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TAURON SPONSOREM TYTULARNYM DUSZNIKI ARENY

Nowa energia
Duszniki Arena zyskała tytularnego sponsora – TAURON Polska Energia.
Umowę sponsoringu 8 lutego podpisali prezes Zarządu TAURON Polska
Energia Filip Grzegorczyk i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Magdalena Kijanka. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki i minister Mateusz Dworczyk, który bardzo mocno wspiera rozwój
dusznickiej areny. Dusznicki obiekt to drugi, po TAURON Arenie Kraków,
któremu patronuje energetyczny lider.

Poszukiwania sponsora tytularnego
dla naszje areny trwały 3 lata i rozpoczęły się w 2017 roku po modernizacji obiektu biathlonowego za kwotę 18
mln zł (11,5 mln Ministerstwo Sportu, 4 mln z budżetu w województwa
oraz 4,5 mln wkładu własnego gminy
Duszniki-Zdrój).
Umowa sponsorska z TAURONEM
to niewątpliwie ogromne wyróżnienie
dla dusznickiego obiektu. Tak komentowali to uczestnicy uroczystości:
Premier Mateusz Morawiecki:
– Poprzez współpracę rządu i samorządu pokazujemy, jak dużo dobrego
może ona przynieść i dla mieszkańców, i dla sportu, i dla zdrowia, bo przecież wszystko to tutaj w jednym się
łączy. Mam nadzieję, że dzięki temu
torowi biathlonowemu przełamiemy
wkrótce dominację francusko-norweską w biathlonie. (...) Dziękuję TAURON Polska Energia oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do
powstania tego toru.
Morawiecki zaznaczył, że jadąc do
Dusznik, rozmawiał z prezydentem
Andrzejem Dudą, który zabiega o inwestycje sportowe i infrastrukturalne
w mniejszych miejscowościach kraju.
Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i poseł z okręgu wałbrzyskiego: – Chciałbym podziękować w imieniu parlamentarzystów z
byłego województwa wałbrzyskiego
samorządowcom z tego regionu za
współpracę i wszystkim tym osobom,
dzięki którym możemy stać na obiekcie, który jest najnowocześniejszym
w Polsce torem biathlonowym. Taka
współpraca, wydawałoby się oczywista, czasem nie jest oczywistą, a
właśnie tutaj, w Dusznikach, dzięki panu burmistrzowi Lewandowskiemu, szeregowi samorządowców i ludzi dobrej woli, udało się
taką synergię zbudować. Bardzo się
cieszę i bardzo dziękuję.
ciąg dalszy s. 8
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European
Winter
Para Sports
Event
European Winter Para Sports
Event, Poland 2020 – ParaSki4Europe – zawody sportowe organizowane przez Polski Komitet Paraolimpijski otrzymały honorowy
patronat prezydenta RP Andrzeja Dudy. Patronat medialny nad
wydarzeniem objęły anteny TVP
Sport, TVP 3 Wrocław oraz portal
niepelnosprawni.pl.
ParaSki4Europe to wydarzenie,
które po raz pierwszy zagości w Polsce. Odbędzie się w dniach od 25 lutego do 1 marca w centrach sportów
zimowych – Czarnej Górze i Dusznikach-Zdroju. Do Polski przyjedzie ponad 300 uczestników, w tym 150 niepełnosprawnych sportowców z blisko
20 krajów Europy. Wezmą oni udział
w rywalizacji w czterech konkurencjach sportów zimowych – paranarciarstwie alpejskim, parasnowboardzie, paranarciarstwie biegowym i
parabiathlonie.
czytaj dalej na s. 2

1%

podatku
lokalnie
Rozlicz PIT na
www.duszniki.pl/pit
i przekaż swój 1% na
lokalne organizacje
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Wydarzenia
Duszniki-Zdrój
14.02. godz. 16:30
Przedstawienie dla dzieci
„Pierścień Morfeusza”
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
17.02. godz. 15:00
Koncert „Żyję, aby śpiewać”,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety 20 zł indywidualne,
15 zł grupowe
20.02. godz. 16:30
Przedstawienie dla dzieci
"Renifer Niko ratuje zimę"
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
wstęp wolny
21.02. godz. 15:30
Koncert małżeństwa Jankiewiczów,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety: 25zł indywidualne,
20 zł grupowe
24.02. godz. 15:30
Koncert operetkowy,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety: 20 zł indywidualne,
15 zł grupowe
04.03. godz. 15:30
Koncert operetkowy
Camerata Vladislavia,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina;
bilety: 25 zł indywidualne,
20 zł grupowe
12.03. godz. 19:00
Koncert Zespołu
Ponad Chmurami,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
bilety: 20 zł indywidualne,
15 zł grupowe
14.03. godz. 19:00
Koncert pianistyczny
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
wstęp wolny
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze. Więcej informacji w Teatrze Zdrojowym
im. F. Chopina lub pod numerem tel.
748 669 426.
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JESZCZE W LUTYM NA TAURON DUSZNIKI ARENIE

European Winter Para
Sports Event
ciąg dalszy ze s. 1
– Otrzymanie patronatu od głowy
państwa to dla nas dowód uznania dla
inicjatyw, które realizuje Polski Komitet Paraolimpijski – przyznaje Łukasz
Szeliga, prezes Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego. Poparcie udzielane w ten sposób przez pana prezydenta RP to wskazówka dla innych
instytucji państwowych, że sport osób
z niepełnosprawnościami jest szalenie
istotnym elementem ich aktywności.
Trzeba podkreślić, że prezydent Andrzej Duda wielokrotnie obejmował
swoim patronatem różnego rodzaju
wydarzenia związane ze sportem paraolimpijskim, jak choćby ubiegłoroczną Galę Paraolimpijską z okazji
20-lecia istnienia Komitetu w strukturach międzynarodowych. Był gościem Gali Finałowej 1 Plebiscytu
PKPar-u na Sportowca 2019 Roku, a
w 2018 objął patronatem honorowym
Ceremonię Nominacji Paraolimpijskich i gościł paraolimpijczyków w
Belwederze. Dodatkowym akcentem
patronatu dla ParaSki4Europe jest
fakt, że pan prezydent jest świetnym
narciarzem alpejskim. Zresztą udziela się także charytatywnie jeżdżąc na
nartach, choćby w slalomie organizowanym przez Fundację Małgorzaty Tlałki. Dodam, że czasami jeździ
w kasku, który otrzymał właśnie od
paraolimpijczyków. Liczymy na to, że
pojawi się na zawodach ParaSki4Europe, być może nawet na stoku, a
jego obecność byłaby niezapomnianym wydarzeniem. Czy tak się stanie
– czas pokaże.
European Winter Para Sports
Event, Poland 2020 jest pierwszą tego
typu w Europie, niekomercyjną imprezą. Fakt, że antena TVP Sport, TVP
3 Wrocław i portal niepelnosprawni.
pl objęły wydarzenie swoimi patronatami medialnymi szczególnie cie-

MUZEUM PAPIERNICTWA ZAPRASZA

szy koordynatora zawodów Romualda Schmidta.
– Te patronaty podkreślają europejską rangę zawodów, wskazują na jej
prestiż i szeroki, ogólnopolski zasięg.
Dzięki naszym mediom społecznościowym ten zasięg będzie międzynarodowy. Zresztą takie są zresztą oczekiwania programów Erasmus+ Sport.
To robi duże wrażenie, bo trudno jest
znaleźć takie wsparcie medialne dla
wydarzenia w sporcie osób z niepełnosprawnościami. Wiemy już, że niemal cały odcinek programu „Pełnosprawni”, emitowanego na antenie
TVP Sport i TVP1, będzie poświęcony
ParaSki4Europe – to dla nas szalenie

budujące. Nie mniej ważny jest fakt,
że TVP 3 Wrocław także ma patronat medialny nad tym wydarzeniem, a
z własnego doświadczenia wiemy, że
anteny regionalne mają duże zasięgi
i znaczenie. Wszystko zostanie także
opisane na portalu niepelnosprawni.
pl – największym w Polsce dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami.

Motto wydarzenia:
„Jeden sport – jedna
Europa – jedno
marzenie”

Poprzednie Igrzyska odbyły się w 2018 roku w PyeongChang

Prelekcja o naszym mieście i nowa wystawa
W powojennych
Dusznikach

Wystawa fotografii
K. Radzimierskiego

„Sytuacja społeczno-polityczna w
Dusznikach-Zdroju w pierwszych
latach po zakończeniu II wojny
światowej” – to tytuł prelekcji, na
którą zaprasza Muzeum Papiernictwa. Krzysztof Łagojda opowie
o działalności niemieckiego podziemia w Dusznikach-Zdroju w
ostatnich dniach II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Tematem spotkania będą także
działania Urzędu Bezpieczeństwa wobec mniejszości niemieckiej w dobie
walki z rewizjonizmem niemieckim
na ziemi kłodzkiej. Prelekcja odbędzie się w piątek 28 lutego o godz.
17:00. Wstęp wolny.
Wykład promuje najnowszy „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, który
podczas spotkania można będzie nabyć w promocyjnej cenie.

