z funkcjonowaniem gminy. 
Były one skierowane głównie do bur-
mistrza, który udzielał odpowiedzi na 
bieżąco. Godzinna emocjonalna dys-
kusja rozgorzała po tym, jak Robert 
Kowal nawiązał do pisma Prokuratu-
ry Rejonowej w Kłodzku informują-
cego radnych – jako zawiadamiające-
go – o wszczęciu śledztwa w sprawie 
udostępnienia obiektu Duszniki Are-
na na Rajd Dolnośląski. Kowal prosił 
o udostępnienie zawiadomienia, gdyż 
część radnych nie miała o nim poję-
cia i nie wiadomo było, kto to zawia-
domienie złożył. Relacja z tej części 
sesji – w oddzielnym tekście.

Przewodniczący zamknął posiedze-
nie po 6 godz. i 20 min. w obecności 
już tylko ośmiorga radnych.

Ci, którzy wytrwali oglądając sesję 
w internecie, mogą mieć słuszne pre-
tensje o te momenty, w których radni 
wymieniają zdania bez włączania mi-
krofonu.

Krzysztof Jankowski

duje się w Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sportu (ul. Zdrojowa 8). Każdy kan-
dydat na wolontariusza musi mieć ze 
sobą zdjęcie. 

Krótki przepis na to jak 
zostać wolontariuszem

 Przyjdź do sztabu i wypełnij an-
kietę, do której dołączysz swoje 
zdjęcie – nieprzekraczalny termin 
24.11.2017.
 Odbierz wygenerowane z syste-
mu zaświadczenie wolontariusza, któ-
re należy opatrzyć pieczątką szkoły 

lub miejsca pracy. Osoby niepełnolet-
nie muszą mieć zgodę opiekunów.
 Zwróć podpisane zaświadczenie 
do sztabu i oczekuj na potwierdzenie 
SMS-em. 

Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia będą przyjmowane do 
24 listopada br. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać pod numerem tel. 
748 669 438 i 515 159 735 lub mailo-
wo kultura@duszniki.pl 

inf.
MOKiS

trowego obiektu. Tak naprawdę nikt 
nie wie kto i kiedy go postawił oraz 
jaką skrywa tajemnicę. Możliwe, że 
pełnił rolę znaku granicznego. 

Kiedyś prowadziła obok niego 
mocno uczęszczana ścieżka, którą 
kuracjusze z Dusznik-Zdroju wędro-
wali na drugą stronę granicy. Najła-
twiej dotrzeć do Czarnego Krzyża 
idąc właśnie wzdłuż pasa granicznego 
– od przejścia turystycznego Duszniki 
Zdrój – Olešnice v Orilickych horách 
w kierunku ośrodka wypoczynkowe-
go „Jodła”.

Anna Arcinowska
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Donos czy obowiązek?
Do radnych – jako „zawiadamiające-
go” – wpłynęło 9 października pismo 
z Prokuratury Rejonowej w Kłodz-
ku informujące o wszczęciu śledztwa 
w sprawie przekroczenia uprawnień 
przez dyrektora MOKiS. Dyrektor 
miał przekroczyć swoje uprawnienia 
poprzez podpisanie umowy użyczenia 
należącego do gminy obiektu Duszni-
ki Arena na potrzeby rajdu.

Oni złożyli, 
ja doniosłem
Temat zainicjował na sesji radny Ro-
bert Kowal, który już wcześniej zwró-
cił się do przewodniczącego Rymar-
czyka o ujawnienie skierowanego do 
prokuratury zawiadomienia, ponieważ 
nie było jasne, kto z radnych je podpi-
sał. – Bardzo się źle czuję, i pewnie 
parę tu moich kolegów czy koleża-
nek, którzy są radnymi, że donosi-
my na własną gminę – mówił po-
ruszony.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Rymarczyk: – Informacja 
została złożona przez grupę rad-
nych jeszcze przed odbyciem tego 
rajdu po to, aby wstrzymać odby-
cie tego rajdu, a nie po to, aby zło-
żyć zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa. (…) Do-
niesienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa złożyłem osobiście ja 
– oznajmił. Obiecał udostępnić pismo 
grupy radnych pozostałym.  

Krzysztof Wojtyła: – Panie Rober-
cie, radni składali to jako osoby 
prywatne, a nie jako rada. To jest 
problem prokuratury, gdzie ta od-
powiedź przyszła, natomiast to nie 
było złożone z rady, tylko radni jako 
radni, grupa radnych, złożyła taką 
informację…

Potwierdził te słowa przewodniczą-
cy, argumentując, że żadne oficjalne 
pismo do prokuratury czy policji w tej 
sprawie nie wyszło z biura Rady Miej-
skiej. – To była indywidualna de-
cyzja radnych jako obywateli tego 
miasta.

Burmistrz Piotr Lewandowski: – 
Rozumiem, że wiadomo, kto zło-
żył te doniesienia i że można to po-
wiedzieć, tak? Bo ja rozumiem, że 
pan Robert i inni radni nie chcą 
być utożsamiani ze złożeniem ta-
kich doniesień. A rzeczywiście w pi-
śmie od prokuratura jest, że to rad-
ni zgłosili. Zresztą rozmawiałem z 
prokuratorem, który to samo po-
wiedział, że radni… Pytanie do tych 
osób:

jaki jest cel 
tego wszystkiego?
Bo państwo już zgłaszali do policji 
możliwość popełnienia przestępstwa 
przeze mnie, przez burmistrza, przy 
budowie toru wrotkarskiego. Wiecie 
państwo, jaki jest efekt takich zgło-
szeń?  Akurat dla tego zgłoszenia? 
Efekt jest taki, że policja pracowała 
nad tym przez rok. Przesłuchania, nie 
tylko nas, pracowników, radnych, któ-
rzy zgłaszali, ale i przesłuchania w Mi-
nisterstwie Sportu. Czy państwo my-

ślicie, że takie działania to są działania 
pozytywne dla gminy? Oczywiście 
przyszło umorzenie. Po roku pracy 
policji przyszło umorzenie tej sprawy. 
Nie potwierdziły się żadne rzeczy, któ-
re zostały przez państwa podniesio-
ne. (…) Więc po co? Sami sobie wy-
stawiamy „laurkę”. Po co np. pisanie 
pana Janusza Holcmana do ministra 
w sprawie Areny? (…) Czy cel jest taki, 
żeby znowu było śledztwo? Czy myśli 
pan, że będzie pozytywna reakcja na 
wnioski, jakie miasto będzie składać 
na dofinansowanie? Czy myśli pan i 
państwo, którzy zgłaszacie, że robimy 
sobie przyjaciół w takich różnych in-
stytucjach? I czy działacie na szkodę 
Piotra Lewandowskiego, o co chyba 
państwu chodzi? A tak naprawdę dzia-
łacie państwo na szkodę gminy.

Burmistrz zaapelował o powstrzy-
manie tego typu działań. Jego zda-
niem są one ewenementem nawet w 
skali kraju, bo dając pieniądze mini-
ster zazwyczaj słyszy podziękowania 
i nie spodziewa się przesłuchań jego 
pracowników przez policję. To wpły-
wa potem na relacje z ministrem, z 
pracownikami, na atmosferę rozmów 
przy kolejnych projektach. Za chwi-
lę ktoś inny może być burmistrzem 
– zauważył Lewandowski – ale zła re-
noma gminy pozostanie. Tymczasem 
policja dziwiła się, że w sprawie toru 
grupa radnych złożyła doniesienie, 
ale nie zweryfikowała prostych fak-
tów. Czy w świetle tego, że uszkodze-
nia po rajdzie na Jamrozowej Polanie 
zostały usunięte, angażowanie apara-
tu państwa było dobrym pomysłem? 
– pytał.

To obowiązek
Radny Krzysztof Wojtyła: – Myśmy 
napisali nie do prokuratury, tylko 
do policji. Tam było napisane, że 
impreza organizowana jest z naru-
szeniem prawa miejscowego. A po-
licja, zamiast zadziałał w sposób, 
w jaki powinna zadziałać, jeszcze 
ochraniała tę imprezę. Sam pan do-
brze wie, że pan dyrektor tak napraw-
dę przekroczył swoje uprawnienia. 
Sami podejmowaliśmy uchwałę, jako 
radni, dotyczącą określenia regulami-
nu Jamrozowej Polany. Po co? Żeby 
można było ukarać tych, którzy nisz-
czą ten tor. Nagle się okazuje, że pew-
na grupa uzurpuje sobie prawo do 
nieprzestrzegania tego prawa.

Wojtyła zarzucił burmistrzowi zi-
gnorowanie wniosku radnych o nie-
organizowanie odcinka specjalnego 
rajdu na torze biathlonowym. Argu-
mentował, że skoro na torze zbudo-
wanym z udziałem środków gminy 
doszło do wyrządzenia szkód, a tor zo-
stał użyczony organizatorom rajdu z 
naruszeniem prawa miejscowego, to 
obowiązkiem przewodniczącego było 
zgłosić to do prokuratury.

Zdaniem burmistrza dyrektor MO-
KiS nie przekroczył swoich upraw-
nień. Lewandowski przypomniał, że 
choć poruszanie się samochodami po 
torze jest generalnie zabronione, to 
może być dopuszczone za zgodą za-
rządcy w wyjątkowych sytuacjach – 

i taką sytuacją był Rajd Dolnośląski. 
Gmina była zabezpieczona umową na 
wypadek szkód i likwidacja powsta-
łych szkód została pokryta z polis kie-
rowców. – A jeśli pan uważa, że policja 
źle zadziałała ochraniając imprezę, to 
proszę złożyć zawiadomienie do poli-
cji o złym działaniu policji.

