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Zieleniec drugą
stacją w Polsce
Nowoczesne wyciągi, różnorodne trasy, komfort
jazdy, dostęp do informacji – to tylko niektóre
zalety, które pozwoliły stacji narciarskiej Zieleniec Ski Arena uplasować się na drugiej pozycji
rankingu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął szczęśliwą dla Dusznik,
mieszkańców i pracowników Domu Wczasów Dziecięcych decyzję o odstąpieniu od koncepcji przeniesienia w miejsce DWD
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych z Kłodzka i Krosnowic.
Wielka była radość duszniczan na
wieść o zaniechaniu działań zmierzających do likwidacji Domu Wczasów
Dziecięcych i utworzenia tutaj ośrodka dla tzw. trudnej młodzieży.
Początek funkcjonowania DWD sięga 1949 r. Niejedno dziecko wyjechało stąd zdrowsze, silniejsze i z lepszym
samopoczuciem. Ta placówka, przygotowana do turnusowego pobytu dzieci,
wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana jest na
profilaktykę problemów dzieci, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form
wypoczynku dziecięcego. Wiadomość
o zamiarze likwidacji tak dobrze działającego ośrodka wstrząsnęła tutejszą
społecznością.
Mieszkańcy solidaryzowali się z
pracownikami DWD. Wpisując się na
listy wyrażali swój sprzeciw dla działań
Starostwa Kłodzkiego. Jak bardzo leży
im na sercu los dusznickiego Domu
Wczasów Dziecięcych, pokazali przed
kamerami Telewizji Wrocław podczas
emisji programu na żywo spod bram
ośrodka. Dopiero w trakcie sesji Rady
Powiatu 24 lutego w momencie głosowania miała zapaść ostateczna decyzja o zamknięciu DWD. Okazało
się jednak, że rzeczowy dialog, spokojne, racjonalne przedstawienie swoich argumentów często stanowi klucz

Wywiad
z prezesem
DZK

Redakcja portalu onet.podróże oceniła 60 stacji narciarskich odwiedzając je i na miejscu sprawdzając stan
ich przygotowania do sezonu zimowego. Pod uwagę brany był głównie
potencjał narciarski, rozumiany jako
stan i możliwości infrastruktury narciarskiej. Zieleniec zapunktował nowoczesnymi kanapami i gondolami.
Znaczenie miała również różnorodność tras pod względem ich trudności. Oceniano dostępność parkingów,
dojazd, gastronomię na stoku, bazę
noclegową w pobliżu tras oraz wygodny dostęp do wyciągów. Kryterium
wpływającym na ocenę była również
jakość instalacji naśnieżającej. Punktowano też stronę internetową, jej aktualność, możliwość śledzenia warunków panujących w danej chwili na
stoku, w tym podgląd kamer na stoku, ilość multimediów i zdjęć, intuicyjność i łatwość wyszukiwania informa-

cji na stronie. Nie bez znaczenia była
też ocena kosztów karnetów. Inwestycje i starania zostały docenione! Póki
zima trwa, korzystajmy z jej uroków
i możliwości jakie daje nam jedna z
najbardziej przyjaznych stacji narciarskich w Polsce.

„Kobieta jest arcydziełem wszechświata”
Lessing Gothold

Jeden z budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
do sukcesu. Konstruktywna rozmowa burmistrza Dusznik-Zdroju Piotra
Lewandowskiego z przedstawicielami
Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego,
okazała się przełomowa, bowiem zadecydowała o zaniechaniu działań ze
strony Starostwa Powiatowego. Podziękowania należą się wszystkim

zaangażowanym w akcję ratowania
DWD – mieszkańcom, pracownikom
ośrodka, Radzie Miasta. Dusznicki
Dom Wczasów Dziecięcych ocalał i z
pewnością będzie funkcjonował jeszcze długie lata, przynosząc uśmiech
na twarzy kolejnych dzieci.

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

Wszystkim naszym drogim Duszniczankom,
jak również tym Paniom, które goszczą w naszym pięknym mieście, z okazji Dnia Kobiet
życzę nieustającej radości życia, dużo miłości
i wszelkiej pomyślności.
Piotr Lewandowski
burmistrz Dusznik-Zdroju
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Miejski Ośrodek Kultury
Uwaga, nachodzi i Sportu pod nowym
kierownictwem
rewitalizacja!
Jak skorzystać z unijnych pieniędzy na poprawę
stanu naszych kamienic, domów, podwórek