Pół godziny przed prelekcją K. Łagojdy (godz. 16:30) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Radzimierskiego pt. „Metafory i
symbole”. Artysta jest mieszkańcem
Kłodzka, członkiem Kłodzkiego Klubu Fotograficznego. Na czarno-białych obrazach uwiecznia człowieka i
jego różne stany emocjonalne. Często
posługuje się metaforą.
Jest autorem zdjęć do dwóch tomików wierszy Zofii Mirskiej pt. „Czerń
i biel&quot; oraz „Tam i z powrotem".
Wystawa czynna będzie do 29 marca. Duszniczanie mogą zwiedzać ją
bezpłatnie.
Przypominamy, że również do
29 marca czynna jest wystawa zdjęć
Krzysztofa „crisa” Froese „Realizm
magiczny”.
Zapraszamy!
inf. MP

– podkreśla główny cel przedsięwzięcia – umożliwienie sportowcom z niepełnosprawnościami w różnym wieku i na różnym poziome sportowym
wzięcia aktywnego udziału w dużym,
multisportowym wydarzeniu.
European Winter Para Sports
Event, Poland 2020 jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach
programu Erasmus+ Sport: niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe.
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XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ, 30 STYCZNIA

Śmieci: segregacja
obowiązkowa
W związku ze zmianami ustawowymi rada przyjęła pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami. M.in. ustaliła nowe stawki opłat dla mieszkańców, które obowiązują od 1 marca br. – 30 zł miesięcznie od osoby, jeśli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób
selektywny (dotąd 22 zł). Istotne: według ustawy odpowiedzialność za prawidłowość segregacji spada
na całą wspólnotę. Jeśli choćby jeden z sąsiadów nie będzie przestrzegać zasad segregacji, wszyscy
mogą zostać obciążeni opłatą podwyższoną w wysokości 60 zł od osoby.
Radni uchwalili budżet gminy na rok
2020: dochody – 30,6 mln zł (w tym
dochody majątkowe 4,9 mln zł), wydatki – 28,5 mln. zł. Nadwyżka budżetowa w wys. 2,1 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych
kredytów i wykup obligacji komunalnych.
Zanim zatwierdzono porządek obrad, przewodnicząca rady Alekandra
Hausner-Rosik zwróciła się do radnych o wycofanie z niego punktów
dot. przyjęcia uchwał w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza
komunalnego w Dusznikach-Zdroju oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza
komunalnego. Zmieniono ponadto
kolejność rozpatrywania projektów
uchwał, m.in. przenosząc na koniec
projekt budżetu gminy na rok 2020.
Wszystkie zmiany, jak i sam porządek
obrad przyjęto jednogłośnie.

zniesione zostały okresy użytkowania wyrobów medycznych dla
tych osób, zostały zniesione limity
finansowania świadczeń dotyczących rehabilitacji leczniczej, oraz o
tym, że oczywiście osoby te mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej oraz zaopatrywać
się w aptece bez kolejek.

Skarga bezzasadna

Wokół tras
„Zapytania do dyrektorów jednostek
podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości” rozpoczął wiceprzewodniczący rady Robert Kowal, pytając dyr. MOKiS Magdalenę Kijankę,
dlaczego trasy biegowe w Zieleńcu
nie zostały przygotowane, choć na poprzedniej sesji były deklaracje, że nie
będzie z tym problemu. Chciał też
wiedzieć, czy wypożyczalnia sprzętu
narciarskiego przy obiekcie Duszniki
Arena będzie w ogóle w tym sezonie
uruchomiona.
Kijanka tłumaczyła, że pracownicy byli wcześniej mocno zajęci organizacją zawodów biathlonowych, a
ponadto z powodu braku śniegu był
problem z przemieszczaniem ratraka z Jamrozowej Polany do Zieleńca. Mistrzostwa Europy Leśników już
za nami, a od ostatniego weekendu
jest trochę śniegu, więc poprzedniego
wieczora trasy zostały wyratrakowane
i już są gotowe.
Wypożyczalnię planowano oddać
do prowadzenia wyspecjalizowanej
firmie, ale żadna nie odpowiedziała
na zapytanie ofertowe. Wobec tego od
początku lutego MOKiS sam poprowadzi wypożyczalnię, dopóki na trasach będzie śnieg. Zresztą – zauważyła dyrektorka – z powodu zawodów
trasy nie były wcześniej dostępne dla
turystów, więc nie było też sensu wypożyczalni otwierać. Amatorzy biegówek będą mogli wypożyczać sprzęt
przez wszystkie dni tygodnia.

Nowe przepisy ustawy powodują, że odpowiedzialność za prawidłowość segregacji spada na całą wspólnotę
Burmistrz Piotr Lewandowski, powołując się na rozmowę z doświadczonym operatorem ratraka, zwrócił
uwagę na problemy z niewystarczającą do użycia ratraka ilością śniegu
na trasach w Zieleńcu. – Troszeczkę
to słabe – ocenił Kowal. Jego zdaniem
można było użyć skutera dla przygotowania chociaż jednego toru. – Tylko
po prostu trzeba chcieć.

Umowa zerwana
Przebudowa Alei Chopina – to temat,
od którego wiceburmistrzyni Karolina Łuszczki rozpoczęła „wyjaśnienia dotyczące spraw poruszanych na
ostatnich komisjach i sesji”. – Niestety, zostaliśmy zmuszeni do odstąpienia
od umowy z firmą Nowe Technologie
Wojciech Aftanas, która jest wykonawcą inwestycji przy Alei Chopina,
wzywając jednocześnie wykonawcę
do zabezpieczenia przerwanych robót
oraz zabezpieczenia terenu budowy.
Przyczyną odstąpienia od umowy
był przede wszystkim niski stan zaawansowania prac, który nie rokował zakończenia budowy w umownym terminie do 31 stycznia br. Co

dalej? – O dalszych krokach będziemy państwa informować – zapewniła Łuszczki.
Wiceburmistrzyni
podziękowała
Urszuli Karpowicz – w imieniu własnym oraz burmistrza i przewodniczącej rady – za opracowanie i przedłożenie w Urzędzie Miasta 21 stycznia
br. koncepcji dobudowy garażu do
budynku remizy strażackiej. – Na
6 lutego mam umówione spotkanie z
konserwatorem zabytków z delegatury wałbrzyskiej i poruszę kwestię tej
koncepcji.
Przypomnijmy, że o planowanej
przebudowie remizy strażackiej, która umożliwiłaby w końcu garażowanie nowego wozu bojowego, rozmawiano podczas wspólnego posiedzenia
trzech komisji Rady Miejskiej, które
odbyło się 26 września ub. r. Zastanawiano się wówczas, czy nie lepiej – zamiast kosztownej przebudowy, na którą gmina nie ma pieniędzy – dostawić
taniej nowy garaż do budynku remizy.
Właśnie wtedy obecna wśród publiczności mieszkanka Urszula Karpowicz
zaproponowała nieodpłatne wykonanie koncepcji budowy garażu.

Nieco mniej smogu
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
z 30 stycznia 2018 r. gmina udzieliła mieszkańcom dotacji celowych na
modernizację ogrzewania w ramach
zadania mającego na celu ochronę powietrza – poinformowała wiceburmistrzyni. Podpisano umowy z
dwudziestoma beneficjentami. Piece zostały wymienione w trzech
domach i siedemnastu mieszkaniach. Łączna kwota tego programu dotacyjnego wyniosła 118.585 zł.
Pieniądze zostały przelane na konta
mieszkańców w dniu sesji.
Kolejna dobra wiadomość przekazana przez Karolinę Łuszczki: w ramach gminnego programu profilaktycznego udało się zaszczepić
przeciwko grypie 84 duszniczan
z grupy wiekowej 70+. – Mam nadzieję, że w tym roku również uda
nam się ten program powtórzyć, bo
spotkał się z entuzjastycznym odbiorem ze strony mieszkańców.
I jeszcze komunikat: – Przypominam osobom, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, o tym, że przede wszystkim