To żenujące
Radny Łukasz Witek: – Państwa 

donosy doprowadziły do tego, że… 
Jak wiadomo, dwa sezony temu 
udało nam się pozyskać sponso-
ring dla szkoły. W tej chwili żadna 
firma przez to całe zamieszanie nie 
chce z nami współpracować. (…) 
Nawet nie chcą nam sprzedawać 
towaru na warunkach preferencyj-
nych. (…) I to jest działanie na szko-
dę gminy jak dla mnie.

Według burmistrza sytuacja kon-
fliktów i donosów odstrasza nie tylko 
sponsorów. – Atmosfera, jaką pań-
stwo tworzycie wokół inwestycji, wo-
kół pozytywnych rzeczy w mieście 
jest po prostu tra-gicz-na. Utrudnia 
to niesamowicie współpracę z wie-
loma różnymi podmiotami.

Radny Jakub Biernacki uznał za-
angażowanie Dusznik w Rajd Dolno-
śląski, w tym zorganizowanie odcin-
ka specjalnego na Duszniki Arena za 
słuszne i uzasadnione. Jego zdaniem 
miasto zyskało wizerunkowo, a obiekt 
zgodnie z wcześniejszymi założeniami 
został wykorzystany w szerszym za-
kresie. Radny stwierdził, że czuje się 
zażenowany zgłoszeniem do proku-
ratury.

– Najlepszym dowodem tego, ja-
kim sukcesem była ta impreza na 
Jamrozowej Polanie jest to, że Polski 

Związek Motorowy chce, by oesy na 
Duszniki Arena otworzyły przyszło-
roczny sezon rajdowy z początkiem 
lata – dodał burmistrz.

Na ratunek gminie
Radny Janusz Holcman oznajmił, że 
przeciwdziałając organizacji rajdu na 
Duszniki Arena działał zgodnie ze 
ślubowaniem radnego, ratował mie-
nie gminy. Przyznał, że wysłał emaila 
do ministra sportu z prośbą, by bur-
mistrzowi „ostudził głowę”. Zdaniem 
Holcmana trasy Jamrozowej Polany 
nie nadają się do uprawiania spor-
tów motorowych, a pozwalając na or-
ganizację rajdu Lewandowski złamał 
jednak regulamin. – Ci radni, którzy 
pana popierają, nie wiedzą na czym 
polega funkcja radnych – stwierdził.

– Panie Januszu, kiedyś byłem 
zaskoczony pana działaniami. Te-
raz jestem zażenowany i z przykro-
ścią patrzę na to, co pan robi – zare-
agował Robert Kowal. Jego zdaniem 
Jamrozowa Polana służy Dusznikom 
przede wszystkim marketingowo, bo 
zarabiać sama nigdy nie będzie. Dla-
tego powinna być wykorzystywana w 
możliwie najszerszym zakresie. I tak 
się stało. Zaś regulamin nie został zła-
many, bo dopuszcza wyjątki. Orga-
nizacja rajdu spełniła swoje zadanie, 
bo ludzi było więcej, niż na Mistrzo-
stwach Europy, a opinie bardzo pozy-
tywne. – Panie Januszu, pan ratuje 
Duszniki?  Nie, pan jest szkodni-
kiem w tej sprawie! – niemal wy-
krzyczał radny. Po tych słowach prze-
wodniczący wyłączył jego mikrofon, 
za „przekroczenie granic dobrego 
smaku”. Nieco później Kowal przepro-
sił Holcmana za „szkodnika”.

Polemizowano jeszcze, czy rad-
ni złożyli zawiadomienie jako osoby 
prywatne, czy jako radni, ale nadal 
nie było wiadomo, kto był w tej gru-
pie. Pomimo sugestii burmistrza, poza 
Krzysztofem Wojtyłą nikt więcej nie 
potwierdził swojego udziału.

Ruch oporu
Wojtyła zaznaczył, że nie chodzi o to, 
czy zawody się udały czy nie, tylko 
chodzi o przekroczenie uprawnień. 
Jego zdaniem burmistrz wiedział, co 
należy zrobić, żeby grupa radnych za-
akceptowała sposób przeprowadzenia 
rajdu na Jamrozowej Polanie. – Pan 
tego nie zrobił, pan po prostu total-
nie olał tych radnych i robił dalej po 
swojemu. Panie burmistrzu, niech się 
pan nie dziwi, niech pan zobaczy cho-
ciaż troszeczkę winy po swojej stro-
nie, a nie cały czas tylko, że my jeste-
śmy winni. My tak działamy z uwagi 
na to, że pan działa w sposób, jaki wy-
wołuje u nas opór. Pan, panie burmi-
strzu w ogóle nas nie postrzega jako 
radnych. Efektem tego jest również 
to, o czym dzisiaj mówiliśmy na komi-
sji: pan wie już od jakiegoś czasu, że 
jest problem z kierowcą [OSP – red.], 
a na sesji podaje nam, w jaki sposób 
to rozwiązać. No tak się nie robi. Jeste-
śmy dorośli, każdy z nas poświęca ileś 
czasu, żeby te sprawy dla miasta zała-
twić, nie dla siebie. Ja w każdym bądź 
razie dla siebie nic przez te siedem lat, 
które miałem, dla siebie czy dla swo-
jego [okręgu? – red.] nie załatwiłem. 
Jestem marnym, dziadowskim rad-
nym, to mogę powiedzieć. Ale dzia-
łam na tyle, na ile mogę. Natomiast 
jak pan dyskredytuje nasze działania, 
niech się pan nie dziwi, że my będzie-
my patrzeć panu na ręce i robimy to. 
Pan swoim działaniem doprowadza 
do tego, że pracownicy przekracza-
ją swoje uprawnienia. I to było wnio-
skiem skierowanym do policji, że zo-
stało przekroczone uprawnienie i na 
podstawie tego uprawnienia nastąpiło 
złamanie prawa.

Lewandowski ripostował, że niektó-
rzy radni nie przyjmują jego logicznej 
argumentacji, co zamyka możliwość 
współpracy. Natomiast motywacja 
typu „skoro pan nam tak, to my panu 
tak” dowodzi, że celem jest atak perso-
nalny, a nie dobro miasta.

Polemikę zakończyła wymiana 
uwag na temat zaistniałych lub nie 
uszkodzeń tras biathlonowych. Bur-
mistrz przypomniał, że są zapisy wi-
deo stanu tras sprzed i po rajdzie, 
więc nie ma niejasności co do faktów. 
Robert Kowal powiedział, że miał bar-
dzo wiele wątpliwości przed rajdem, 
ale wszystko zostało naprawione, poza 
asfaltem na mostku, który – jak się 
spodziewa – też będzie wkrótce  na-
prawiony. Łukasz Witek oznajmił, 
że przebiegał trasy na nartorolkach 
przed rajdem, po rajdzie i praktycznie 
różnicy nie widzi.

Andrzej Rymarczyk: chodzi tylko o 
to, byśmy zachowali to, co mamy.

Krzysztof Jankowski

Do bardzo emocjonalnej dyskusji doszło podczas sesji Rady Miejskiej Dusznik-Zdroju 26 października. Spie-
rano się o to, czy słuszne było zawiadomienie prokuratury w sprawie przeprowadzenia części Rajdu Dolnoślą-
skiego na trasach biathlonowych Jamrozowej Polany.

POGŁĘBIŁ SIĘ PODZIAŁ W RADZIE MIEJSKIEJ

Odpowiedź prokuratury, która wpłynęła do Urzędu Miasta
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– W 776 r pn.e. w dalekiej Olim-
pi na Peleponezie odbyły się pierw-
sze igrzyska ku czci Zeusa z Olimpu. 
Zwycięskich zawodników nagradzano 
gałązką laurową. Czy daleko Duszni-
kom do starożytnej Olimpii? - pyta-
ła podczas inauguracji gali dyrektor 
MZS w Dusznikach-Zdroju Renata 
Brodziak – Geograficznie tak, ale idea 
sportu, rywalizacji, idea nagradzania 
najlepszych jest nam równie bliska.

Stąd też pomysł na nazwę gali, bo 
tradycje sportowe w mieście są nie-
zwykle bogate. Wychowaliśmy wie-
lu mistrzów Dolnego Śląska, Polski, 
Europy i Świata. Wśród tych najlep-
szy byli również olimpijczycy. Najstar-
szym klubem sportowym w naszym 
mieście był Start, gdzie trenowano 
skoki narciarskie. W 1972 roku szko-
ła podstawowa w Dusznikach-Zdro-
ju otrzymała imię Bronisława Cze-
cha i Heleny Marusarzówny i to tutaj 
powstała rok później pierwsza klasa 
sportowa. W tym samym roku liceum 
zostało szkołą sportową z sekcją sa-
neczkarską i narciarstwa biegowego. 
Od tego czasu duszniccy uczniowie 
zapisują karty historii sportu.