Od czasu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej sporo dusznickich
wspólnot mieszkaniowych skorzystało z unijnego dofinansowania na
remonty budynków. Teraz szykuje
się kolejna szansa, by gruntownie
odnowić elewację, wyremontować
klatkę schodową czy zmienić wygląd i funkcję zapyziałego podwórka. Dotacje mogą sięgać nawet
85 proc. inwestycji. Trzeba tylko
chcieć po nie sięgnąć, no i oczywiście spełnić warunki.
Takie możliwości otwierają się dzięki programowi rewitalizacji. W rewitalizacji chodzi o to, by zdegradowanym
obszarom miast, tj. takim, na których
nastąpiło pogorszenie infrastruktury miejskiej (np. zużycie techniczne
i zestarzenie funkcjonalne budynków), jak również negatywne zjawiska zachodzące w sferze społecznej
(np. wysoki poziom bezrobocia, niska
aktywność społeczna mieszkańców)
przywrócić właściwy stan oraz pełną
funkcjonalność, a mieszkańcom dać
przez to impuls do nowych działań i
większej troski o wspólną przestrzeń.
Dla dusznickiego samorządu, jak
i dla wielu innych, rewitalizacja jest
bardzo ważnym elementem rozwoju miasta. Przystąpienie do rewitalizacji współfinansowanej ze środków
UE jest obwarowane określonymi
przepisami. Zgodnie z nimi Rada
Miejska podjęła już uchwałę o przystąpieniu gminy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Taki
program przygotowują specjaliści,
a koszty jego opracowania są wysokie. Celem ograniczenia angażowania własnych środków finansowych
w proces rewitalizacji, gmina przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego i pozyskała tą drogą
kwotę prawie 83 tys. zł w formie dotacji celowej ze środków Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014–2020. Pieniądze te pozwolą nie
tylko na sfinansowanie opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji
(LPR), ale także na przeprowadzenie
konsultacji społecznych oraz opracowanie, druk i kolportaż materiałów informacyjnych dla mieszkańców. Pojawią się one wkrótce.
Zgodnie z wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, prace nad
przygotowaniem LPR, jak również
realizacja programu, powinny być
oparte na współpracy samorządu ze
wszystkimi grupami, których proces
rewitalizacji może dotyczyć. Realizując to zalecenie, burmistrz Dusznik-Zdroju powołał Zespół ds. Rewitalizacji. Jest to organ konsultacyjny
składający się z przedstawicieli Rady
Miejskiej, organizacji pozarządowych,
instytucji kultury, jednostek edukacyjnych, służb mundurowych i innych
podmiotów.
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji będą
mogły składać władze samorządowe,
organizacje pozarządowe, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki
sektora finansów publicznych oraz
kościoły i związki wyznaniowe.
Niestety, nie wszystkie tego typu
podmioty będą mogły ubiegać się o
dofinansowanie, a jedynie te, których
wnioski będą dotyczyć określonego

obszaru. Z pomocą specjalistycznej firmy Zespół ds. Rewitalizacji wyznaczy
na podstawie odpowiednich wskaźników zdegradowaną część miasta,
którą program rewitalizacji obejmie.
Zgodnie z przepisami, obszar ten nie
może być większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkany przez więcej
niż 30% jej mieszkańców.
Chcąc skorzystać z funduszy strukturalnych, uprawnieni z wyznaczonego obszaru zdegradowanego muszą
najpierw przygotować swój projekt
rewitalizacyjny, a następnie zadbać o
wpisanie go do Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Będzie można to zrobić
za pomocą formularza, który zostanie
opracowany i udostępniony w marcu
w internetowym serwisie samorządu (www.bip.duszniki.pl). Szczegółowy
harmonogram działań związanych z
LPR zostanie jeszcze ogłoszony.
Wszystkie zgłoszone projekty będą
oceniane przez firmę zewnętrzną oraz
Zespół ds. Rewitalizacji. Jeśli dany projekt zakwalifikuje się do ujęcia w LPR,
dopiero wówczas przed wnioskodawcą otworzy się droga do ubiegania
się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie składa się w Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym, tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego.

Projekt jest szansą dla wielu
dusznickich kamienic i podwórek
Najbliższe nabory wniosków o dofinansowanie:
– remont, odnowa części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych – planowany termin rozpoczęcia
składania wniosków: 1 sierpnia 2016 r.;
– remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków,
obiektów, zagospodarowanie terenów
i przestrzeni (np. monitoring miejski
lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w
celu przywrócenia lub nadania im
nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych – planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 15 listopada
2016 r.
Warto wziąć pod uwagę, że wpisanie projektu do LPR daje możliwości nie tylko w zakresie pozyskania
środków finansowych z działań tzw.
rewitalizacyjnych, ale również zapewnia preferencje w zakresie dostępu
do środków finansowych przeznaczonych na inwestycje w zakresie chociażby efektywności energetycznej
budynków.

Pełna wigoru i chęci do pracy, miłośniczka sportu, absolwentka
dwóch uczelni, artystka wypiekająca torty nie tylko smaczne, ale
i pięknie wyglądające. Prywatnie – rodzinna, otwarta i życzliwa
wobec otaczających ją osób.

Rafała Gresztę na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu zastąpiła Agnieszka Uznańska
Z dniem 16 lutego zarządzanie MOKiS-em przejęła Agnieszka Uznańska.
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Wyższej Wałbrzyskiej Szkoły
Zarządzania i Przedsiębiorczości. Poprzednio pracowała dla firmy Mondelez International Polska. Długotrwałe
leczenie synka Szymonka spowodowało, że pani Agnieszka zdecydowała
o rezygnacji z pracy zawodowej.
Wielką pasją nowej dyrektor jest
sport, a zwłaszcza narciarstwo biegowe. Obecnie pracuje nad utworzeniem szkółki narciarstwa biegowego.
W latach 90. należała do kadry narodowej w biathlonie, zdobywając w tym
czasie dwa srebrne medale podczas
Mistrzostw Europy w Rosji.