Bez uwag przyjęto plan pracy rady na
pierwsze półrocze br. W lutym radni zajmą się m.in. „analizą realizacji
sprzedaży i wykonania inwestycji”.
Pierwsza podjęta uchwała: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania. W związku ze wzrostem od początku br. płacy minimalnej, konieczna była zmiana stawek, na podstawie
których wylicza się wysokość odpłatności w zależności od dochodu. Koszt
jednej godziny usług opiekuńczych
ustalono na 20 zł (poprzednio 16 zł),
koszt specjalistycznych usług opiekuńczych – na 35 zł za godzinę (poprzednio 30 zł). – W najmniejszym
przedziale wzrost za jedną godzinę
wynosi 20 gr dla osoby samotnie gospodarującej – poinformowała dyr.
Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Paluch. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Również jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie uznania skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dusznikach-Zdroju
za bezzasadną. Skarga mieszkanki
na działania personelu Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła do urzędu
Miejskiego 17 grudnia ub. r. Skarżąca
stwierdziła, że działania podejmowane
w stosunku do niej oraz jej rodziny są
przez pracowników OSP wykonywane z pogwałceniem zasad współżycia
społecznego. Sprawę rozpatrywała na
swoim posiedzeniu 13 stycznia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Jednogłośnie uznano skargę za bezzasadną
– poinformowała przewodnicząca komisji Patrycja Bednarz.
W uzasadnieniu uchwały napisano:
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„Obowiązkiem pracownika socjalnego
jest reagowanie na wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w rodzinie, a także podejmowanie wszelkich działań i inicjatyw prowadzących
do poprawności funkcjonowania w
środowisku osób i rodzin będących
w trudnej sytuacji życiowej. Po otrzymaniu niepokojących informacji dotyczących skarżącej oraz jej dzieci,
pracownicy OPS w Dusznikach-Zdroju takie właśnie działania podjęli. Analizując otrzymaną dokumentację, opinie ze szkoły, przedszkola, Komisja
uważa podjęte działania ze strony pracowników OPS za zasadne. Ingerencja w sprawy rodziny dysfunkcyjnej
jest obowiązkiem pracowników socjalnych, a nie pogwałceniem zasad
współżycia społecznego.”
Rada uchwaliła Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na rok
2020. Jak podkreśliła Maria Lis, zajmująca się w Urzędzie Miasta tą problematyką, program stanowi kontynuację działań podejmowanych w latach
poprzednich. Budżet programu oszacowano na podstawie ubiegłorocznych wpływów z opłat za zezwolenie
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – wyniesie on. 330 tys. zł.
Przypomnijmy, że środki wykorzystywane są nie tylko na działania związane z terapią uzależnień, ale przede
wszystkim na szeroko pojętą profilaktykę, w tym różnorodne zajęcia dla
dzieci i młodzieży. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.

Pakiet śmieciowy
W kolejnych siedmiu głosowaniach
radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Tylko w jednym z głosowań
radni nie byli jednomyślni. Nowe regulacje wynikają przede wszystkim z
nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Projekty uchwał były wcześniej szeroko
dyskutowane w komisjach i zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Uzdrowiskową i Spraw Gospodarczo-Technicznych oraz Komisję
Finansów. W związku z tym przyjmowano je już bez dalszej dyskusji. Krótkie objaśnienia przedstawiały insp. ds.
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Agnieszka Kunc oraz wiceburmistrzyni Karolina Łuszczki.
• Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej Agnieszka Kunc poinformowała, że projekt uzyskał akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uchwała
zawiera szczegółowe warunki odbioru odpadów w ramach opłaty, m.in.
nowo ustalone limity odprowadzania
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon
(maks. 4 rocznie) i gruzu (maks. 1 m
sz. rocznie). Zawiera też informacje
dot. worków i pojemników na odpady
– w te drugie właściciel nieruchomości, a więc także wspólnota, zaopatruje
się we własnym zakresie.
• Uchwała w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
Te przepisy dotyczą właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np.
zakładów produkcyjnych czy usłu-

gowych), którzy nie są obowiązani
do ponoszenia opłat na rzecz gminy
za gospodarowanie odpadami. Muszą oni natomiast podpisać stosowną
umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do specjalnego rejestru działalności regulowanej,
prowadzonym przez gminę. Głównym celem uchwały jest ograniczenie
niekontrolowanego wzrostu cen za te
usługi. W uchwale przyjęto następujące maksymalne stawki opłat: 300 zł
brutto za odbiór 1 m sz. niesegregowanych odpadów komunalnych; 150
zł brutto za 1 m sz. odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny; 50 zł brutto za odbiór 1 m sz.
nieczystości ciekłych.
• Uchwała w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
Zawarte w dokumencie regulacje dotyczą wszystkich nieruchomości na
terenie gminy. Mówi się w nim o obowiązkach właścicieli nieruchomości,
w tym o obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania 15 rodzajów odpadów. Warto się z nowym regulaminem zapoznać.
• Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wiceburmistrzyni: – Ta uchwała
ma charakter stricte porządkowy, organizacyjny, mówi o terminach uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadów.
• Uchwała w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
Wiceburmistrzyni: – W związku
ze zmianą ustawy, przede wszystkim
główną zasadą dotycząca tego, że nie
możemy już w deklaracji mieć informacji o niesegregowaniu odpadów,
bo wszyscy jesteśmy zobowiązani do
segregowania odpadów, musieliśmy
dokonać zmian w dotychczas funkcjonujących deklaracjach. Zaproponowaliśmy nowe zmiany, w załączniki
nr 1 mamy deklarację dotyczącą nieruchomości zamieszkałych, od mieszkańców. Natomiast w załączniku nr
2 jest deklaracja wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
• Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wiceburmistrzyni: – Przedłożyliśmy państwu projekt uchwały dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tutaj mówimy
o opłacie dla mieszkańców. Zaproponowaliśmy 30 zł miesięcznie od
mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób
selektywny. Natomiast zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach narzuciła na nas również
obowiązek przyjęcia wysokości opłaty podwyższonej w przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki odpadów. Tutaj była możliwość przyjęcia
tej opłaty w wysokości od dwu- do
czterokrotności. Tak jak mówiłam na
komisji, w związku z tym, że ten system dopiero zaczyna funkcjonować,
zaproponowaliśmy dwukrotność, tj.
60 zł.
Ponadto w tej uchwale, i to też zostało jakby wymuszone zmianami
ustawowymi, musieliśmy zaproponować zwolnienie w opłacie w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów.

15.02.2020 - 16.03.2020

I tutaj ustaliliśmy zwolnienie w opłacie w wysokości 8 zł. Ja tutaj wrócę
może jeszcze do dyskusji, która miała miejsce na komisji. Bardzo chciałam podziękować panu radnemu Ryszardowi Olszewskiemu za sugestię i
próbę podjęcia obniżenia opłaty dla
rodzin wielodzietnych. Natomiast, tak
jak mówiłam państwu, i to rzeczywiście sprawdziłam, w jednej z gmin
ościennych zostały takie zapisy w tej
uchwale usterkowane. Dlatego chciałabym zaproponować państwu i może
przygotuję na najbliższą sesję, takie
kompleksowe rozwiązanie (…). Możemy się zastanowić nad szerszym katalogiem zwolnień. Tylko ja zaproponuję państwu, żeby to była odrębna
uchwała.
W przypadku tej uchwały nie głosowano jednomyślnie: 11 osób była
za przyjęciem projektu, 4 przeciw (Patrycja Bednarz, Mieczysław Jakóbek,
Wojciech Kuklis, Piotr Zilbert).
• Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjne.
Wiceburmistrzyni: – To jest kolejny projekt uchwały, który musimy
przyjąć ze względu na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ta uchwała dotyczy
nieruchomości, na której znajduje
się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Tutaj mieliśmy możliwość zastosowania opłaty
w wysokości nie wyższej niż 10 proc.
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego. Na jedną osobę
ogółem on wyniósł 1.693 zł. W związku z tym zaproponowaliśmy maksymalna stawkę ryczałtową roczną w
wysokości 169 zł. I tu również, tak jak
w przypadku opłat od mieszkańców,
musimy zaproponować tę stawkę podwyższoną, w przypadku stwierdzenia
braku selektywnej zbiórki odpadów. I
tutaj również zaproponowaliśmy dwukrotność, czyli 338 zł. Co ważne, ta
uchwała (...) wchodzi w życie z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021
r., ponieważ musi dotyczyć całego
roku budżetowego.