Od pierwszaka
Jako pierwsi podczas gali zostali wy-
różnieni tegoroczni pierwszoklasiści, 
którzy uczestniczą w nowym projek-
cie gminy – sportowa szkoła. –  Jest 
to wynik naszego spotkania z dyrek-
tor MZS, nauczycielami i trenerami 
z klubów w mieście. Szukaliśmy od-
powiedzi na jedno, podstawowe py-
tanie. Jak gmina może pomóc mło-
dym sportowcom? – mówił burmistrz 
miasta. W ramach realizacji projek-
tu dzieci otrzymały komplet dresów 
z logo szkoły i projektu oraz stro-
je specjalistyczne dedykowanej każ-
dej z dyscyplin (biathlon, wrotkarstwo 
szybkie oraz piłka nożna). Całości do-
pełniają darmowe cztery godziny tre-
ningów w tygodniu. Projekt w cało-
ści finansowany jest z budżetu miasta. 
Tak naprawdę to, że wspieramy już 
pierwszoklasistów, to zasługa Agniesz-
ki Ziemczonek, która przekonała nas, 
że to najlepszy pomysł – kontynuował 
Lewandowski.

Za wyniki
Podczas gali wręczono również sty-
pendia sportowe, które uroczyście 
wręczyli burmistrz miasta Piotr Le-
wandowski wraz ze skarbnik gminy 
Elżbietą Błasiak. Stypendystami zosta-
li: Kaja Gajewska, Filip Hawrylak, Ali-
cja Jasztal, Jakub Kościuk, Patrycjan 
Jamrozy, Kinga Wojnar, Norbert Lesz-
czyński, Łukasz Bałęczny, Monika 
Wyszyńska, Jakub Ogorzałek, Justyna 
Panterałka, Karolina Mielcarek, Ad-
rian Wojnar, Paulina Pulik, Sebastian 
Ochap, Sonia Gach i Adam Gruda, 
będą otrzymywać wsparcie finanso-
we od gminy do końca roku szkol-
nego 2017/18. Dodatkowo młodych 

sportowców wsparło Stowarzyszenie 
Zieleniec, które przekazało nagrodę 
2.000 zł dla klubu UKS Orlica oraz 
po 500 zł dla Kaji Gajewskiej i Filipa 
Hawrylaka. – Reprezentowanie nasze-
go miasta na światowych arenach jest 
czymś bardzo ważnym i wyjątkowym. 
Dziękujemy Wam bardzo serdecznie 
–  mówił Wojciech Zaczyk wręczając 
nagrody.

Za wsparcie
– Myślę, że jest to skromne wyrażenie 
naszej wdzięczności dla wszystkich 
rodziców zaangażowanych w trenin-
gi swoich dzieci. To właśnie państwu 
chcielibyśmy szczególnie podzięko-
wać za działalność na rzecz klubów 
i dusznickiego sportu – tak zainaugu-
rowała wręczenie wyróżnień dla ro-
dziców sportowców dyrektor szkoły. 
Nagrodzeni zostali: Michał Gajewski, 
Sylwia Jasztal, Maciej Hawrylak, Mag-
dalena Wojnar, Marzena Mielcarek 
oraz Arkadiusz Ogorzałek. Na gali 
nie zapomniano również o trenerach. 
Wszak to pod ich okiem i dzięki ich 
wiedzy nasi sportowcy rozwijają się 
i zdobywają kolejne medale. Szlifie-
rze naszych sportowych diamentów 
to: Agnieszka Ziemczonek, Katarzyna 
Jaroszewicz, Dorota Zuberska, Kinga 
Goraj, Bogdan Hacuś, Bożena Januko-
wicz, Marek Stepnowski, Paweł Skok 
i Grzegorz Staniszewski. Mówiąc o 
wsparciu piłkarzy nie mogło zabrak-
nąć wśród wyróżnionych Mariana 
Wołkowicza i Witolda Wiśniewskiego 
– od pokoleń związanych z MKS Po-
goń Duszniki-Zdrój. Myślę, że chyba 
nikt nie umiałby sobie wyobrazić Po-
goni bez nich. O każdym, kto gościł 
tego wieczoru na scenie można by na-
pisać wiele, bo każdy to była osobo-
wość. Dziękujemy, gratulujemy, liczy-
my na więcej.

Poza kategoriami
Wyróżnienia otrzymali także młod-
si biathloniści, którzy należą do klubu 
UKS Muflon, działającego przy szko-
le podstawowej. Martyna Bernacka, 
Maria Karmazyn, Natalia Półtorzyc-
ka, Karolina Biernacka oraz Kamil 
Mielcarek. Organizatorzy nie zapo-
mnieli również o tych uczniach, któ-
rzy odnoszą sukcesy w innych dyscy-
plinach sportów, niż te trenowane w 
szkole czy miejskich klubach. Za wy-
niki w narciarstwie alpejskim wyróż-
niono Alicję i Jakuba Zaczyk, Hannę 
Spyrę i Aleksandra Jarusa. Jan Jaku-
biec odebrał wyróżnienie za wyniki 
osiągane w tenisie.

Za rozwój
Sportowcy nie mogliby się rozwijać, 
gdyby nie nowoczesna infrastruktura, 
która mogła powstać dzięki zaangażo-
waniu wielu osób. Dla części z nich 
Duszniki to wręcz drugi dom, dla in-
nych niewielka miejscowość na Dol-

nym Śląsku. Najważniejsze jest jed-
nak to, że wszyscy oni uwierzyli, że 
warto inwestować w naszą młodzież. 
– Bez wysiłku osób, które pomagają 
nam lobbować nasze pomysły, wie-
lu z nich nie udałoby się zrealizować. 
Dzięki wsparciu posła Michała Dwor-
czyka, Duszniki Arena zyskała przy-
chylność rządzących naszym krajem, 
co zaowocowało dofinansowaniem w 
wysokości 11 milionów złotych! O 
Dusznikach pamięta marszałek woje-
wództwa, wspiera nas i mam nadzie-
ję, że ta nasza współpraca będzie kon-
tynuowana. Mamy też prawdziwego 
przyjaciela. Osobę do której zawsze 
mogę zadzwonić po poradę, a jest to 
Czesław Kręcichwost. Wspiera nas 
nie tylko w sporcie, ale w wielu in-
nych dziedzinach również. – mówił 
burmistrz miasta, zapowiadając oso-
by wyróżnione Specjalnymi Dusznic-
kimi Olimpami Sportu. Byli to: sekre-
tarza MON, poseł na sejm RP Michał 
Dworczyk – nagrodę odebrała w jego 
imieniu duszniczanka – Krystyna Śli-
wińska, sekretarz stanu MSiT Jaro-
sław Stawiarski, radny sejmiku woj. 
dolnośląskiego Czesław Kręcichwost, 
marszałek województwa dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski, wicemar-
szałek województwa dolnośląskiego 
Iwona  Krawczyk. Burmistrz wręczył 
również statuetkę dla Dolnośląskiego 
Związku Biathlonu na 15-lecie działal-

ności na ręce prezesa – Jerzego Py-
tasza, z życzeniami trwania owocnej 
współpracy dla rozwoju biathlonu.

Dusznickie 
Olimpy Sportu
Każdy z trenerów poszczególnej dys-
cypliny nominował sześciu najlep-
szych sportowców, po czym kapituła 
w składzie:  Renata Brodziak -  dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Szkół, Piotr 
Lewandowski – burmistrz miasta, Je-
rzy Pytasz – prezes Dolnośląskie-
go Związku Biathlonu, Wojciech Za-
czyk – przedstawiciel Stowarzyszenia 
Zieleniec, były zawodnik w narciar-
stwie alpejskim i wykładowca na 
wrocławskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego, wytypowała do nagro-
dzenia Dusznickimi Olimpami Sportu 
po trójce w kategoriach: łyżwiarstwo 
szybkie, wrotkarstwo szybkie oraz 
biathlon. Statuetki przyznano również, 
za najważniejsze wydarzenie sporto-
we, dla sportowca amatora, oraz piłka-
rzom. Każda ze statuetek miała swoje-
go fundatora, który mógł ją osobiście 
przekazać wybranemu sportowcowi.

Łyżwiarstwo szybkie
Nominowani w tej kategorii: Kaja Ga-
jewska, Alicja Jasztal, Hania Mazur, 
Natalia Domel, Antonina Ostrowska, 

Filip Hawrylak. Pierwszego Olimpa 
wręczył przedstawiciel fundatora na-
grody – posła na Sejm RP Ireneusza 
Zyski – Miłosz Węgrzyn, a otrzyma-
ła go Kaja Gajewska. Członkini kadry 
Narodowej Juniorów w łyżwiarstwie 
szybkim 2017/2018 oraz uczestniczka 
Pucharów Świata Juniorów w łyżwiar-
stwie szybkim 2017/2018. Kaja obję-
ta jest szkoleniem olimpijskim Pekin 
2022, walczy o udział w 2018 roku w 
Mistrzostwach Świata Juniorów w Salt 
Lake City.

Drugą statuetkę w tej katego-
rii otrzymał z rąk prezesa Zespołu 
Uzdrowisk Kłodzkich Marcina Gwoź-
dzia – Filip Hawrylak. Zdobywca me-
dali w europejskich zawodach dzieci 
w Herrenven w łyżwiarstwie szyb-
kim, Pucharu Polski w ogólnopol-
skich zawodach dzieci 2015/2016 oraz 
2016/2017 w łyżwiarstwie szybkim, 
zawodnik Kadry Narodowej Dzieci 
2016/2017, multimedalista Mistrzostw 
Polski w rolkarstwie szybkim i Pu-
charu Polski w łyżwiarstwie szybkim.