W domowym zaciszu tworzy artystyczne torty i cukrowe figurki. W
obecnej kadencji działała jako radna
Rady Miejskiej Dusznik-Zdroju, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy
przewodniczącego tej rady oraz członka jej trzech komisji: ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia,
Sportu i Turystyki, Uzdrowiskowej
i Spraw Gospodarczo-Technicznych
oraz komisji Finansów.
Objęcie stanowiska dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych gminy wiąże się z koniecznością zrzeczenia się mandatu radnego, co skutkuje
obowiązkiem zorganizowania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. Już w maju tego roku wyborcy
z okręgu nr 4 będą wybierać swojego

nowego przedstawiciela.
Wierzymy, że zapał i energia pani
Agnieszki przełoży się na wiele nowych przedsięwzięć realizowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, co z pewnością pozytywnie wpłynie
na wizerunek naszego miasta.
Jednocześnie dziękujemy ustępującemu dyrektorowi Rafałowi Greszcie
za 8 lat przepełnionych, festiwalami
muzycznymi, spotkaniami z wyjątkowymi artystami, gwiazdami sceny muzycznej i wydarzeniami sportowymi.
Wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie oraz trud i czas włożony w
kulturalny i sportowy rozwój Dusznik-Zdroju.

Obchody 76. rocznicy wywózki Polaków na Syberię
W niedzielę 7 lutego 2016 r., w przededniu 76. rocznicy pierwszej wywózki
Polaków na Syberię, w Dusznikach-Zdroju odbyły się uroczystości upamiętniające naszych rodaków wywiezionych przez Sowietów na tę „nieludzką
ziemię”.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy pod pomnikiem Sybiraków przy kościele parafialnym pw.
św. ap. Piotra i Pawła. Po modlitwie
przedstawiciele dusznickiego Koła Sybiraków oraz władz miejskich złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem. Następnie wszyscy udali się do
kościoła, w asyście pocztów sztandarowych Koła Związku Sybiraków
oraz Honorowych Dawców Krwi, na
uroczystą mszę świętą, której przewodniczył ks. proboszcz Zbigniew
Wichrowicz. Msza św. rozpoczęła się
od hymnu Sybiraków: „Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji, białych dworków i chat, myśmy wciąż do Niepodległej szli, szli z
uporem, ponad dwieście lat…”. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz zwrócił uwagę na ogromny koszmar jaki

przeżyła wywożona ludność. Mszę św.
zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże
coś Polskę …”.

Uczestnicy obchodów 76 rocznicy
wywózki Polaków na Syberię
w Dusznikach-Zdroju

2 2 . 0 2 . 2 0 1 6 - 1 9.03.2016

KU R I E R DU S Z N I C K I

KŁ
OD
ZK
A

Rynek: zmiana
organizacji
ruchu

SŁOW
ACKIE
GO

Przychylając się do prośby wielu
mieszkańców, informujemy, że 29 lutego (poniedziałek) zacznie obowiązywać będzie ruch pojazdów w dwóch
kierunkach na drodze przebiegającej przez środek Rynku. Wszystkich
uczestników ruchu prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie,
nową organizację ruchu oraz o zachowanie należytej ostrożności.
Mamy nadzieję, że wprowadzone
zmiany ułatwią Państwu komunikację w Dusznikach-Zdroju.
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Czas zacząć
wiosenne
porządki

XVI sesja Rady Miejskiej

Zniżki na wykup mieszkań

28 stycznia radni dusznickiej Rady
Miejskiej spotkali się na pierwszym w
tym roku posiedzeniu, podczas którego podjęto szereg uchwał.
Pierwsza rozpatrywana uchwała dotyczyła wieloletniej prognozy finansowej, w której do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie bieżące pn.
dzierżawa zwrotna z limitem wydatków w latach 2016-2020 w wysokości
927.091,80 zł.
Przegłosowano również uchwałę
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
dotyczącego leasingu operacyjnego z
opcją wykupu pojazdu osobowo-ciężarowego typu bus – na potrzeby Urzędu Miejskiego.
Wyrażono zgodę na sprzedaż gruntowej nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
170/24 AM-5 obręb centrum, co w założeniu ma przyczynić się do poprawy
zagospodarowania wokół Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Kłodzkiej 4.
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom najemców chcących uzyskać
pełne prawo własności najmowanego
lokalu, radni zdecydowali, że osoby,
chcące wykupić nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny, do końca
roku będą mogły skorzystać z bonifikat. Dla najemców lokali, które znajdują się w budynkach z co najmniej
dwoma lokalami – w wysokości 95%
wartości nieruchomości w sytuacji
jednorazowej płatności, bądź w wysokości 50% wartości nieruchomości w
przypadku płatności ratalnej. Dla najemców lokali w budynkach mieszkalno-użytkowych, gdy budynek jest
częścią składową gruntu, a część użytkowa nie może stanowić odrębnej
nieruchomości lokalowej i jest zbywana jako pomieszczenia przynależne, bonifikaty wynoszą 90% wartości
nieruchomości dla uiszczających jednorazową opłatę oraz 50% wartości
nieruchomości dla płatności ratalnej.
W następnej kolejności ustalono
kryteria rekrutacji na drugim etapie