Jak upilnować?
Burmistrz podziękował swojej zastępczyni, a także Agnieszce Kunc, prezesowi i pracownikom Dusznickiego
Zakładu Komunalnego za współpracę
przy przygotowywaniu pakietu projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zwrócił się też do radnych: – Brak
dyskusji na sesji oznacza, że państwo
przepracowali bardzo mocno i bardzo
długo ten temat na komisjach i za to
chciałem państwu serdecznie podziękować.
Wiceprzewodniczący Robert Kowal
zaapelował, żeby coroczna zmiana
uchwał dot. gospodarki odpadami nie
sprowadzała się tylko do podwyżek
opłat. Trzeba pilnować porządku i
konsekwentnie karać, jeśli jest bałagan w konkretnych miejscach –
podkreślił. A do tej pory – jego zdaniem – wszystkie śmieci traktowano
jako wspólne i nikt nie ponosił konsekwencji nieporządku. – A ja nie
chciałbym za czyjeś płacić i też nie
chcę, żeby ktoś za moje płacił – powiedział. Zauważył, że za bałagan
nie odpowiada firma, która odbiera odpady, tylko wspólnoty i właściciele mieszkań.
Radny Mieczysław Jakóbek poddał
w wątpliwość możliwości „pilnowania”,
o które zaapelował Kowal. – Nie okłamujmy się. Są ludzie, że i tak nie będą
segregować i tak nie będą, tylko będą

podrzucali. I co, my mamy za to płacić
karę jako wspólnota?
Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzane właśnie zasady to nie jest
wymysł radnych czy gminy, tylko przepisy ustawy, które powodują, że odpowiedzialność za prawidłowość segregacji spada na
całą wspólnotę. Zgodził się, że rodzi to poważny problem. – Podrzucanie to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze kwestia pilnowania samych siebie,
żebyśmy po prostu segregowali. Zacznijmy od siebie, zacznijmy od tego,
żeby przez jedną czy dwie osoby w całej wspólnocie nie narażać na kary
wszystkich mieszkańców. Bo tak to
niestety teraz będzie wyglądało.
Małgorzata Hołyst: – Odnośnie tej
ustawy i wszystkich szczegółów, właśnie odpowiedzialności za tę segregację dosyć szczegółowo zdobyliśmy
wiedzę na wielogodzinnym szkoleniu
na Jamrozowej Polanie. I po prostu tutaj to nie podlega dyskusji. Mamy pilnować siebie i innych, inaczej po prostu będziemy płacić. Tak mówi ustawa
i tego ani ja, ani inni radni, nie przeskoczymy.
Robert Kowal dodał, że podobne
zasady obowiązywały wcześniej, tylko
nie były respektowane, ale teraz przepisy zostały uszczelnione. Wiceprzewodnicząca: – Bez wątpienia nowym
zapisem w ustawie jest odpowiedzialność zbiorowa za śmieci…

Prognoza
Procedowanie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
rozpoczęto od przedstawienia przez
skarbniczkę gminy podstawowych
założeń tego dokumentu. Prognoza
dotyczy lat 2020–2027, bowiem spłata zaciągniętych przez gminę kredytów przypada właśnie na te lata. W
ramach zadań współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej kontynuowana będzie inwestycja Aqua Mineralis Glacensis (przebudowa Alei
Chopina) oraz realizowane projekty:
Czesko-Polski Szlak Grzbietowy (budowa wieży widokowej na Orlicy),
Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze
(wymiana źródeł ogrzewania), budowa ścieżek rowerowych (singletracków). Inne zadania to: budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w Zieleńcu, budowa i modernizacja
dróg gminnych (Zdrojowa, Wiejska,
Podgórze, Miejska Górka), tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego,
a także remizy strażackiej.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu uchwały przedstawiła kierowniczka Referatu Finansowego Katarzyna Skowron. Jest to
opinia pozytywna. W uzasadnieniu
zauważono m.in., że zadłużenie gminy będzie się stopniowo zmniejszało,
a źródłem spłaty mają być planowane nadwyżki budżetowe oraz przychody ze spłat pożyczki (udzielonej przez
gminę Mokisowi). Izba stwierdza, że
ustalenia planu są zgodne z prawem i
nie przekraczają określonych wskaźników. Podkreśla przy tym w swojej
opinii, że „organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, w szczególności za celowość i
realność planowanych wydatków”.

Budżet
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020 uzyskał również
pozytywną opinię RIO. Stwierdzono,
że został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Dyskusję rozpoczął burmistrz,
przedstawiając obszerną autopopraw-

kę do projektu uchwały. Wynikła ona
głównie ze zwiększenia dochodów ze
sprzedaży mienia gminy – przekroczono już bowiem o 1.633 tys. zł plan
sprzedaży nieruchomości zakładany
na rok 2020 (w wyniku zbycia działki w Zieleńcu). Wraz z innymi wpływami plan dochodów budżetowych
zwiększa się o 1.982 tys. zł. Są też jednak zmniejszenia planu w wysokości 599 tys. zł, spowodowane głównie
ograniczeniem prognozy wpływów
podatkowych.
W związku ze zwiększeniem planu dochodów autopoprawka burmistrza zakłada zwiększenie wydatków
w wielu dziedzinach, m.in. na: projektowanie dróg (ul. Zdrojowa i Miejska Górka), nowe plany zagospodarowania przestrzennego, przebudowę i
modernizację cmentarza, modernizację remizy strażackiej, budowę linii
światłowodowych na potrzeby monitoringu oraz hot-spotów wifi, profilaktykę zdrowotną, program „Senior+”
(modernizacja Klubu Seniora), monitoring jakości wody, poszukiwanie
alternatywnych źródeł wody (instalacja w stacji uzdatniania i czyszczenie
wodociągów), gospodarkę odpadami,
oczyszczanie miasta, modernizację infrastruktury miejskiej, realizację projektów budżetu obywatelskiego, dotacje dla MOKiS, Miejskiej Biblioteki
Publicznej i klubów sportowych. Autopoprawka burmistrza zawierała również przesunięcia środków w ramach
projektu budżetu.

Na audyt i drogi
Dyskusję rozpoczął wniosek Roberta
Kowala o zmianę w autopoprawkach
burmistrza – przesunięcie kwoty 20
tys. zł z dotacji celowej dla MOKiS na
zlecenie zewnętrznej firmie audytu w
tej jednostce gminy. Dlaczego audyt?
Od Mistrzostw Europy w Biathlonie
(2017) było w MOKiS wiele zmian na
stanowiskach dyrektora i księgowej. –
Jest wiele niejasności – stwierdził wiceprzewodniczący. Jego zdaniem przeprowadzenie audytu będzie przydatne
zarówno dla samorządu oraz dyrekcji
placówki, jak i dla mieszkańców. Drugi wniosek Kowala – 30 tys. zł z tej
samej dotacji przeznaczyć na projektowanie remontów dróg gminnych.
60 tys., które zaplanowano, to mało –
stwierdził.
O wnioskach przygotowanych
wcześniej przez Komisję Rewizyjną
mówiła jej przewodnicząca Małgorzata Hołyst. Większość z nich pokrywała się z wnioskami wiceprzewodniczącego i autopoprawkami burmistrza.
Wśród wniosków komisji był jeszcze
postulat przeznaczenia większej kwoty
na poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej dla miasta. Burmistrz
wyjaśniał, że ponieważ gmina stara
się o dotacje na modernizację remizy, trzeba najpierw zagwarantować
w budżecie środki na wkład własny.
Dodatkowe środki na rozwiązywanie
problemu wody zostaną przeznaczone
po kolejnej sprzedaży mienia.
Pierwszy wniosek Kowala przyjęto
13 głosami przy dwóch przeciwnych
(Krystyna Cieślak, Elżbieta Żulińska),
drugi – jednogłośnie.