Ostatni Olimp w tej kategorii tra-
fił do Alicji Jasztal. Tak jak poprzed-
nicy, Alicja to wychowanek Agniesz-
ki Ziemczonek i członek klubu UKS 
Orlica. Zdobywczynii Pucharu Pol-
ski w ogólnopolskich zawodach dzie-
ci 2016/2016 oraz w łyżwiarstwie 
szybkim 2015/2016, zawodniczka Ka-
dry Narodowej Dzieci w łyżwiarstwie 

Dusznickie Olimpy 
2017 rozdane!
W środę 15 listopada odbyła się pierwsza gala Dusznickie Olimpy Sportu podczas której wyróżniono najlep-
szych z najlepszych wśród dusznickich sportowców.

Złoty Olimp Sportu 2017 został przyznany drużynie seniorów MKS Pogoń Duszniki-Zdrój. Na zdjęciu od lewej:
Paweł Skok – prezes MKS-u, Bartek Drozdowski – trener drużyny seniorów oraz Piotr Lewandowski – burmistrz miasta.
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szybkim 2017, multimedalistka Mi-
strzostw Polski we wrotkarstwie szyb-
kim 2016/2017. 

Wrotkarstwo szybkie
Fundatorem pierwszego Olimpu 
Sportu w tej kategorii, był Janusz 
Bieńkowski. Właściciel sąsiadujące-
go z Duszniki Arena hotelu i jak się 
dowiedzieliśmy były kolarz szosowy, a 
otrzymał ją Jakub Kościuk. W imie-
niu Kuby nagrodę odebrała mocno 
wzruszona i zaskoczona mama. Kuba 
to wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski, członek Kadry Narodowej i 
uczestnik Mistrzostw Europy.

Drugim nagrodzonym zawodni-
kiem w tej kategorii został Patrycjan 
Jamrozy – wielokrotny medalista Mi-
strzostw Polski, członek kadry naro-
dowej i uczestnik Mistrzostw Europy. 
Jego nagrodę ufundował Viessmann 
Polska. Łukasz Sajewicz – dyrektor 
ds. klientów strategicznych – wręcza-
jąc statuetkę życzył wszystkim spor-
towcom determinacji w dążeniu do 
celu. Tej na pewno nie brakuje żadne-
mu z nagrodzonych.

Trzecia statuetka – ufundowana 
przez Dolnośląski Związek Biathlo-
nu – z rąk Jerzego Pytasza trafiła do 
Kingi Wojnar. Wielokrotnej medalist-
ki Mistrzostw Polski i ogólnopolskich 
zawodów dzieci, zdobywczyni Pucha-
ru Polski w ogólnopolskich zawodach 
dzieci 2015/2016 w short-tracku, złotej 
medalistki sztafet w łyżwiarstwie szyb-
kim oraz multimedalistki Mistrzostw 
Polski we wrotkarstwie szybkim. 

Oprócz nagrodzonych nomino-
wani byli: Mariusz Bałęczny, Amelia 
Pańczyszyn oraz Aleksandra Jabłoń-
ska. Wszyscy nagrodzeni to członko-
wie klubu UKS Orlica i podopieczni 
Agnieszki Ziemczonek i Witolda Ma-
zura.

Biathlon
W tej kategorii nagrody oczywi-
ście ufundował Dolnośląski Związek 
biathlonu, a wręczyli je kolejno Jerzy 
Pytasz, Andrzej Sidorowicz oraz Ja-
nusz Bieńkowski. – Dewizą dusznic-
kiej szkoły jest hasło: wychowujemy 
mistrzów. Wychowujecie nie tylko mi-
strzów, ale również dobrych ludzi. – 
przemawiał Andrzej Sidorowicz wrę-
czając nagrodę. Statuetki odebrali: 
Norbert Leszczyński i Łukasz Bałęcz-
ny – członkowie kadry narodowej ju-
niorów oraz wielokrotni medaliści 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Trójkę dopełniła Monika Wyszyńska 
– złota medalistka Mistrzostw Polski 
w biathlonie letnim. Wszyscy zawod-
nicy na co dzień trenują pod okiem 
Kingi Goraj oraz Bogdana Hacusia. 
Nominację otrzymali również Justyna 
Panterałka, Karolina Mielcarek i Ja-
kub Ogorzałek.

Mały wielki Olimp
– Przed spotkaniem kapituły ta kate-
goria nie istniała. Ale jest taka jedna 
osoba, kiedy przeczytaliśmy jej imię i 
nazwisko, to ile ma lat i jakie ma już 
osiągnięcia, to musieliśmy stworzyć 
nową kategorię. – wyjaśniał burmistrz. 
Ta nagroda trafiła do zdobywczy-
ni Pucharu Polski w ogólnopolskich 
zawodach dzieci 2016/2017 w shor-
t-tracku, multimedalistki ogólnopol-
skich zawodów we wrotkarstwie szyb-
kim i Pucharu Polski w łyżwiarstwie 
szybkim w latach 2016/2017 oraz w 
short-tracku, multimedalistki zawo-
dów europejskich we wrotkarstwie i 
w short-tracku, złotej medalistki szta-
fet w łyżwiarstwie szybkim – dziewię-
cioletniej Hani Mazur. Mały Olimp 
Sportu to wyróżnienie przyznawane 
wśród najmłodszych zawodników. Pa-
trząc na to jakie wrażenie na kapitule 
zrobiły wyniki Hani, możemy się tyl-

ko domyślać jak Agnieszce udało się 
przekonać gminę do realizacji projek-
tu Sportowa Szkoła od klasy pierw-
szej szkoły podstawowej.

Amator  
i wydarzenie roku
Nominacje do nagrody w kategorii 
sportowiec amator przesyłali duszni-
czanie. Zgłaszać można było każde-
go kto trenuje sport amatorsko i jest 
mieszkańcem naszego miasta. Spo-
śród zgłoszeń kapituła postanowiła 
nagrodzić Rolanda Winnickiego. Ko-
lejnego Olimpa tego wieczoru przy-
znano za sportowe wydarzenie roku, 
a walczyły o niego X Maraton MTB 
im. A. Filipiaka, Otwarte Mistrzostwa 
Europy w Biathlonie oraz Rajd Dol-
nośląski. Decyzją kapituły nagroda 
przypadła współorganizatorom Mi-
strzostw Europy – Polskiemu Związ-

kowi Biathlonu. – Ramię w ramię, 
łopata w łopatę, wspólnie z prezes 
Polskiego Związku Biathlonu Dagma-
rą Gerasimuk udało nam się zorgani-
zować te mistrzostwa – komentował 
Lewandowski – składając wyróżnie-
nie na ręce skarbnika PZBiath An-
drzeja Stoleckiego.

Do weterana   
Galę zakończyły wyróżnienia dla pił-
karzy. Jako pierwszych na scenie zo-
baczyliśmy reprezentantów drużyny 
młodzików MKS Pogoń Duszniki-
-Zdrój, którzy otrzymali Olimpa z rąk 
dyrektora wydziału sportu rekreacji i 
turystyki województwa dolnośląskie-
go Pawła Rańdy za zajęcie II miejsca 
w rozgrywkach klasy terenowej mło-
dzików w sezonie 2016/2017. 

Gala to miejsce, pomysł żeby po-
dziękować nie tylko tym najmłod-

szym, tym lekko starszym, ale też 
weteranom dusznickiego sportu. Po 
młodzikach scena należała do piłka-
rzy związanych z klubem od ponad 
20 lat. – Artur gra w Pogoni od jej 
reaktywacji w roku 1993, w między 
czasie był członkiem zarządu klubu i 
jego prezesem. Grzesiek to trener wy-
różnionych przed chwilą młodzików. 
Chciałbym, żeby wśród dzisiejszej 
młodzieży było wielu takich jak Wy. 
Takich, których kiedyś będziemy mo-
gli nagradzać jako weterana, tak jak 
Was. Dziękuję Panowie za wszystko. – 
gratulował Paweł Skok prezes MKS-
-u. Olimpy sportu trafiły do Artura 
Tucholskiego i Grzegorza Staniszew-
skiego. – Chciałbym życzyć naszym 
uczniom i sportowcom wielu sukce-
sów i aby taka gala była co roku, bo 
my na takie spotkanie sportowe cze-
kaliśmy właściwie od dziecka. – dzię-
kował Grzegorz.

Złota drużyna
Kulminacyjnym momentem gali było 
wręczenie najważniejszego, Złotego 
Olimpu Sportu. Ten przyznano druży-
nie seniorów MKS Pogoń Duszniki-
-Zdrój, za awans do klasy okręgowej 
w sezonie 2015/16 i utrzymanie się w 
sezonie 2016/17. W imieniu drużyny 
nagrodę odebrał Bartek Drozdowski. 
Dla każdego z zawodników przygoto-
wano pamiątkowe medale, a dla dru-
żyny jako całości przekazano symbo-
licznie statuetkę Olimpa Sportu.

Do zobaczenia za rok, bo to tutaj 
w Dusznikach jest młodzież, tutaj są 
tradycje, tutaj jest przyszłość sportu w 
naszym kraju.