do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Uczniowie zamieszkali poza obwodem
tutejszych szkół, a chcący do nich
uczęszczać, będą musieli wykazać, że
spełniają choć jeden z następujących
warunków: w danej szkole obowiązek
szkolny spełnia (spełniało) rodzeństwo dziecka; miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów
prawnych) znajduje się w obwodzie
danej szkoły lub dana szkoła znajduje
się na trasie dojazdu rodzica (opiekuna prawnego) do pracy lub że w obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni
dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki.
Powyższe wymogi znajdą swoje zastosowanie podczas rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po
zastosowaniu warunków określonych
w ustawie.
Omówiono także kryteria przyjęć
obowiązujące w przedszkolu podczas
drugiego etapu rekrutacji w związku

z wprowadzeniem od dnia 1 września
2016 r. prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w
wieku 4 i 5 lat i obowiązkiem gminy
w zakresie zapewnienia warunków
realizacji tego prawa. Od 1 września
2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3-letnich.
Wdrożono również drobne zmiany
w regulaminie korzystania z obiektu
sportowego na Jamrozowej Polanie.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
Jednogłośnie podjęto uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec planu likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w
Dusznikach-Zdroju. Radni wyrazili również swoją dezaprobatę wobec
zamiaru likwidacji stanowiska ds. obsługi rady miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju. Ponadto
do Komisji Finansów przyjęto dwóch
nowych członków, radnych Janusza
Holcmana oraz Wojciecha Zaczyka.

W dniach 17-18 marca odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Meble, dywany, sprzęty gospodarstwa domowego – AGD i RTV,
które zalegają w naszych domach,
strychach i piwnicach należy wystawić przy pojemnikach na odpady.
Odbiór i wywóz jest bezpłatny. Akcja
zbiórki przeprowadzana jest dwa razy
do roku. Należy jednak pamiętać, że
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przyjmuje gabaryty na
codzień, nieodpłatnie, wystarczy je tylko dostarczyć. Dbając o ład i porządek
wokół naszych domów i podwórek,
starajmy się, aby tego typu odpady nie
zalegały przy boksach śmietnikowych.

22 lutego

Dzień Myśli
Braterskiej

Sprawy urzędowe – Kto? Co?
Przedstawiamy wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, którzy pomogą Państwu załatwić sprawy urzędowe. Wszelkie dokumenty
wnioski, pisma należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się na parterze Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju. Biuro prowadzi Piotr
Cisakowski tel. 748 697 689
opłaty urzędowe
bilety miesięczne dla uczniów uczęszczających do szkół w obrębie gminy
stypendia sportowe i dla uzdolnionej młodzieży
dofinansowanie na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
dofinansowanie kosztów nauki zawodu
dokonanie zmian w statusie działalności gospodarczej
(zawieszenie, zmiana, wznowienie, zakończenie)
sprawy mieszkań komunalnych
zameldowania, wymeldowania
rejestracja urodzeń/zgonów/małżeństw
dokonanie sprostowań bądź zmian w aktach urodzenia,stanu cywilnego/zgonu
odpisy aktów urodzenia, stanu cywilnego, aktu zgonu
organizacja transportu dla niepełnosprawnych, np. na badania lub rehabilitację
nadanie numeru porządkowego nieruchomości
kupno mieszkania komunalnego od gminy
kupno w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej
dokonanie podziału geodezyjnego
deklaracje ws. gospodarowania odpadami komunalnymi
sprawy dotyczące bezdomnych zwierząt
dzierżawy ogródków przydomowych
pozwolenia na postawienie reklamy na terenie Dusznik-Zdroju
pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów
sprawy związane z wydaniem decyzji środowiskowych
pozwolenia na sprzedaż alkoholu
korekty w opłatach za śmieci - zaległości i nadpłaty
naliczanie podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych
zaległości podatkowe i rozkładanie ich na raty
dzierżawa nieruchomości gminnych
wypisy i wyrysy z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
decyzje o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Małgorzata Gutkowska

parter, kasa urzędu

tel. 748 697 684

Agnieszka Możdżan-Karmazyn

I piętro, pokój nr 6

tel. 748 697 676

Aleksandra Hausner-Rosik

I piętro, pokój nr 9

tel. 748 697 666

Joanna Szewczyk

I piętro, pokój nr 9

tel. 748 697 665

Wiesław Bator

I piętro, pokój nr 11

tel. 748 697 678

Agnieszka Fituch

II piętro, pokój nr 15

tel. 748 697 663

Barbara Rodak

II piętro, pokój nr 21

tel. 748 697 669

Maria Lis
Anna Lang-Borak
Beata Wartacz
Elżbieta Otremba

II piętro, pokój nr 22
II piętro, pokój nr 22
II piętro, pokój nr 25
II piętro, pokój nr 25