Na kolorową fontannę
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych Marcin Zuberski zwrócił uwagę,
że kwota przeznaczona na oczyszczanie miasta (583 tys. zł) nie pokrywa się
z wyliczeniami DZK. Burmistrz wyjaśnił, że zapotrzebowania jednostek to
jedno, a możliwości gminy są jakie są.
– Zwiększenie i tak jest znaczne, w
porównaniu z ub. rokiem – stwierdził
Lewandowski.
Wiceprzewodniczący Komisji ds.
Społeczno-Kulturalnych,
Oświaty,
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Zdrowia, Sportu i Turystyki Mateusz Rybeczka zgłosił kolejny wniosek o uszczuplenie dotacji dla MOKiS i przeznaczenie z niej 30 tys. zł na
uszczelnienie niecki kolorowej fontanny.
Burmistrz: – Proszę bardzo, proszę
państwa. Możecie cały czas uszczuplać
kwoty w Mokisie, nie ma problemu.
Skończymy z instytucją, która po prostu istnieje, płaci pracownikom, a nie
organizuje żadnych imprez, bo nie ma
na to funduszy. Takie będą realia, ale
to są państwa decyzje. Ja jestem totalnie przeciwny jakimkolwiek uszczupleniom, bo uszczuplamy budżet, który i tak się nie zamyka. A jeśli chodzi
o kwestię fontanny kolorowej, trzeba
na pewno będzie się tym zająć. Zobaczymy, jaka będzie realizacja budżetu,
może uda się jakieś pieniądze wygospodarować. Na dzień dzisiejszy nie da
się wszystkich potrzeb miasta ująć. Na
to akurat w tym momencie nie starczyło pieniędzy.
Zdaniem przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Patrycji Bednarz MOKiS powinien zacząć
pozyskiwać środki zewnętrzne na organizowanie imprez. Zaproponowała
jednak, by 30 tys. wycofać nie z dotacji
dla MOKiS, tylko z kwoty przeznaczonej na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.
Według Roberta Kowala dalsze łatanie fontanny nie ma sensu, obiekt
wymaga bowiem solidnego remontu,
na który trzeba będzie znaleźć środki. Zgodził się z tym burmistrz, wskazując, że taką inwestycję zaplanować
można realnie na przyszły rok.
Zanim przystąpiono do głosowania
Lewandowski zwrócił radnym uwagę, że budżet Mokisu został już
uszczuplony o 210 tys. zł, czyli – jak
powiedział – o wszystkie wydarzenia
kulturalne w mieście przez cały rok. –
Państwo dalej chcą zmniejszać... Bardzo proszę, to może zmniejszcie do
zera w ogóle wydatki na MOKiS, jeśli uważacie, że te działania kulturalne
i sportowe są niepotrzebne w naszym
mieście. To jest moim zdaniem skandal, co się dzieje z budżetem Mokisu,
co państwo robią.
Nawiązując do kwestii działalności
Mokisu, dochodów i wydatków ośrodka, Piotr Zilbert zaapelował do Komisji Rewizyjnej, by ta „bardzo uważnie
dopilnowała, komu zlecony będzie audyt, żeby to była firma rzeczywiście
niezależna, taka, która podejdzie do
tego profesjonalnie, abyśmy wiedzieli, jaka jest sytuacja tej jednostki”. –
Bardzo proszę, żebyśmy w tym roku
zwrócili uwagę na działalność tej jednostki organizacyjnej – dodał.
Przeciwko insynuacjom wobec
Mokisu zaprotestował burmistrz, zapowiadając publikację podsumowania działalności ośrodka z ostatnich
dwóch lat działalności – jak podkreślił – bardzo bogatej w interesujące
wydarzenia kulturalne i sportowe, w
których uczestniczyło wielu mieszkańców. – Ja mam jakieś wrażenie,
że mówimy o tym, jakby to była, nie
wiem, jakaś organizacja przestępcza,
czy coś w tym rodzaju – irytował się
Lewandowski. Tymczasem, jak stwierdził, pracujący tam ludzie wykonują swoje obowiązki z pasją, żeby życie kulturalne i sportowe w mieście
kwitło. – A my bierzemy i co chwilę
uszczuplamy i uszczuplamy. I za chwilę nie będzie po prostu już czym zarządzać.
W odpowiedzi Zilbert poprosił
skarbniczkę gminy o informacje o zaległościach ośrodka i zapytał, z czego
wynika fakt, że pan Bieńkowski (wiceprezes spółki, do której należy hotel
Jamrozowa Polana) wyłączył ogrzewanie w budynku obiektu Duszniki
Arena. Elżbieta Błasiak poinformowała, że termin składania sprawozdań
mija 10 lutego i wówczas wszelkie in-
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formacje dot. ośrodka będą dostępne.
Do kwestii ogrzewania nikt się nie odniósł.
Burmistrz powtórzył, że uszczuplenie budżetu MOKiS, będzie skutkować ograniczeniem wydarzeń i
zajęć kulturalnych i sportowych w
mieście. Robert Kowal: – Ja do tego
wniosku kolegi Rybeczki. Uważam, że
w tym roku, tak jak wcześniej na komisjach mówiłem, musimy przeznaczyć więcej na sprzątanie, na upiększenie miasta i na rzeczy ważne. Jeśli
chodzi o fontannę, jest to bardzo ważna rzecz. Nawet kosztem, panie burmistrzu, niektórych imprez. Ja wiem,
że to może będzie odczuwalne. Ja
wiem, że te imprezy, które są robione
są bardzo ważne, ale ja myślę, że któryś rok musimy poświęcić, przynajmniej w części, żeby zacząć naprawiać
miasto, wygląd miasta.
Czy istnieje możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na remont
i modernizację fontanny? – zapytała Karolinę Łuszczki przewodnicząca. Tak, ale trzeba zacząć od projektu – odpowiedziała wiceburmistrzyni.
Twierdząco odpowiedziała również na
pytanie Patrycji Bednarz o możliwość
pozyskiwania funduszy na imprezy
kulturalne i sportowe.
Wniosek radnego Rybeczki przyjęto 10 głosami przy 3 przeciwnych
(Krystyna Cieślak, Ryszard Olszewski,
Elżbieta Żulińska) i 2 wstrzymujących
się (Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst)

I jeszcze więcej
na fontannę
Okazało się jednak, że to jeszcze nie
koniec kwestii finansowania remontu kolorowej fontanny – Patrycja
Bednarz wróciła do swojej propozycji przesunięcia na ten cel środków
z kwoty przeznaczonej na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Był to powrót „kompromisowy”, jak stwierdziła sama radna,
bowiem jej aktualny wniosek ograniczył się do przesunięcia 15 tys. zamiast 30 tys. zł. – I zróbmy tę fontannę jak należy – zaznaczyła.
Zdaniem burmistrza, ta „kompromisowość” propozycji radnej oznacza,
że konkretny projekt, którego koszty oszacowano na podstawie rozpoznania rynku, nie zostanie po prostu
zrealizowany. – To proszę zabrać całość, 60 tys. – mówił zdenerwowany
Lewandowski. – Proszę państwa, uważacie, że wiecie lepiej. Uważacie, jakbyście to wy zrobili rozpoznanie rynku. Jakbyście wy wiedzieli, ile coś
kosztuje. Jeśli my coś proponujemy,
to nie proponujemy kwot nie wiadomo skąd, tylko one są czymś podparte, coś chcemy za nie zrobić. Jest pewien zakres prac, które ktoś wycenia
i my na tej podstawie wiemy, że to będzie mniej więcej taka i taka kwota.
Burmistrz zwrócił uwagę, że pierwotne zamierzania związane z
tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego i tak zostały już ograniczone w trakcie prac
nad projektem budżetu. Pozostawiono więc kwotę (60 tys. zł) na wykonanie chociażby mniejszego kroku
do przodu.
Firmy widzą, jakie środki mamy
przeznaczone w budżecie na konkretny cel i dostosowują swoje oferty do
tych kwot – taki wywód przedstawił
Robert Kowal, sugerując, że może 45
tys. też wystarczy. – Tutaj my drogi
panu nie zamykamy i nie chcemy… Ja
jestem ostatni, który by panu zamknął
drogę, żeby to robić, bo jestem za tym
dokumentem. Tylko zapiszmy na razie 45, po to, żeby był ślad na tę fontannę.
Lewandowski odparł, że 30 tys. to
też jest „ślad”. – A jeśli chodzi o kwestię tego podejścia, że jeśli my będzie-
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Łapacze
i podróże kostki

Remont Kolorowej Fontanny to części Radnych jeden z priorytetów na 2020 rok
my mieć mniej założone w budżecie,
to będą niższe oferty firm… No to proponuję w tej chwili wszystkie zadania,
jakie chcemy zlecić, o 15 procent dajmy mniej w budżecie. Patrzcie, ile będziemy mieć oszczędności. Jeszcze będziemy mogli wpisać ze dwa zadania
do realizacji w tym roku. (…) Fantastycznie, to jest perpetum mobile!
Jakub Biernacki poparł zarówno
wniosek Bednarz, jak i argumentację Kowala. Jego zdaniem wykonanie
„master planu” urbanistycznego, który zamierza zlecić gmina, może zmieścić się w kwocie 45 tys. zł. Warunek:
zapytanie ofertowe trzeba wysłać do
co najmniej dziesięciu firm. Radny zaoferował swoją pomoc w przeprowadzeniu procedury. – Jeśli okaże się, że
kwoty są wyższe i nie ma innego wyjścia, to będziemy musieli do tego wrócić, zapewne w lutym.
Wniosek radnej Bednarz został
przyjęty 11 głosami przy czterech
przeciwnych (Hausner-Rosik, Olszewski, Zuberski, Żulińska).
– Czy tak daleko idące zmiany nie
potrzebują ponownego opiniowania
przez Regionalną Izbę Obrachunkową? – Wojciech Kuklis niepokoił się
liczebnością i kwotą autopoprawek
zaproponowanych przez burmistrza
do projektu budżetu gminy. – Nie, nie
potrzebują – uspokajała skarbniczka
gminy i przypomniała, że uchwała budżetowa też będzie opiniowana przez
RIO. Robert Kowal przypomniał, że te
autopoprawki były już dyskutowane w
komisjach, a dziś burmistrz przedstawił tylko poprawki do autopoprawek.
Uchwalę budżetową wraz z poprawkami przyjęto 9 głosami.
Przeciwko głosował Mieczysław
Jakóbek, wstrzymali się od głosu:
Wojciech Kuklis, Ryszard Olszewski, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska.