Szymon
Korzuch

Galę poprowadzili: Anita Bodzińska i Damian Bochnak Dusznickie Olimpy Sportu rozdano na Duszniki Arena

Hania Mazur – najmłodszy Dusznicki Olimp Sportu 2017 Roland Winnicki triumfował w kategorii sportowiec amator

Kaja Gajewska – Dusznicki Olimp Sportu w kategorii łyżwiarstwo szybkie Galę uświeniły występy Chóru Tarantella z MZS-u
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Źródło: „Gazeta Gmin” nr 1, 30 października 1992 r.

Z prac Zarządu Miasta
Dyskutowano nad formą przekształcenia 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zarząd zdecydował przeznaczyć do sprze-
daży w drodze przetargu budynek przy ul. 
Krótkiej 5. Postanowiono sprzedawać każde 
mieszkanie osobno.

Z braku środków Zarząd postanowił nie 
przystępować do Business Foundation Book.

Zarząd spotkał się z dyr. WPEC-Wał-
brzych w sprawie przejęcia kotłowni i po-
działu tego przedsiębiorstwa. Ustalono, że 
niezbędne jest spotkanie wszystkich burmi-
strzów i wójtów zainteresowanych gmin.

Zarząd spotkał się z Kierownikiem Rejo-
nowego Biura Pracy w celu omówienia pro-
blemu bezrobocia w mieście.

W związku ze zbieżnością zamierzeń rad-
nego R. Poloczka w sprawie programu roz-
woju turystyki z programem przygotowa-
nym przez „EUROREG” (Europejski Instytut 
Rozwoju Regionalnego i Lokalnego), Zarząd 
zasugerował skoordynowanie działań w tym 
zakresie z powstającym na bazie tego opra-
cowania Konsorcjum „Turystyczna Szóstka” 
z siedzibą w Szczytnej.

Po zapoznaniu się z programem „EURO-
REG-u” i sprawozdaniem Burmistrza ze spo-

tkania sześciu gmin w Szczytnej, ustalono, że 
proponowana partycypacja w kosztach po-
wołania konsorcjum turystycznego i jego 
funkcjonowania w kwocie 20 mln zł musi 
być zaakceptowana przez Radę.

W odpowiedzi na wystąpienie Polskie-
go Związku Niewidomych w Ciechocinku 
i Fundacji „Wszystko dla Dzieci” (zajmują-
cej się rehabilitacją dzieci z porażeniem mó-
zgowym) Zarząd postanowił przeznaczyć na 
rzecz tych organizacji po 500 tys. zł.

Zarząd załatwił negatywnie wystąpienie 
PKP w sprawie zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości i podatku gruntowego.

Dyskutowano nad aktualizacją planu ogól-
nego zagospodarowania miasta. W związku 
z utratą aktualności tego planu, Zarząd pod-
daje pod publiczną ocenę skutki zmian w za-
gospodarowaniu przestrzennym, wynikają-
cym z realizacji planu miejscowego.

Dyskutowano nad projektem uchwały w 
sprawie reklam.

Przyjęto projekt uchwały i regulaminu na 
temat ustanowienia nagrody za prace dyplo-
mowe dotyczące naszego miasta.

Zarząd zaakceptował urządzenie ciągu 
pieszo-jezdnego z utrudnieniem ruchu ko-

łowego na ul. Sportowej. Zapoznał się też z 
propozycja budowy kładki na rzece na prze-
dłużeniu ul. Stromej.

Zarząd przyjął i przedłożył do decyzji 
Rady projekt uchwały zakazującej spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicznych na te-
renie miasta.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie 
przekazania mieszkań na rzecz Skarbu Pań-
stwa, celem oddania ich mieszkańcom w ra-
mach rekompensaty za mienie pozostawio-
ne za granicą.

Zarząd spotkał się z projektantem i wyko-
nawcą budowy szkoły w sprawie koncepcji 
kontynuowania tej inwestycji. Ustalono m.in. 
termin wykonania kompletnej dokumenta-
cji na 28 lutego 1993 r.

W związku z niską frekwencją dzieci w 
grupie żłobkowej przedszkola, Zarząd posta-
nowił doprowadzić do spotkania z dyrekto-
rem.

Zarząd załatwił negatywnie wniosek Ze-
społu Domów „Barbara – Polonez” o zmniej-
szenie stawki opodatkowania.

Zarząd postanowił przygotować uchwa-
łę rozwiązującą Społeczny Komitet Budowy 
Szkoły.

Plotce mówimy: nie
W pierwszym numerze „GG” redakcja wi-
tała na pierwszej stronie Duszniki, które 
nie posiadały wcześniej swojego regularne-
go pisma...

[…] Tym, którzy w wyborach samorzą-
dowych w 1990 r. poszli do urn należy się  
trochę więcej informacji. Ci, którzy tamte 
wybory tylko obserwowali, też chcieliby wie-
dzieć więcej. Więcej chociażby o tym , czego 
już dokonali ich przedstawiciele, jak obecnie 
gospodarują majątkiem gminy i co zamie-
rzają na przyszłość. Brak takich i innych in-
formacji pozwala panoszyć się plotce, sprzy-
ja nieporozumieniom i umacnia nabytą w 
minionej epoce bierność.

Spróbujmy  odwrócić niekorzystne ten-
dencje. Zarząd naszego miasta postanowił 
współwydawać „Gazetę Gmin”. Stwórzmy 
więc wspólnie, Duszniczanie, szerokie forum 
wymiany rzetelnej informacji i wyważonych 
poglądów. „Gazeta” czeka na Wasze głosy.

• W sprawie ustanowienia zakazu spoży-
wania alkoholu w miejscach publicznych. 
Wprowadzono zakaz spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na 
terenie miasta Duszniki Zdrój, za wyjątkiem 
miejsc, w których wydano osobne pozwo-
lenie na spożywanie alkoholu. Za nieprze-
strzeganie zakazu nakładać się będzie kary 
grzywny.
• W sprawie przekazania do dyspozycji 
Skarbu Państwa lokali mieszkalnych, któ-
rych najemcami są osoby uprawnione do 
otrzymania rekompensaty za mienie pozo-
stawione za granica, w celu częściowej reali-
zacji przez Skarb Państwa ww. zobowiązania 
poprzez przekazanie tych lokali na własność 
osobom uprawnionym lub ich spadkobier-
com. Przekazano na rzecz Skarbu Państwa 
jeden garaż i jedenaście lokali mieszkalnych 
użytkowanych przez osoby uprawnione do 
otrzymania rekompensaty za mienie pozo-
stawione za granicą. Warunkiem przekaza-
nia nieruchomości jest poniesienie przez 
Skarb Państwa kosztów związanych z przy-
gotowaniem nieruchomości do przejęcia 
(wycena, rozgraniczenia terenu).
• O zmianie uchwały dotyczącej zasad sprze-
daży mieszkań. Chodziło o sprzedaż lokali 

mieszkalnych uprawnionym do ich nabycia 
w trybie bezprzetargowym. W myśl uchwa-
ły nabywcy mogli uzyskać nawet 80-procen-
tową zniżkę, o ile następował równoczesny 
wykup wszystkich lokali należących do gmi-
ny w danym budynku.
• W sprawie ustanowienia nagrody Miasta 
Duszniki Zdrój za prace dyplomowe wyko-
nane dla potrzeb Miasta. Ustanowiono na-
grodę, której wysokość jest zależna od oce-
ny pracy. Za pracę ocenioną na 5 autor 
otrzyma 5 milionów zł, a promotor 2 milio-
ny zł. Prace szczególnie przydatne dla mia-
sta mogą być nagrodzone jeszcze wyższą 
kwotą, jeśli zadecyduje o tym Rada Miasta.
• W sprawie ustalenia diet i zwrotów kosz-
tów podróży dla radnych oraz członków Za-
rządu Miasta. Członkowie Zarządu Miasta i 
Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymają 
diety w wys. 150% najniższego wynagrodze-
nia (obecnie wynosi ono 1.350 tys. zł.). Rad-
ni za udział w sesji otrzymają diety w wys. 
15% najniższego wynagrodzenia. Za udział 
w pracach komisji problemowych Rady i 
Konwentu, członkowie komisji i Konwentu 
otrzymają diety w wys. 10% najniższego wy-
nagrodzenia.

Na sesji 16 października Rada Miejska w Dusznikach Zdroju przyjęła uchwały:

Uchwały Rady Miejskiej
Francuskiego eksperta ds. turystyki Misji 
Francusko-Polskiej gościli po czas sesji 16 
października radni w Dusznikach.

P. Valliere przybył wraz z Grażyną Świ-
toń-Pawlicką, przedstawicielką grupy inicja-
tywnej dążącej do założenia konsorcjum tu-
rystycznego sześciu gmin (Kudowa, Lewin, 
Duszniki, Szczytna, Radków, Polanica). Wg 
przedstawionej ekspertyzy tylko połączenie 
wysiłków gmin mogłoby doprowadzić do 
uzdrowienia i rozwoju turystyki na naszym 
terenie. [...] Radni interesowali się szczegóła-
mi. Pytali głównie o przewidywane źródła fi-
nansowania konsorcjum oraz zewnętrzne i 
lokalne uwarunkowania jego działania. Na 
koniec radni postanowili nie podejmować 
jeszcze uchwały o przestąpieniu Dusznik do 
„Turystycznej Szóstki”. Zadeklarowali jednak 
taka wolę. Przed podjęciem decyzji chcą za-
poznać się z projektem statutu konsorcjum 
i bardziej konkretnymi planami jego dzia-
łania.