tel. 748 697 677
tel. 748 697 675
tel. 748 697 667
tel. 748 697 667

Natalia Cisowska

III piętro, pokój nr 26

tel. 748 697 688

Dnia 22 lutego przypada 159. rocznica urodzin twórcy światowego skautingu gen. Roberta Baden-Powella. Z
okazji Dnia Myśli Braterskiej życzę
wszystkim mieszkańcom Dusznik-Zdroju, którzy w czasie swoich młodzieńczych lat byli członkami dusznickich drużyn zuchowych i harcerskich,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, oraz kierowania
się przyrzeczeniem harcerskim - służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu.
W bieżącym roku mija 60 lat od
zaistnienia harcerstwa na terenie naszego miasta. W związku z tym dnia
4 czerwca 2016 r. chciałbym zorganizować Zlot Harcerstwa Dusznickiego.
W programie zlotu planuję wystawę
pn. „Dzieje harcerstwa dusznickiego”, ognisko harcerskie – „Spotkanie
po latach”, harcerską kuchnię polową (serwującą grochówkę i bigos)
oraz turniej strzelecki z broni pneumatycznej (wiatrówki). Zwracam się
więc z prośbą o pomoc w zgromadzeniu pamiątek, które można byłoby
wyeksponować na czerwcowej wystawie oraz wsparcie w organizacji zlotu.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt, tel. 783 570 309 lub mailowy januszholcman@interia.pl
Janusz Holcman
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Rozmowa z prezesem zarządu Dusznickiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Grzegorzem Pytlowanym

To boisko jest większe
„Pełen energii, zmotywowany do
wprowadzenia nowej jakości w
zarządzaniu spółką i nastawiony
na wsłuchanie się w głos naszych
mieszkańców” – tak na powitanie
pisał o panu w Internecie burmistrz
Piotr Lewandowski w lutym ub.
roku. Wsłuchuje się pan?
– Staram się. Zbieram opinie i uwagi
na spotkaniach z mieszkańcami, organizowanych przez radnych czy burmistrza. Przeglądam wpisy mieszkańców
w mediach społecznościowych, by reagować na bieżąco na ewentualne niedociągnięcia ze strony naszej firmy.
Ponadto realizuję zasadę „otwartych
drzwi” – jeśli tylko jestem na terenie
siedziby spółki, to zawsze rozmawiam
z mieszkańcami, o ile wyrażają taką
potrzebę. Wiele osób już zdążyło się
o tym przekonać. Dodatkowo jestem
obecny na sesjach Rady Miejskiej
oraz posiedzeniach jej komisji. Radni
często przekazują mi swoje wnioski,
a także spostrzeżenia zgłaszane im
przez duszniczan. Bardzo zależy nam
na bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, dlatego już wkrótce pojawi
się nowa strona internetowa DZK
oraz profil na portalu społecznościowym Facebook.
W takim razie czego najczęściej dotyczą uwagi mieszkańców?
– W związku ze skalą prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania
nieruchomościami, zarówno tymi
gminnymi, jak i wspólnotowymi, w
tym obszarze najczęściej spotykamy
się z uwagami mieszkańców. Zazwyczaj dotyczą one szybkości i jakości
reakcji na problemy dotyczące zasobów mieszkaniowych. Najbardziej ludzi bolą drobne niedogodności czy
niedociągnięcia, których usuwanie
często było odkładane w czasie. Udało
nam się sporo tych problemów rozwiązać. Początkowo pojawiały się też
uwagi dotyczące oczyszczania miasta i
utrzymania zieleni, ale stopniowo ilość
skarg zmalała. Co nie znaczy, że teraz
ich nie ma.
Jest pan administratywistą, dodatkowo ukończył pan studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej oraz mechanizmów
funkcjonowania strefy euro. Teoria teorią, ale jak się ma pańska
poprzednia praca, w bystrzyckim
Urzędzie Skarbowym, do kierowania zakładem komunalnym?
– Merytorycznie była to zupełnie inna
branża, jednak możliwość funkcjonowania w obszarze administracji rządowej dała mi doświadczenie w procesach zarządczych. Przydaje się ono
również w zarządzaniu spółką samorządową. Zaś wiedza ekonomiczna
nabyta na studiach podyplomowych
pozwala odnajdować się w sferze finansów przedsiębiorstwa.
Dusznicki Zakład Komunalny został powołany do życia uchwałą
Rady Miejskiej 29 listopada 2012 r.
Aktem tym przekształcono Zakład
Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę z o.o., która rozpoczęła działalność z początkiem 2013 r.
Czy pańskim zdaniem ta transformacja była potrzebna?
– Była konieczna, przede wszystkim
ze względu na nowe zapisy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Albowiem umożliwiła uczestnictwo przedsiębiorstwa w