Mistrzostwa Polski
w kolarstwie szosowym
– to pierwszy temat podjęty w związku
ze sprawozdaniem burmistrza z jego
pracy za okres od 9 grudnia do 19
stycznia. O zawody pytali radni Kowal
i Olszewski. Odbędą się one w naszym
mieście w czerwcu br. – Będą one jednocześnie eliminacjami do olimpiady,
więc najprawdopodobniej będziemy

tutaj mieć całą czołówkę polskiego
kolarstwa – informował burmistrz. A
ponieważ termin mistrzostw pokrywa się z obchodami 100-lecia Polskiego Związku Kolarskiego, pojawią się
też goście specjalni związani z tą dziedziną sportu. Planuje się, że Duszniki
Arena będzie miejscem startu, a trasa
przebiegać będzie drogą nr 8 i drogą
wojewódzką do Zieleńca, powrót drogą powiatową, przez Park Zdrojowy i
Podgórze na Arenę. Start do „czasówki” umiejscowiony zostanie w Międzylesiu, trasa przebiegać będzie drogą
przez Lasówkę, a finisz – w dusznickim Parku Zdrojowym. Szczegóły organizacyjne i finansowe są w trakcie
ustalania.
Kolejne pytanie wiceprzewodniczącego dotyczyło spotkania z przedstawicielami spółki InterFerie, (należącej
głównie do KGHM TFI), które odbyło się 16 stycznia w Szklarskiej Porębie. Burmistrzowi towarzyszyła w
nim dyr. Miejskiego Zespołu Szkół
Renata Brodziak, chodziło bowiem
o organizowanie zielonych szkół
oraz wyjazdów sportowców, nie tylko
biathlonistów, ale i piłkarzy. Przedstawiciele Dusznik zapoznali się z ofertą Towarzystwa oraz jego obiektami.
Tematyką spotkania z burmistrzami Kudowy, Szczytnej i Polanicy (13
grudnia) interesował się Marcin Zuberski. Było to kolejne z comiesięcznych spotkań. Wymieniano doświadczenia w rozwiązywaniu podobnych
problemów, rozmawiano o sprawach
bieżących, dotyczących np. Klastra
Energii Ares, ale też o projekcie powołania wspólnego wydawnictwa, nazwanego roboczo „Kurierem Zdrojowym”, które zastąpiłoby informatory
wydawane przez poszczególne gminy.
Innym tematem spotkania było połączenie sił w promowaniu gmin. Lewandowski podkreślił, że te spotkania wprowadzają dobrą atmosferę do
współpracy regionie.
O zarządzenie burmistrza w sprawie nowych stawek czynszu za najem
należących do gminy lokali mieszkalnych zapytała przewodnicząca Hausner-Rosik. Po podwyżce stawka bazowa czynszu wynosi 5,47 zł. Stawka
czynszu za najem lokalu socjalnego –
1,64 zł. Stawki te nie były podnoszone
od 2013 r. – czytamy w uzasadnieniu
do zarządzenia.

Rozpoczynając ostatni punkt programu sesji (sprawy różne…) Ryszard Olszewski wrócił do kwestii złego stanu
„łapaczy” w miejskich ulicach. Interweniował w tej sprawie w ub. roku.
Odpowiedź uznał nie tylko za spóźnioną, ale i niepełną. Zabrakło mu
wyznaczenia terminu i kosztów naprawy łapaczy. Nie do końca zgadzał
się też z oceną stanu niektórych łapaczy. – Chciałbym, żeby ta sprawa została poważnie potraktowana… Bo jak
nie będzie traktowana poważnie, to
będę co sesję o tym rozmawiał. – Burmistrz przyjrzy się temu ponownie i
udzieli odpowiedzi satysfakcjonującej
pana Ryszarda – oznajmiła przewodnicząca.
Co się stało z pozostałą z rozbiórki
Alei Chopina kostką betonową, która
była składowana na Jamrozowej Polanie? – zapytał Wojciech Kuklis. Burmistrz: kostka miała być zmielona
przez wykonawcę przebudowy Alei
i użyta do utwardzenia nawierzchni
obiektu Duszniki Arena. Jednak firma nie dotrzymała słowa i przewiozła
kostkę z powrotem na plac budowy.
Robert Kowal przyznał, że pomysł
użycia kostki na Polanie był dobry,
ale teraz, żeby nie mnożyć kosztów,
może lepiej by było oddać tę kostkę
mieszkańcom za symboliczną złotówkę. Burmistrz: – Nie wiem, czy z formalnego punktu widzenia możliwe
jest zrealizowanie tego, co pan proponuje. Jest to do sprawdzenia.
Mieczysław Jakóbek zwrócił uwagę, że sprawy oświaty czy sportu nie
są ostatnio w ogóle analizowane w komisjach. Hausner-Rosik przypomniała, że styczeń był bardzo pracowity.
– Myślę, że pani przewodnicząca komisji, pani Krystyna, od lutego zaczyna swoją pracę, wyznaczoną w planie
pracy komisji.
Ponieważ środki przeznaczone w
budżecie na sport zwiększono właśnie z 60 do 100 tys. zł, a konkurs
na ich zagospodarowanie został rozstrzygnięty wcześniej, Robert Kowal
chciał wiedzieć, czy będzie nowy konkurs, czy też po prostu proporcjonalne zwiększenie kwot. – Będzie kolejny
konkurs lub konkursy – odpowiedział
burmistrz.

Na prostą
Na koniec nieco ponad trzygodzinnej
sesji Małgorzata Hołyst podziękowała wszystkim radnym za ciężką pracę nad budżetem i nad autopoprawkami. – Myślę, że troszeczkę emocje
opadły i mając na uwadze budżet, jakim gmina Duszniki dysponuje, naprawdę, nie kłóćmy się już tutaj dalej.
Była to ciężka praca, ciężkie decyzje.
Na pewno nie wszyscy są zadowoleni,
ani radni, burmistrz też nie będzie zadowolony, może pani skarbnik będzie
też niezadowolona… Powtarzam jeszcze raz, przy takich finansach, jakimi
dysponujemy, nie jest proste podzielić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.
Musimy dalej trwać, pracować, pilnować, żeby w Dusznikach było ok, żeby
mieszkańcy byli zadowoleni. Mam nadzieję, że odbędą się jakieś sprzedaże i dalej uważnie te pieniążki będziemy dzielić, żeby wychodzić na prostą,
a nie cofać się.
Również przewodnicząca podziękowała wszystkim za pracę przy projekcie budżetu, ale przede wszystkim
pracownikom gminy – skarbniczce,
kierowniczce referatu Finansowego,
burmistrzowi i jego zastępczyni. – W
tym budżecie rzeczywiście dużo rzeczy jest dla mieszkańców, więc myślę,
że i mieszkańcy będą trochę bardziej
zadowoleni, niż do tej pory.
Krzysztof Jankowski
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Wypożycz
narty i pobiegaj
Na Tauron Duszniki Arenie ruszyła
wypożyczalnia nart biegowych. Serdecznie zapraszamy codziennie od
godz. 8:00 do 17:00, natomiast w dni,
w które trasy będą oświetlone (środa,
piątek, sobota) od 8:00 do 21:00. Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu z
nartami do stylu łyżwowego (35 zł za
dobę) oraz zestawu z nartami do stylu klastycznego ze „skinem” (40 zł za
dobę).

VIII edycja
Biegu Tropem
Wilczym

W niedzielę 1 marca z dusznickiego Rynku wystartuje kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym, którego celem jest uczczenie pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Wydarzenie rozpocznie się tradycyjnie od mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele św. św.
Piotra i Pawła o godz. 12:00. Następnie o godz. 13:00 na dusznickim Rynku rozpoczną się uroczyste obchody
z udziałem 22. Karpackiego Batalionu
Piechoty Górskiej w Kłodzku. Przed
Ratuszem zostanie uroczyście wciągnięta na maszt flaga państwowa, zostanie odczytany apel poległych i rozlegnie się salwa honorowa.
Następnie uczestnicy będą mogli
wziąć udział w biegu na dwóch dystansach. O godz. 13:30 wystartuje bieg na
dystansie 1.963m. Jest to symboliczny
dystans, upamiętniający datę śmierci ostatniego z Wyklętych – Józefa
Fnaczaka ps. „Laluś”. Każdy z uczestników biegu otrzyma pakiet startowy,
w którym znajdzie się m.in. pamiątkowa koszulka, w której należy wystartować. Zachęcamy również do biegu z
flagą państwową – oczywiście z zachowaniem wszystkich honorów. Uczestnicy symbolicznego biegu otrzymają
na mecie pamiątkowy medal. Dla nieco bardziej zaawansowanych biegaczy
został przygotowany również dłuższy dystans. O godz. 14:00 wystartuje
bieg na dystansie 10 km. Dekoracja
uczestników dłuższego dystansu odbędzie się ok. godz. 15:00. Zapisów na
biegi można dokonywać telefonicznie
pod nr 515 159 730 lub w dniu biegu
w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju w godz. 10:00–13:00.
Patronat nad wydarzeniem objął
szef Kancelarii Premiera RP poseł
Michał Dworczyk. Patronat medialny objęli TV Dami Region i Maminfo.
Serdecznie zapraszamy.
inf. MOKiS