Turystyczna Szóstka

W Dusznikach
* Do 22 września przebywała w Duszni-

kach 109-osobowa grupa dzieci z białoru-
skich domów dziecka z terenów najbardziej 
dotkniętych awaria reaktora w Czarnoby-
lu. Była to już trzecia grupa. Zapowiadane 
są następne. Pobyt dzieci W domu wczaso-
wym „Różanka” sponsoruje prywatna firma 
z Piotrkowa.

* W budynku byłego przedszkola przy 
ul. Słowackiego 16, oddanym w użytkowa-
nie Placówkom Upowszechniania Kultury 
Miasta Duszniki Zdrój, rozpoczęto w pierw-
szych dniach października niezbędne prace 
remontowe i adaptacyjne. Do odnowionych 
pomieszczeń przeniesie się z końcem roku 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Filia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Mło-
dzieży.

* Uwaga kinomani! Najprawdopodobniej 
na początku listopada wznowi działalność 
kino „Wiarus”. Seanse odbywać się będą dwa 
razy w tygodniu. Tłumy przed kasą mile wi-
dziane.

* Do nowego, obszernego pomieszczenia 
po byłej świetlicy ZEM w Rynku przeniesio-
no siłownię „Fitness Club”. Po ciężkiej pracy 
z własnym ciałem kulturyści będą teraz mo-
gli spłukać pot pod prysznicem.

8 października odbyły się w Dusznikach In-
dywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Bur-
mistrza dla dzieci szkół podstawowych. Po-
czątki tej corocznej imprezy sportowej miały 
miejsce dwa lata temu. Z inicjatywy nauczy-
cielki wychowania fizycznego ze szkoły 
podstawowej zostały przeprowadzone bie-
gi przełajowe w dwóch grupach: chłopcy – 
2.5 km i dziewczęta – 1.5 km. Wówczas na-
grody ufundowali sami nauczyciele. W tym 
roku Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 
2 mln zł.

Aby zachęcić dzieci do startu, podzielono 
uczestników na cztery grupy: dziewczęta z 
kl. V i VI – 1 km, młodziczki z kl. VII i VIII 
– 1.5 km, chłopcy z k1.V i VI – 1.5 km, mło-
dzicy z kl. VII i VIII – 2.5 km. Organizacją 
imprezy zajmowała się p. W. Zagaja i p. M. 
Kowal, którzy całkiem skutecznie przeko-
nali dusznickich „biznesmenów” o potrzebie 
takich zawodów. W efekcie 32 sponsorów 
zwiększyło pulę nagród datkami pieniężny-
mi i rzeczowymi.

Na zawody zostały zaproszone wszystkie 
szkoły podstawowe z czterech sąsiednich 
gmin. Gościliśmy jednak tylko młodzież ze 
Szczytnej, która pokazała się z jak najlepszej 
strony. Tuż przed południem imprezę otwo-
rzył burmistrz miasta Bogdan Berczyński. 
Ilość zgłoszeń zawodników w każdej grupie 
wiekowej była zaskakująco duża. Zaintere-
sowanie biegami było tym większe, że zapla-
nowano nagrody – niespodzianki. 

Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i mło-
dzieży szkolnej za pomoc w organizacji im-
prezy. Serdeczne podziękowania należą się 
również wszystkim sponsorom, dzięki któ-
rym dzieci otrzymały wspaniałe nagrody. 
Oto lista sponsorów: p. Gut – sklep chemicz-
ny, p. Kucharczyk – sklep warzywny, p. Że-
browski – sklep spożywczy, p. Jakubowski 
i Kotula – sklep chemiczny, p. Ugarenko i 
Ochocimski – Full Bar, p. Olszewska – sklep 
nabiałowy, p. Płaczek – kawiarnia „Kasień-
ka”, p. Konarski – kawiarnia „U Bacy”, p. Bu-
kartykowie – sklep „Ela”, p. Poloczek – sklep 
tekstylny, p. Szewczyk – kwiaciarnia, p. Ka-
mińscy – sklep spożywczo-warzywny, p. Szy-
lińska – sklep spożywczy, p. Lasocińska i Ru-
snarczyk – sklep z kryształami, p. Miazek 
– księgarnia, p. Kusz – sklep „Aleksandra”, p. 
Adamczyk – sklep 1001 drobiazgów, p. Mi-
niach – zakład szewski, p. Mazurkiewicz – 
sklep dziewiarski, p. Gąsior – sklep warzyw-
ny, p. Ziemczonek – sklep „Agal-Comerce”, 
p. Wątroba – zakład szlifierski, p. Mikucki – 
sklep spożywczy, OSiR Duszniki, a także p. 
Urban, Berezecki, Zagaja, Śliwiński, Mular-
czyk, Mroziński, Kowal, Hartmanowie.

W. Zagaja

O Puchar
Burmistrza Dusznik

Pierwsza reklama w historii „Gazety Gmin”
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INFORMATOR ZIMOWY 2017/18
Dziecięcy Puchar Orlicy 
2017/2018 już niebawem!

W nadchodzącym sezonie zimowym 
Zieleniec Ski Arena już po raz 23. zor-
ganizuje imprezę, która na stałe wpi-
sała się w kalendarz wydarzeń sporto-
wych na całym Dolnym Śląsku. Mowa 
tu oczywiście o Dziecięcym Pucharze 
Orlicy, który z roku na rok przyciąga 
coraz większą liczbę uczestników we 
wszystkich kategoriach wiekowych.

Zawody rozpocznie tradycyjnie 
edycja bożonarodzeniowa, której wy-
niki już po raz drugi, tak jak pozosta-

łe edycje, będą zaliczały się do klasy-
fikacji generalnej. Cały cykl zawodów 
podsumują zawody finałowe, które w 
tej edycji odbędą się 10 marca 2018 r.

Planowany harmonogram zawo-
dów prezentuje się następująco: 
- 28 grudnia 2017 – edycja bożonaro-
dzeniowa,
- 20 stycznia 2018 – I edycja,
- 3 lutego 2018 – II edycja,
- 17 lutego 2018 – III edycja,
- 10 marca 2018 – edycja finałowa.

Karty godzinowe Normalny Ulgowy

2 godziny 50  zł 40 zł

4 godziny 70 zł 60 zł

5 godzin 75 zł 65 zł

7 godzin 90 zł 75 zł

9:00 – 22:00 Normalny Ulgowy

1-dniowy 105 zł 85 zł

2-dniowy 180 zł 150 zł

3-dniowy 240  zł 190 zł

4-dniowy 310 zł 245 zł

5-dniowy 375 zł 300 zł

6-dniowy 425 zł 340 zł

6 dowolnych dni 520 zł 430 zł

6 dowolnych dni Sudety Ski 570 zł 470 zł

Jazda nocna Normalny Ulgowy

16:00 – 22:00 55 zł 50 zł

19:00 – 22:00 40 zł 35 zł

Sezon wysoki
(24.12.2017 – 04.03.2018 ORAZ 30.03.2018 – 02.04.2018)

Sezon niski 
DO 23.12.2017 ORAZ OD 05.03.2018 Z WYŁĄCZENIEM 30.03.2018 – 02.04.2018

Normalny Ulgowy

1-dniowy (7h, sb – nd) 70  zł 60 zł

1-dniowy (7h, pn – pt) 55 zł 45 zł

2-godzinny 40 zł 35 zł

4-godzinny 50 zł 45 zł

Jazda nocna Normalny Ulgowy

16:00 – 22:00 (pn – pt) 45 zł 40 zł

19:00 – 22:00 (pn – pt) 35 zł 30 zł

16:00 – 22:00 (sb – nd) 50 zł 45 zł

19:00 – 22:00 (sb – nd) 40 zł 35 zł

Istnieje również możliwość zakupu karnetów punktowych.
Szczegóły oraz regulamin oferty na www.zieleniec.pl

Cennik karnetów
czasowych

Zapisów na zawody można dokony-
wać na dwa sposoby. Drogą mailową 
na adres: marcin@tandt.pl (najpóźniej 
do dwóch dni przed każdymi zawoda-
mi) oraz w dniu zawodów w godz. 9:00 
– 1:00 w sekretariacie Pucharu, w bu-
dynku „Szarotka” ul. Zieleniec 72, 57-
340 Duszniki-Zdrój. Regulamin moż-
na znaleźć na stronie www.zieleniec.
pl. Serdecznie zapraszamy!

Piotr Szewczyk

Zieleniec, 13 listopada 2017 :-)
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Czy po dwóch dekadach zabójstwo
w naszej okolicy zostanie wyjaśnione?

BYŁY POLICJANT NA TROPIE MORDERCY

Byli parą, zginęli w nieustalonych okolicznościach, a zbrodnia ta wstrząsnęła całą Polską. Od 20 lat nie uda-
ło się odnaleźć sprawców głośnego morderstwa dwójki wrocławskich studentów w Górach Stołowych. Ania i 
Robert zostali zastrzeleni z zimną krwią. Na górskim szlaku, w biały dzień, pewnie przypadkiem… Nie było 
motywu i świadków… O niewyjaśnionym zabójstwie opowiada nam Janusz Bartkiewicz – były podinspektor 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu

Czy mógłby pan opowiedzieć coś 
o sobie? Jaki związek ma pan ze 
sprawą zabójstwa na „Narożniku” 
z 1997 r.? 
– W tym czasie byłem naczelnikiem, 
w stopniu podinspektora, wydzia-
łu kryminalnego ówczesnej Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzy-
chu. Po ujawnieniu zwłok komendant 
wojewódzki powołał specjalną grupę 
operacyjną w 17-osobowym składzie, 
na czele której stałem od 26 sierpnia 
do 10 listopada 1997 r. W tym okresie 
grupa swoją siedzibę miała w Urzę-
dzie Gminy w Szczytnej, a bazę noc-
legową w Ośrodku Wypoczynkowym 
Straży Granicznej w Dusznikach-
-Zdroju.