przetargu na obsługę odpadów komunalnych w gminie Duszniki-Zdrój.
Zakład budżetowy nie mógł się tym
zajmować. Zmiana dała także zakładowi możliwość świadczenia dodatkowych usług, chociażby zarządzania
całkowicie prywatnymi wspólnotami.
To przynosi spółce dodatkowe dochody, które służą jej rozwojowi, a więc
także miastu i jego mieszkańcom.
Wiedza mieszkańców na temat zakresu zadań i obowiązków DZK
jest zapewne niepełna. Spróbujmy
zatem dokonać krótkiego przeglądu działalności zakładu. Najpierw
przypomnę Czytelnikom, że celem
działalności spółki komunalnej jest
zaspokajanie potrzeb mieszkańców
Dusznik-Zdroju poprzez świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej. Przechodząc do
konkretnych zadań zacznijmy od
funkcji chyba najważniejszej – zaopatrzenie miasta w wodę i odprowadzanie ścieków.
– DZK dysponuje ujęciami wód powierzchniowych na rzekach Bystrzyca Dusznicka i Biały Potok oraz zarządza stacją uzdatniania wody, zwaną
popularnie „filtrami”. Spółka odpowiada także za sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta, w tym
sieć kanalizacyjną w Zieleńcu przyłączoną za pomocą przepompowni i
ciśnieniowego kolektora ściekowego do sieci miejskiej. Mając na uwadze zeszłoroczną suszę, podejmujemy
kroki, aby Duszniki miały do dyspozycji także drugie ujęcie wody, by dodatkowo zabezpieczyć miasto. Choć
nawet w tym najsuchszym okresie
nasze ujęcia dawały wystarczającą
ilość wody.
Jeśli chodzi o odbiór ścieków, DZK
odpowiada jedynie za funkcjonowanie sieci. Natomiast oczyszczanie
dusznickich nieczystości następuje w
oczyszczalni w Szalejowie Górnym,
prowadzonej przez Miejski Zakład
Komunalny w Polanicy Sp. z o.o.
Jednak jeszcze nie wszystkie ścieki
odprowadzane są do miejskiej sieci
sanitarnej, albowiem istnieją na terenie miasta obszary nieskanalizowane
– np. ul Wiejska, końcówka Podgórza, część Zieleńca oraz końcówka
ul. Słowackiego. Stanowi to spore
wyzwanie dla spółki. Będziemy się
starać, by stopniowo doprowadzić do
skanalizowania kolejnych obszarów
gminy.
W listopadzie ub. r. z dusznickich
kranów płynęła przez kilka dni
woda, która z wyglądu zdecydowanie nie nadawała się do picia. Co
było przyczyną zanieczyszczeń?
– Długotrwała susza, a następnie intensywne opady deszczu spowodowały pojawienie się znacznych osadów
w wodach powierzchniowych, co przy
obecnym systemie uzdatniania wody,
dało właśnie taki efekt, jaki wszyscy
widzieliśmy. Jeżeli chodzi o skład biochemiczny, utrzymywał się w normie
i woda nadawała się do spożycia. Potwierdziły to badania Sanepidu. Natomiast nie były zachowane parametry
organoleptyczne, w związku z czym
spółka zastosowała dla wszystkich odbiorców upust – nie naliczyliśmy opłat
za uśrednione zużycie wody przez trzy
dni. W zależności od momentu dokonania ostatniego odczytu liczników,
mieszkańcy mogli zobaczyć ten upust
na rachunkach pod koniec listopada,

w grudniu, a w niektórych przypadkach dopiero w styczniu.
Biorąc pod uwagę problemy z
utrzymaniem jakości wody, rodzi
się pytanie, czy nasz system zaopatrzenia w życiodajny płyn jest wystarczająco wydolny i czy istnieje
dla niego jakaś alternatywa...
– Mając na uwadze ostatnie pogorszenie jakości wody, w br. spółka planuje
wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej unowocześnienia i zmechanizowania procesu uzdatniania wody.
Proces ten zostanie wzbogacony chociażby o koagulację, czyli pomocniczą
funkcję w procesie uzdatniania. Mając
dokumentację, będziemy mogli wystąpić o ewentualne środki zewnętrzne na sfinansowanie tej inwestycji. Jej
przeprowadzenie – oprócz poprawy
jakości wody – będzie również skutkowało oszczędnościami etatowymi.
Obecnie stacja uzdatniania wymaga
całodobowej, ciągłej obsługi. Po zautomatyzowaniu konieczne będzie jedynie doglądanie urządzeń.
No i jeszcze te ceny. Czy naprawdę
musimy tak dużo płacić za bieżącą
wodę i odbiór ścieków?
– Poziom cen za dostawę wody i odbiór ścieków w Dusznikach-Zdroju w
porównaniu do cen w powiecie jest
średni. Choć należy zaznaczyć, że porównywanie wprost cen wody i ścieków nie jest wymierne bez głębszej
analizy lokalnych warunków funkcjonowania sieci w poszczególnych gminach, np. ich stanu, czy poczynionych
inwestycji. A jeśli chodzi o poziom cen
za odbiór ścieków, to trzeba mieć na
uwadze, że głównym czynnikiem determinującym cenę jest opłata uiszczana z tego tytułu do MZK w Polanicy.
Coroczne negocjacje cen nie przynoszą niestety większych efektów wobec
zwiększających się kosztów utrzymania tej starej technologicznie oczyszczalni.
Czy DZK zarabia na wodzie i ściekach?
– Nasz zysk na dostarczaniu wody i
odprowadzaniu ścieków oscyluje wokół zera.
Przejdźmy do gospodarki odpadami.
– W zakresie gospodarki odpadami
spółka zajmuje się przede wszystkim
odbiorem odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy Duszniki-Zdrój.
Dodatkowo od 2015 r. także odbiorem tych odpadów od mieszkańców
gminy Lewin Kłodzki. Ponadto, korzystając z zasad wolnorynkowych
dotyczących odbioru odpadów od
podmiotów gospodarczych, DZK prowadzi działalność na terenie Dusznik-Zdroju, Lewina Kłodzkiego, Szczytnej
i Polanicy-Zdroju. Prowadzimy także
na zlecenie gminy Duszniki punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK. Odpady odbieramy przy pomocy dwóch nowoczesnych specjalistycznych śmieciarek.
Jedna z nich stanowi już własność
spółki, druga jest w okresie leasingu.
Odpady wywozimy do przeładunkowni w Kłodzku, skąd trafiają one na wysypisko w Zawiszowie koło Świdnicy.
My ponosimy koszty przewozu jedynie do Kłodzka.
Jeszcze raz zacytuję burmistrza Lewandowskiego, jego informację zamieszczoną w ub. roku w Internecie: „Dusznicki Zakład Komunalny
wygrywa! Odbieranie odpadów w