15.02.2020 - 16.03.2020

PSIE ZAPRZĘGI NA TAURON DUSZNIKI ARENIE

Igor, Fred i ekipa trenowali
przed Mistrzostwami Europy

Tauron Duszniki Arena to nie tylko biathlon. W ostatnim czasie nasz obiekt odwiedził
Igor Tracz – wielokrotny mistrz Polski i świata w wyścigach psich zaprzęgów, tych z
saniami, jak i wózkiem trójkołowym, oraz w bikejoringu (kolarz i pies).
Mimo że pogoda za oknem bardziej
przypomina jesień niż zimę, na Tauron Duszniki Arenie śniegu nie brakuje. Postanowił to wykorzystać Igor
Tracz, który na tutejszym obiekcie
przygotowywał się do Mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 1923 lutego br. w szwedzkiej miejscowości Asarna. Zawodnik we wpisach na
swoim facebookowym profilu bardzo
chwalił sobie obiekt i jego możliwości: 2 godziny treningu na perfekcyjnym śniegu, biegaliśmy do odcięcia,
wśród narciarzy, którzy robili zdjęcia i
nam kibicowali – szok, nikt na nas nie
krzyczał i nie wyrzucał! (…) Tak można się przygotowywać do mistrzostw
Europy. Wracamy tam niedługo, wracamy i szykujemy coś fajnego.
Igor Tracz porównał jakość
tras i infrastruktury dusznickiego obiektu do tej w Holmenkollen
w Oslo! Dzięki takim warunkom zawodnik mógł wykonać serię treningów, aby powalczyć o kolejny tytuł
mistrzowski. Mistrzostwa europy na
północy Szwecji już za dwa tygodnie.
Na szczęście dzięki miastu Duszniki-Zdrój ostatni tydzień mogłem trenować na doskonałych trasach – informuje swoich fanów.
Trzymamy mocno kciuki za sukces Igora podczas Mistrzostw Europy.
Natomiast wszystkich, którzy nie mieli okazji zobaczyć Igora i jego psów
rasy greyster w akcji, zapraszamy już
w drugiej połowie marca na Tauron
Duszniki Arenę, gdzie odbędą się wyścigi psich zaprzęgów. Będzie to świetna okazja do rozmowy z mistrzem,
który przybliży nieco specyfikę tego
sportu. O szczegółach będziemy informować w mediach społecznościowych oraz na plakatach.
PS
Fot. Gabriela Moździerz

Rolanda najważniejszy start życia
Duszniczanin wziął udział w Winter World Masters Games – Innsbruck 2020, które odbyły się w Tyrolu od 10 do 19 stycznia.
Zimowe Igrzyska Masters skierowane są do ambitnych sportowców
amatorów z całego świata i jest to największy na świecie festiwal sportów
zimowych dla osób w wieku powyżej 30 lat. Udział w igrzyskach wzięło ponad 3.000 zawodników, a rywalizowali w takich konkurencjach jak:
narciarstwo alpejskie, biathlon, narciarstwo biegowe, skoki narciarskie,
kombinacja norweska, narciarstwo alpejkie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo na krótkim
torze, hokej na lodzie i curling.
Wśród nich duszniczanin – Roland
Winnicki. Jego przygoda ze sportem

rozpoczęła się w wieku 8 lat, kiedy to
trenował kombinację norweską, by
później biegać maratony, ścigać się na
rowerach MTB, a także nartach biegowych, czy uprawiać nordic walking.
Podczas WWMG wystartował w
dwóch biegach narciarskich, które
rozegrano na trasach w Seefeld. To
tutaj w 1963 odbyły się Mistrzostwa
Świata w Biathlonie.
W swojej kategorii wiekowej M45
zajął 16. miejsce w biegu na 15 km
stylem dowolnym i 22. w biegu na 30
km stylem klasycznym.
– To był najważniejszy start mojego
życia. Przygotowywałem się do niego przez rok. Godząc pracę zawodową, dodatkowe zajęcia, aby dorobić na
koszty startu i oczywiście treningi –
opowiada o przygotowaniach Roland.

– Nie udałoby się to bez wsparcia
osób wokół mnie. Dziękuję Agnieszce
Uznańskiej za pomoc medialną, sprzętową i motywację, Restauracji Presto za wsparcie finansowe, Łukaszowi Witkowi za pomoc sprzętową oraz
swojej swojej żonie, córce i synowi.
Syn był ze mną w Austrii, gdzie pełnił
rolę trenera, sekundanta i tłumacza.
Roland już myśli o starcie w kolejnej edycji, a my z tego miejsca składamy gratulacje i trzymamy kciuki za
kolejne sukesy.
sk
Roland ma 48 lat, a sporty uprawia
od 40. Śmiało można powiedzieć,
że sport to jego życie. Na zdjęciu
na mecie biegu w austrackim
Seefeld podczas WWMG 2020
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Zabalowali na rzecz szkoły

Uczestnicy Balu Charytatywnego na rzecz Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. Fot. Gabriela Moździerz
Za nami kolejna edycja Balu Charytatywnego na rzecz MZS w
Dusznikach-Zdroju.
Serdeczne podziękowania należą
się: Pani Małgorzacie Bielańskiej z
drukarni Drukuj.eu za wydruk plakatów i biletów, Panu Tomaszowi Jankowskiemu – Restauracja Czeska w
Kudowie-Zdroju – za główne danie,
Właścicielowi Restauracji Siódme
Niebo za ciepłą zupę, Pracownicom
stołówki szkolnej za barszcz i zimną
płytę, Panom Radkowi Grzegorczykowi i Piotrowi Podarzeckiemu za oprawę muzyczną, Pani Gabrieli Moździeż
za sesję zdjęciową;
Darczyńcom:
Pani Renacie Wojtaszczyk i Panu
Jorgo Wojtaszczyk, Dyrektor MOKiS

Magdalenie Kijance, Burmistrzowi
Dusznik-Zdroju Piotrowi Lewandowskiemu, Panu Tomaszowi Bogdanowiczowi, Pani Sylwii Gromadzkiej-Staśko, Panu Maciejowi Berezeckiemu,
Panu Tomaszowi Sokale (Schronisko pod Muflonem), Panu Leszkowi
Janickiemu (Ranczo Panderoza), Pani
Zofii Kusz (Kwiaciarnia Pod Okienkiem), Panu Mateuszowi Wolfsonowi
z( Przychodnia Salus), Pani Małgorzacie Kijance, Panu Łukaszowi Witkowi
(Salomon), Pani Grażynie Witek (Kucykowa Polana), Panu Arturowi Jakubcowi (Szkółka Vip Ski Zieleniec),
Restauracji Dobre Smaki, Restauracji Pod Złotym Kasztanem, Werona
Spa, Pizzerii Presto, Restauracji Matteo, Restauracji Mini Bar Paradise,

Restauracji Czarny Staw, Zakładowi
ZEM, Kawiarni Cukier Puder, Kawiarni Dzień Dobry Cafe, Pani Krystynie Cieślak (Kolpolter), Pani Stanisławie Krzemienieckiej (Pasmanteria),
Pani Agacie Gajewskiej (Drogeria Jasmin), Państwu Krupnikom (Mini Lewiatan), Państwu Pękałom (Ultra.net),
Państwu Możdzanowiczom (Antyki
Duszniki), Panu Bogdanowi Józefowskiemu (Cepelia), Pani Małgorzacie
Czarny (Sklep Odzieżowy Carmen),
Aptece św. Piotra i Pawła, Pani Małgorzacie Cholewce (Księgarnia), marketowi Lewiatan, Pani Agacie Cetnarowicz (Apteka Dusznicka), Panu
Robertowi Kopciowi (sklep z pamiątkami), Państwu Rybickim (sklep spożywczy), Pani Renacie Półtorzyckiej

(sklep spożywczy), Studiu Urody Merlin, Salonowi Fryzjerskiemu Pod Barankiem, Sanatorium Chemik, Pani
Magdalenie Lach (Libusza), Pani Halinie Molertak (sklep odzieżowy), Pani
Elżbiecie Żulińskiej (sklep ABC), Pani
Gabrieli Siemiańskiej (Gabi Gold),
Ewelinie Wieczniak (Salon Fryzjerski, ul. Kłodzka), Pani Marcie Półtorzyckiej (Mazurek), Pani Justynie Waluszczyk, Pani Agnieszce Włodarczyk
(Aligator) oraz osobom zaangażowanym w organizację balu i wszystkim
gościom za uczestnictwo.
Bardzo serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy:
Rady Rodziców MZS
dyrekcja MZS

Bezpłatne szkolenia dla duszniczan
Zostań e-aktywnym mieszkańcem
Dusznik-Zdroju
Usługi cyfrowe są coraz częściej
wykorzystywane w życiu codziennym.
Praktycznie w każdej dziedzinie życia znajomość nowoczesnych technologii cyfrowych jest niezbędna. Aby
umożliwić mieszkańcom Dusznik
podniesienie swoich kompetencji cyfrowych, przystąpiliśmy do projektu
„E-aktywni mieszkańcy Gminy Duszniki-Zdrój”.
Gmina Duszniki-Zdrój w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju uzyskała wsparcie
w wysokości 84.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020,
Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1.