Przypomnijmy czego dotyczyła 
sprawa. 
– 26 sierpnia w godzinach południo-
wych członkowie wałbrzysko-kłodz-
kiej grupy GOPR, prowadzący poszu-
kiwania zaginionych na niebieskim 
szlaku pomiędzy Dusznikami a Karło-
wem studentów ówczesnej Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu, Anny Kem-
browskiej i Roberta Odżgi, odnaleź-
li ich zwłoki  w kompleksie leśnym 
szczytu Narożnika w odległości oko-
ło 30 metrów od tarasów widokowych 
Narożnika. Anna i Robert 15 sierpnia 
wyszli z Międzylesia, aby niebieskim 
szlakiem dotrzeć do Karłowa, gdzie 
od 18 sierpnia rozpoczynał się obóz 
naukowy studentów Akademii Rolni-
czej, którego Anna była m.in. współ-
organizatorem. 17 sierpnia ok. 10:00 
z budki telefonicznej na terenie Dusz-
nik zadzwoniła do swego domu i roz-
mawiała z mamą. Poinformowała ją, 
że wyruszają za chwile do Karłowa. 
I to był ostatni z nimi kontakt, a do 
Karłowa nie dotarli. Sekcja zwłok wy-
kazała, ze obydwoje zostali zastrzele-
ni z broni palnej. Robertowi najpierw 
strzelono w potylicę, a kiedy upadł, 
otrzymał kolejny postrzał w czoło. 
Anna została zabita jednym strzałem 
w czoło, w momencie kiedy leżała na 
ziemi.

Jak potoczyło się śledztwo? 
– Grupa operacyjno-śledcza Komen-
dy Wojewódzkiej Policji podzielona 
została na kilka zespołów, z których 
każdy prowadził określony wątek wy-
nikający z uzyskiwanych informacji i 
dowodów. W drugim dniu jej funkcjo-
nowania, w wyniku penetracji masy-
wu Narożnika, z udziałem żołnierzy 
Piechoty Górskiej z Kłodzka i straży 
parkowej, w odległości ok 800 – 1000 
metrów od miejsca zabójstwa, w kie-
runku na  Radków – Złotno,  znaleź-
liśmy należące do ofiar plecaki. Były 
one rozprute nożem, a ich zawartość 
wyrzucona na jedno miejsce. Ustalo-
no, że zaginął charakterystyczny ze-
garek Anny oraz jej aparat fotogra-
ficzny marki Zenith TTL, pamiętnik, 

w którym Anna opisywała wszystkie 
swoje wspólne z Robertem górskie 
wędrówki, dowody osobiste, legityma-
cje studenckie, paszporty, legitymacje 
strażników ochrony przyrody, dwu-
osobowy namiot, śpiwór, dwie białe 
czapeczki z daszkiem z logo czerwo-
nego jabłka i kilka innych przedmio-
tów osobistego użytku.  

Na podstawie uzyskanych infor-
macji opracowano kilka wersji oso-
bowych, które po dokładnym spraw-
dzeniu zostały wyeliminowane. 
Sprawdzono bardzo dokładnie osobi-
ste i studenckie życie ofiar, ich kon-
takty przyjacielskie i na uczelni. Nie-
stety nie udało się ustalić motywu tej 
zbrodni. Przyjęliśmy, że motyw sek-
sualny, który mogłoby sugerować 
częściowe obnażenie ofiar, był przez 
sprawców upozorowany, aby utrud-
nić śledztwo. Zostało ono umorzone 
po upływie sześciu miesięcy, ale czyn-
ności operacyjne trwały, z przerwą od 
stycznia 1999 do czerwca 2000, aż do 
marca 2003 r., kiedy to kierownictwo 
Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu podjęło decyzję  o ich za-
kończeniu i przekazaniu sprawy do 
archiwum. Od około pięciu lat prowa-
dzę swoje własne prywatne śledztwo, 
a jego efekty 19 czerwca 2017 r. prze-
kazałem do wykorzystania przez pro-
kuraturę i policję.

Czy uważa pan, że wszystkie pro-
cedury były przeprowadzone 
zgodnie z prawem? 
– Wszystkie czynności prowadzili pod 
moim osobistym kierownictwem do-
świadczeni funkcjonariusze z pionów 
kryminalnych i dochodzeniowych. 
Działaliśmy pod nadzorem Prokura-
tury Wojewódzkiej w Świdnicy. Tak 
więc wszystko, co robiliśmy, było ro-
bione wyłącznie na podstawie prawa i 
w jego granicach.

Gdyby miał pan większe możli-
wości bycia na miejscu zabójstwa, 
zrobiłby pan więcej lub postąpiłby 
pan inaczej niż pańscy koledzy? 
– Jak wyżej wspomniałem, osobiście 
kierowałem grupą operacyjno-śled-
czą od 27 sierpnia do 10 listopada 
1997 r. W następnym okresie, do 31 
grudnia 1998 r., jako naczelnik wy-
działu kryminalnego nadzorowałem 
wszystkie podejmowane w ramach 
działań operacyjnych czynności. W la-
tach 2000 – 2003 ponownie osobiście 
kierowałem działaniami reaktywowa-
nej w KWP we Wrocławiu grupy ope-
racyjnej w składzie najpierw 4-osobo-
wym, a później 3-osobowym.

Na jaki profil sprawcy wskazywała 
ekspertyza? O czym mówiła? 
– Portret psychologiczny przekaza-
ny nam w pierwszej połowie 1998 r., 
opracowany przez Instytut Ekspertyz 
Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w 

Krakowie, wskazywał, że sprawca jest 
osobą o zaburzonych relacjach mię-
dzyludzkich, mającą trudności w kon-
taktach z kobietami, jest słabo wy-
kształconym i raczej prymitywnym 
osobnikiem.

Jakie były główne przypuszczenia 
co do zabójców? W mediach sły-
szy się głównie o neonazistach, 
którzy brali wtedy udział w co-
rocznym zjeździe. Jaka wersja jest 
najbardziej prawdopodobna we-
dług pana?
– Motyw, jakim kierowali się zabój-
cy, nie został tak naprawdę ustalony, 
w czym dopatruję się naszego nie-
powodzenia. W 2001 r., na podstawie 
konkretnych i mocnych poszlak przy-
jęliśmy wersję o ideowym zabarwie-
niu motywu tej zbrodni. Nasze my-
ślenie wyszło od faktu, że w tamtych 
latach na terenie Dusznik, a konkret-
nie kempingu przy ul. Dworcowej, od-
bywały się przez 2 – 3 lata coroczne 
zjazdy neonazistów z całej Europy. 
Zabójstwo studentów dokonano do-

kładnie w dziesiątą rocznicę samobój-
czej śmierci ostatniego nazistowskie-
go więźnia w Spandau, Rudolfa Hessa, 
swego czasu prawej reki Hitlera. We-
dług tej wersji, studenci stali się ofia-
rami złożonymi w hołdzie temu na-
zistowskiemu zbrodniarzowi, który od 
lat jest ideową ikoną współczesnych 
nazistów. Również w Polsce.

Czemu nawet na emeryturze nie 
daje panu ta sprawa spokoju?
– Była to naprawdę wyjątkowa spra-
wa, a studenci przypadkowymi ofiara-
mi zamordowanymi na turystycznym 
szlaku, gdzie ludzie w zasadzie powin-
ni czuć się wyjątkowo bezpiecznie. Po-
nadto byłem przekonany, że zbrodnię 
tę mogliśmy w 2003 r. wykryć, ale nie-
przemyślana decyzja kogoś, kto o po-
licyjnej robocie miał raczej małe po-
jęcie, uniemożliwiła ustalenie i ujęcie 
sprawcy tego zabójstwa. Postanowi-
łem więc podjąć starania, oczywiście 
w granicach moich możliwości, o wy-
jaśnienie tej jakże ponurej zagadki 
kryminalnej.

Postanowił pan również napisać o 
tym książkę...
– Chcę przypomnieć i upublicznić tę 
zbrodnię. Może po latach ktoś zechce 
coś ujawnić, co do tej pory ukrywał 
nie tylko przed policją. Może ktoś coś 
słyszał, jakąś opowieść, zwierzenie i 
być może pod wpływem lektury mo-
jej książki zechce się tym  podzielić z 
organami ścigania. A może tylko ze 
mną. Ponadto mam nieprzepartą po-
trzebę wyjaśnienia powodów tej po-
rażki. Bo sprawę tę traktuję jako moją 
osobistą porażkę, niestety.

Kiedy planuje pan wydać książkę i 
gdzie będzie można ją kupić?
– Jeśli wszystko pójdzie po mojej my-
śli, to będzie to pierwsza połowa 2018 
r. 

O dystrybucji jeszcze z nikim nie 
rozmawiałem, ale jestem przekonany, 
że będzie dostępna w księgarniach.