Dusznikach na ten rok jest już w
rękach naszej spółki. Dodatkowo
nowy prezes wywalczył wywożenie śmieci od wszystkich obiektów
Grupy Uzdrowisk Kłodzkich z Polanicy i Dusznik!”. To była rzeczywiście taka dobra wiadomość?
– Bardzo dobra. Burmistrz miał na
myśli wygrany przez nas przetarg
na odbiór odpadów komunalnych
od mieszkańców. Od 2013 r. gminy
są zobligowane do przeprowadzania
przetargów w tym zakresie. W Dusznikach-Zdroju taki przetarg odbywa
się jak dotychczas co rok, w Lewinie
wygraliśmy na trzy lata. Do przetargu mogą stanąć wszystkie firmy mające stosowne zezwolenia. Do ostatniego dusznickiego przetargu oprócz nas
przystąpił polanicki MZK oraz firma
Veolia. Druga część informacji burmistrza dotyczy przetargu na komercyjną obsługę wszystkich obiektów Polskiej Grupy Uzdrowisk, dawniej ZUK,
z terenu Polanicy i Dusznik. Jego wygranie pozwala nam na uzyskanie dodatkowych przychodów, co w konsekwencji przyczynia się do utrzymania
miejsc pracy oraz pozwala na spłatę
bardzo drogiej śmieciarki. Trzeba tu
dodać, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, jaką uiszczają
mieszkańcy, ustala Rada Miejska, a
nie samowolnie spółka.
Jeszcze segregacja odpadów. Często słyszę głosy, że to jest bez sensu, bo i tak wszystkie posegregowane przez mieszkańców surowce są

wrzucane w tę samą ładownię śmieciarki...
– Czasami w tę samą, ale nie w tym
samym czasie, co pozostałe śmieci.
Osobno zbiera się odpady zmieszane, osobno segregowane. Fakt, że te
segregowane ładowane są razem, bo
są w workach. I to jest bardzo ważne, żeby były w workach. Wtedy ich
rozdzielenie na terenie punktu selektywnej zbiórki nie jest problemem.
Dodatkowa segregacja w punkcie jest
konieczna, bo niestety nie wszyscy segregują prawidłowo. Worki można
w każdej chwili odebrać w DZK lub
zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie
czy mailowo i my je dostarczymy do
miejsca zamieszkania. Pamiętajmy,
że z punktu widzenia interesów gminy, a więc nas wszystkich, ważne jest,
by jak najwięcej odpadów znalazło się
w grupie segregowanych, a nie zmieszanych. Bowiem tylko w ten sposób
będziemy mogli osiągnąć wymagane
w kolejnych latach poziomy odzysku
surowców wtórnych. Nieosiągnięcie
tych norm może skutkować w przyszłości karami.
Kolejne zadanie zakładu to bieżąca
obsługa gminy w zakresie utrzymania letniego i zimowego miasta oraz
Parku Zdrojowego.
– To zadanie polega przed wszystkim na oczyszczaniu dróg, chodników
i placów należących do gminy – zamiataniu, odśnieżaniu. Dodatkowo w
obrębie tego zadania zakład zajmuje
się zbiórką śmieci z koszy ulicznych i
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usuwaniem wszelkich nieczystości stałych z miejsc publicznych – papierów,
butelek, odpadów.
Nie słyszałem jeszcze tej zimy narzekań na odśnieżanie, ale też zima
jak dotąd jest mało zimowa. Co do
czystości w mieście, opinie bywają
różne...
– Podejmujemy nieustanne starania,
aby działania w tym zakresie były
bardziej efektywne, co wydaje się być
widoczne w porównaniu do lat ubiegłych. Jednakże należy pamiętać, że na
ogólną estetykę Dusznik składają się,
oprócz działalności DZK, także działania właścicieli prywatnych posesji. Bez
wysiłku podjętego przez wszystkich
mieszkańców w dbałość o własne posesje ogólny obraz miasta może nadal
pozostawać niezadowalający. Dodatkowo na wizerunek Dusznik wpływa
częstokroć stara infrastruktura, która również budzi negatywne doznania estetyczne. Na pewno postawienie
„psich stacji” przełożyło się na mniejsze zanieczyszczenie chodników, ulic i
trawników. Pomogło też doposażenie
DZK w odkurzacz mobilny, a także
duży odkurzacz komunalny osadzany
na naczepie, służący do usuwania liści
i innych nieczystości.
W przypadku odśnieżania należy
pamiętać o specyficznej miejskiej zabudowie, która mocno utrudnia wykonywanie zadania – wąskie uliczki, a
przede wszystkim parkujące pojazdy,
często uniemożliwiają pracę służb odśnieżających, np. na ul. H. Sawickiej
czy Kłodzkiej. Ale staramy się wychodzić naprzeciw wszystkim trudnościom. Zakupiliśmy nowy sprzęt do
utrzymania zimowego – posypywarkę samozaładowczą. Wprowadziliśmy
ponadto nową organizację pracy, m.
in. system dyżurów w godz 5-21, a w
razie intensywnych opadów również
w nocy.
A kto odpowiada np. za permanentny i wielomiesięczny brud na parkingu i chodniku przy spożywczym
sklepie „Biedronka” na ul. Dworcowej? Przecież kompromituje on
miasto wobec bardzo licznie korzystających z tego marketu turystów.
– Ten parking jest obsługiwany przez
sklep, a dodatkowo jest położony
przy drodze powiatowej, która również nie jest w zasobach gminnych i
bezpośrednio nie podlega pod zarząd
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gminy. W przeszłości zakład kierował ofertę do „Biedronki” w zakresie świadczenia usług sprzątania tego
miejsca, jednak nie spotkała się ona z
zainteresowaniem.
Czy zatem miasto nie ma żadnego wpływu na czystość na ulicach i
chodnikach niebędących jego własnością?
– Jedynie poprzez monitorowanie i
ewentualne interwencje podejmowane u właścicieli. W ub. roku podejmowaliśmy takie interwencje w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie
oczyszczania i koszenia trawników
przy ul. Sprzymierzonych, Wojska
Polskiego i Dworcowej. W tym przypadku również kierowaliśmy ofertę
naszych usług, jednak nie przyniosło
to efektu w postaci stałej współpracy, a jedynie incydentalne kierowanie pracowników przez Powiatowy
Zarząd Dróg na te odcinki. Wiem, że
w tej sprawie interweniował również
Urząd Miejski.
Pielęgnacja zieleni miejskiej i zieleni Parku Zdrojowego. Tu też oceny
nie zawsze są pozytywne.
– Do DZK należy bieżąca obsługa i
pielęgnacja zieleni, z wyłączeniem
drzewostanu. W ramach środków,
które miasto przeznacza na ten cel,
staramy się realizować zadanie jak
najlepiej. Natomiast muszę się zgodzić
z tym, co zapewne dostrzega też wielu
mieszkańców Dusznik oraz turystów
i kuracjuszy, że wiele miejsc winno
ulec przeprojektowaniu i rewitalizacji.
Mam nadzieję, że nowe możliwości
pozyskania środków z funduszy UE
pozwolą miastu na przeprowadzenie
takich inwestycji.
Ile Duszniki przeznaczają na utrzymanie zieleni?
– W ub. roku była to kwota 220 tys.
zł brutto.
A czy orientuje się pan ile na zieleń
wydają w sąsiednich uzdrowiskach?
– W ub. roku Polanica przeznaczyła
dwukrotnie większe środki, a Kudowa
ponad trzykrotnie więcej.
Kolejny temat to konserwacja, remonty oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego. W jakim stanie są
miejskie latarnie?
– Nie ma co się oszukiwać, jest to
oświetlenie eksploatowane od śred-