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na realizację
szkoleń z zakresu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia w siedmiu
modułach tematycznych. Do wyboru
mamy następujące tematy:
• Rodzic w internecie;
• Mój biznes w sieci;
• Moje finanse i transakcje w sieci;
• Działam w sieciach społecznościowych;
• Tworzę własną stronę internetową (blog);
• Rolnik w sieci;
• Kultura w sieci.
Szkolenia skierowane są do miesz-

kańców Dusznik w wieku od 25 do 70
lat. Każdy z uczestników może wziąć
udział w kilku modułach. Szkolenia
zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin dla grup maksymalnie 12-osobowych. W ramach całego
projektu zostanie przeszkolonych 150
osób. Poza dostępem do komputerów i internetu, uczestnicy otrzymają
materiały szkoleniowe. Każdy z nich
przejdzie na początku krótki test weryfikujący umiejętności cyfrowe.
W ramach projektu zostały zakupione komputery, które będą służyć
uczestnikom szkoleń, a po ich zakończeniu zostaną przekazane do Miejskiego Zespołu Szkół.
Udział w szkoleniu można zgłosić w
Urzędzie Miejskim, Rynek 6, w Biurze
Projektu – pokój nr 23 (II piętro), tel.
748 697 687.

Rekrutacja odbywa się w trybie
ciągłym, do wyczerpania limitu 150
miejsc.
Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniach, powinny dostarczyć najpóźniej
w dniu rozpoczęcia szkoleń oryginał
formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
Harmonogram najbliższych szkoleń:
17–18.02.2020 r. godz. 8:00–14:00
i 14:00–20:00 (temat szkolenia do wyboru)
24–25.02.2020 r. godz. 8:00–14:00
i 14:00–20:00 (temat szkolenia do wyboru)
Szkolenia odbędą się w Urzędzie
Miasta w Dusznikach-Zdroju, w sali
nr 17. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 748 697 687
lub droga e-mailową: projekty@duszniki.pl
Zapraszamy do wzięcia udziału w
projekcie!
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Wsparcie
mieszkańców
najważniejsze

W październiku 2019 r. dusznicki młyn papierniczy został wpisany na listę informacyjną UNESCO (Tentative List). Kolejnym
krokiem będzie wpisanie obiektu
na właściwą listę UNESCO. Oznacza to, że najprawdopodobniej w
perspektywie kilku najbliższych
lat, Duszniki-Zdrój staną się turystyczną mekką.
Aby odpowiednio przygotować się
do zaplanowanych działań, przedstawiciele Muzeum Papiernictwa poprosili o spotkanie z burmistrzem
Piotrem Lewandowskim. Spotkanie
odbyło się 17 stycznia w Urzędzie
Miasta. Uczestniczyli w nim: burmistrz
Piotr Lewandowski, przewodnicząca
Rady Miejskiej Aleksandra Hausner-Rosik oraz Damian Bochnak z Biura Promocji Miasta. Dusznickie Muzeum reprezentowali dyrektor Maciej
Szymczyk oraz Marta Nowicka z
Działu Promocji i Wydawnictw.
Podczas spotkania poruszona została kluczowa dla projektu kwestia
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Należy mieć świadomość,
że po wpisie na listę UNESCO liczba zwiedzających muzeum znacznie
wzrośnie. Absolutnym standardem
obiektów z tej prestiżowej listy jest posiadanie dużego parkingu, gwarantującego postój w bliskim sąsiedztwie
danej atrakcji. Wymogiem są także
miejsca parkingowe dla osób starszych i niepełnosprawnych. Obecnie
młyn papierniczy nie spełnia powyższego kryterium.
Gośćmi muzeum będą mieszkańcy z całego świata, przyzwyczajeni do
zwiedzania obiektów, w pobliżu których znajdują się bary i restauracje.
To kolejna kwestia poruszona na spotkaniu. Aktualnie młyn zwiedza ok. 70
tys. osób rocznie. Część z nich oczekuje gastronomii w obiekcie, której
– ze względu na brak miejsca – muzeum nie jest w stanie zagwarantować. Dyrektor poprosił burmistrza o
zainteresowanie tym tematem potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogliby w pobliżu muzeum uruchomić
punkty gastronomiczne.
Duża świadomość korzyści dla
Dusznik-Zdroju, jakie niesie za sobą
wpis papierni na listę UNESCO stwarza dobre perspektywy do współpracy
pomiędzy miastem a Muzeum Papiernictwa. Dlatego za konieczne uznano
zintensyfikowanie współpracy w zakresie promocji. Za konieczne uznano także przeprowadzenie konsultacji
społecznych. Dotarcie do mieszkańców i ich szerokie poparcie dla muzealnej inicjatywy, to priorytety w strategii planowania muzeum na najbliższe
lata. Burmistrz przystał na proponowane rozwiązania.
inf. M.P.

TAURON SPONSOREM TYTULARNYM DUSZNIKI ARENY

Nowa energia
ciąg dalszy ze s. 1
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia – Cały
czas budujemy swoją markę. Cały
czas poszukujemy dobrych partnerów, tak aby nasz sponsoring był
efektywny i społecznie pozyteczny.
(...) Mam nadzieję, że dzisiaj rozpoczęta współpraca będzie bardzo owocna
w przyszłości. (...) TAURON Duszniki
Arena jest przeznaczona tak dla profesjonalistów, jak i amatorów. Piękny
obiekt, zapierające dech otoczenie, do
tego wysiłek na świeżym powietrzu.
Cieszę się, że jako firma możemy przesłużyć się rozwojowi tego
miejsca.
Piotr Lewandowski, burmistrz
Dusznik-Zdroju – To wielka chwila
dla Dusznik-Zdroju, dla obiektu Duszniki Arena i dla polskiego biathlonu.
Partnerstwo z firmą TAURON to wielkie wyróżnienie, motywacja do jeszcze
intensywniejszej pracy, ale i dostrzeżenie wkładu naszej gminy i Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w organizację dużych międzynarodowych wydarzeń sportowych. TAURON jako
strategiczny partner Areny to lokomotywa, która pomoże nam dojechać do pierwszych biathlonowych zawodów Pucharu Świata w
Polsce.
Przed uroczystością podpisania
umowy premier oraz przedstawiciele rządu zwiedzili obiekt w towarzystiwe Weroniki Nowakowskiej – duszniczanki, która wychowała się na
dusznickiej arenie, a dzisiaj jest najbardziej utytułowaną polską biathlonistką. Natomiast podczas uroczystości na Arenie odbywały się pierwsze
zawody TAURON Biathlon Cup, który na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń.
Na wydarzeniu wzięli udział: premier Mateusz Morawiecki, Filip Grzegorczyk – prezes zarządu Tauron Polska Energia, Michał Dworczyk – szef
kancelarii premiera, posłowie PiS z
regionu wałbrzyskiego: Ireneusz Zyska i Marcin Gwóźdź, senator Aleksander Szwed, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, Cezary
Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego, Grzegorz Macko
– wicemarszałek województwa dolnośląskiego, medalistka olimpijska w
biathlonie Weronika Nowakowska, a
także samorządowcy z powiatu kłodzkiego.
sk
Fot. KORZUCH

Premier zwiedził obiekt w towarzystwie wiceburmistrz Dusznik-Zdroju Karoliny Łuszczki i biathlonistki
Weroniki Nowakowskiej

Dyrektor MOKiS Magdalena Kijanka i prezes zarządu
TAURON Polska Energia Filip
Grzegorczyk podpisali umowę sponsorską dla Duszniki
Arena

Podczas uroczystości podpisania
umowy na obiekcie trwały pierwsze zawody TAURON Biathlon Cup

Od lewej: Michał Dworczyk – szef kancelarii premiera, premier Mateusz Morawiecki, Cezary Przybylski – marszałek
województwa dolnośląskiego, Grzegorz Macko – wicemarszałek województwa dolnośląskiego

KURIER DUSZNICKI
I N F O R M A T O R S A M O R Z Ą D OW Y D U S Z N I K- Z D R O J U
OFICJALNA STRONA INTERNETOWA
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