Jak od czasów zabójstwa studen-
tów zmieniła się taktyka prowa-
dzenia śledztw?
– Trudno mi powiedzieć, bo teraz w 
nich nie uczestniczę. Jednakże z tego, 
o czym się z mediów i innych źródeł 
dowiaduję, to jest ona zupełnie od-
mienna od tego, jak myśmy postępo-
wali. Wówczas, kiedy wytypowaliśmy 
podejrzanego, to chodziliśmy za nim 
tak długo, aż zebraliśmy na tyle moc-
ne dowody, że prokuratura nie miała 
wątpliwości co do podstaw zatrzyma-
nia. Obecnie policjanci po otrzymaniu 
jakiejś informacji od razu delikwen-
ta zatrzymują, a następnie starają się 
wymusić na nim, aby się przyznał i 
wskazał na dowody swej winy. To ro-
dzi patologie, o czym niestety bardzo 
często słyszymy i czytamy w mediach. 
Oczywiście, są od takiego postępowa-
nia liczne wyjątki, ale jak wiadomo 
od dawna, wyjątki tylko potwierdza-
ją regułę. Jest to efekt wielu zanie-
dbań, zarówno w taktyce jak i prakty-
ce prowadzenia działań operacyjnych 
i procesowych, ale to temat na odręb-
ną i dłużą rozmowę.

Czy po  latach poszukiwań, anali-
zie dokumentów i świeżych ustale-
niach zbliżył się pan do wyjaśnie-
nia tej kryminalnej zagadki?
– Gdybym tak nie myślał, to moich 
ustaleń nie przesyłałbym prokuratu-
rze i policji. Zdaję sobie sprawę, że 
wiele rzeczy nie mogłem, a nawet nie 
chciałem weryfikować, aby nie „ze-
psuć tropu”. Od weryfikacji moich 
ustaleń i informacji są organa ściga-
nia. Mam tylko nadzieję, że być może 
udało mi się wskazać ten właściwy 
trop, którym moi młodsi koledzy sku-
tecznie podążą.

rozmawiała
Anita Bodzińska

Janusz Bartkiewicz – już na emeryturze wytypował sprawcę
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Duszniki-Zdrój

Filmowe czwartki,
godz. 19:00; bilety 5 zł
16.11.2017 „Ostatnia Rodzina”
23.11.2017 „Body/Ciało”
30.11.2017 „Ida”
7.12.2017 „Mały Książę”
14.12.2017  „Wszystko gra”
21.12.2017  „Opowieść wigilijna”

* * *

10.12.2017 (niedz.) godz. 15:30
Koncert duetu „Ponad Chmurami”
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety: 20 zł grupowe,
25 zł indywidualne

* * *

16.12.2017 (sob.) godz. 15:30
Koncert operetkowy
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety: 15 zł grupowe,
20 zł indywidualne

Polanica-Zdrój

17.11.2017 (pt.) godz. 19:00
Koncert utworów Leonarda Cohena 
„Jestem Twoim mężczyzną”
Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju;
bilety: 15 zł

* * *

29.11.2017 (śr.) godz. 10:00
V Spotkania Radością Malowane
Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju, 
wstęp wolny

* * *

25.11.2017 (sob.) godz. 17:00
Koncert zespołu „Sygit Band”
Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju; 
wstęp wolny

Kalendarz
wydarzeń

Sprostowanie
W nr. 9 (25) 2017 Kuriera Dusznickie-
go w artykule  pt. „RaZEM na szla-
ku” na stronie 6 został wpisany błędny 
autor tekstu. Właściwym autorem ar-
tykułu był Tomasz Kaczmarek, a nie 
Jan Tarkiewicz. Przepraszamy.

Red.

Dramat
w 15 aktach

MKS POGOŃ DUSZNIKI-ZDRÓJ ZAKOŃCZYŁA RUNDĘ JESIENNĄ W WABRZYSKIEJ KLASIE OKRĘGOWEJ

Sparta…
Myślę, że problemy zaczęły się już 
podczas rundy wiosennej poprzednie-
go sezonu. Problemy kadrowe – na 
skutek kontuzji, wyjazdu kilku osób z 
kraju… To jedna strona medalu. Dru-
ga to plotki o spadku z własnej woli 
do A-klasy. 

Patrzę na Pogoń z tamtego okre-
su. Wyniki spotkań to jedno, ale nie 
mniej istotne było to, co działo się 
na boisku i w szatni. Myślę, że żad-
na drużyna nie mogła powiedzieć po 
spotkaniu, że był to „spacerek”. Żółto-
-czerwoni „gryźli trawę” do ostatnie-
go gwizdka, a kiedy przeciwnik nawet 
sprowadził ich na kolana, to zawsze 
mieli uniesione głowy. Kibice szli na 
mecz i nie wiedzieli jaki będzie wynik, 
wiedzieli za to, że zawsze będą krew, 
pot i łzy… Porażki lub zwycięstwa.

Drużyna
Linia obrony w sumie miała ze 150 
lat. Ale to nie była starość, to było 
150 lat doświadczenia. Zaufanie, po-
rozumienie bez słów i pewność, że 
jeśli ktoś nie zdąży, to kolega pomo-
że. Nie najmłodszy atak? I co z tego, 
jak to profesura. A całość dopełniał 
mental. Charakterny filing podczas 
gry, zabawka, nawet jeśli nie wszystko 
szło po myśli. Bercik, Michał, Tuchol, 
Świgi, Grzesiu, Adrian, Kacper, Mar-
cin, Felix, Lewy, Tomek, Gorzki, Sła-
wek, Azja, Emil, Karol, Kufel, Damian, 
Kuba, Boczuś, Jawor, Bartek, Jocker, 
Marko, Kiero – to na boisku był je-
den organizm, maszyna. Tak było do 
dnia, w którym sportową złość zastą-
piły frustracja i nerwy.

Podczas tej rundy wygraliśmy tylko 
dwa spotkania, tyle samo zremisowa-
liśmy. Jedenastokrotnie wynik był na 
naszą niekorzyść. I nie można powie-
dzieć, że nie walczyliśmy. Niech pierw-
szy rzuci kamieniem, kto nie miał 
chwili zawahania w życiu. Walczyli-
śmy, tylko z meczu na mecz ta wal-
ka coraz bardziej nie była tym czymś. 
Czymś, co było charakterystyczne dla 
pogonistów. Jak to, kiedy po przegra-
nym meczu przybijali sobie piątki i 
dziękowali za wspólną walkę. 

Z meczu na mecz coś wysysało Po-
goń niczym rak. Boisko, szatnia, li-

nia boczna, a na końcu zjadło „żyle-
tę”. Przeciwnicy rzucili nas na kolana, 
ale głowę przetrąciliśmy sobie sami...

Ławka prawdę Ci powie
O stanie drużyny nie świadczy pierw-
szy skład, świadczy ławka rezerwo-
wych. A ta pod koniec rundy mogła-
by śmiało być ławką w poczekalni na 
SOR-ze. Podczas jednego z ostatnich 
spotkań na ośmiu zawodników w od-
wodach Pogoni czterech w wyniku 
kontuzji ledwo chodziło.

O graniu nawet nie było mowy, 
proste kopnięcie piłki byłoby wyzwa-
niem. Piątego widziałem na boisku 
pierwszy raz od dwóch lat – mam na-
dzieję, że wrócił nie na jedno spotka-
nie. Szóstym był bramkarz. Żeby było 

zabawniej, to była chyba jedna z licz-
niejszych ławek podczas rundy.

To jest obraz Pogoni po tej run-
dzie, ale po każdej tak wyglądała. Raz 
mniej, raz więcej, ale po każdej z no-
wymi bliznami, temblakami, ortezami 
i godzinami rehabilitacji. To świadec-
two tego, jak bardzo „sport to zdro-
wie”. To świadectwo kosztów gry. To 
świadectwo naszej walki.

To był ostatni mecz...
... ostatni w domu podczas tej run-
dy. Pierwszy w starym, dobrym sty-
lu. Opanowanie, sportowa złość, wal-
ka. Pokazaliśmy, że pamiętamy, jak 
to jest, że jeszcze wiemy, jak mocno 
grać w piłkę. Mecz zakończył się re-

misem – niesłusznie, powinniśmy to 
spotkanie wygrać, ale nie to było naj-
ważniejsze. Podnieśliśmy głowę i pa-
trzyliśmy prosto w oczy przeciwnika 
z „tym” błyskiem w oku. Drużyna zno-
wu była drużyną. Pogonią z duchem 
i wolą walki.

Ta runda nie była najszczęśliwsza 
dla Pogoni. Zasłużenie przegraliśmy 
pewnie pięć – sześć spotkań. W taki 
sposób, że można było się wstydzić 
– może dwa. Patrząc na całokształt, 
chciałoby się, żeby rzeczywistość była 
niczym scenariusz kolejnej części fil-
mu „Rocky”. Pomimo przegranych je-
denastu rund i tak wiedzielibyśmy, jak 
skończy się dwunasta...

Szymon
Korzuch

Nie będę opisywał każdego meczu. Nie o to chodzi. Nie będę też szukał kto jest winny, a kto niewinny. 
Nie taka ma rola, nie taka rola kibiców. Wierzę, że klub sobie poradzi, że znowu będzie to drużyna, bo 
w tej chwili Pogoni najbardziej nie jest potrzebny napastnik czy szybki skrzydłowy, potrzeba by wrócił 
Team Spirit. 

XLV sesja
Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju
odbędzie się
30 listopada 2017
o godz. 14:00.
Zapraszamy
na relację na żywo.