nio kilkudziesięciu lat i jego stan
techniczny wskazuje na konieczność
pilnej inwestycji w tym zakresie. Tymczasem staramy się ratować, co się da
– dokonywać częściowych wymian,
napraw.
Ile kosztuje oświetlanie miasta i czy
stosuje się u nas żarówki energooszczędne?
– Wydatki na energię elektryczną to
w ubiegłym roku kwota ok. 286 tys.
złotych. Na ten moment nie możemy
zastosować żarówek energooszczędnych, gdyż wymagałoby to kompleksowej wymiany opraw, okablowania
i oczywiście przeznaczenia dodatkowych środków na wymianę, a są to
źródła światła droższe od standardowych. Ich zastosowanie mogłoby w
dłuższym okresie przynieść jednak
oszczędności w zużyciu energii rzędu
średnio 70 proc. Nadzieja w którymś z
programów unijnych i kompleksowej
wymianie oświetlenia np. w ramach
rewitalizacji.
Zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego...
– ...To przede wszystkim utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni. Dodatkowo czynności związane
z rozliczaniem opłat za groby oraz
administrowanie wszelkimi innymi
sprawami – lokowaniem nowych grobów, obsługa internetowej bazy danych grobów, otwieranie i zamykanie cmentarza. W związku z tym, że
jest to cmentarz komunalny, prace te
wykonujemy na zlecenie gminy i w
ramach środków przeznaczanych na
ten cel w budżecie miasta. Tu także
problemem jest stara infrastruktura –
alejki, schody, ogrodzenia. Tu też niezbędne są inwestycje, bowiem przez
lata nie inwestowano w ten ważny dla
mieszkańców obiekt. Wiele problemów rodzi się z faktu, że cmentarz
umiejscowiony jest na skarpie. Powoli zaczyna brakować miejsca na pochówki. Żeby zacząć oszczędzać miejsce, myślimy o zbudowaniu ścian na
urny, bo kremacja jest coraz popularniejsza.
Jakie są dochody z opłat cmentarnych i ile miasto przeznacza na
utrzymanie cmentarza?
– W 2015 r. Gmina przeznaczyła 55
tys. brutto, natomiast z opłat uzyskaliśmy 29.880 zł i te środki trafiły do

DZK w liczbach
0,0035 – cena litra wody w Dusznikach-Zdroju (zł)
1 – tyle osób liczy Zarząd Spółki
2 – ilość specjalistycznych śmieciarek na wyposażeniu
4,12 – tony zebranych w Dusznikach „elektrośmieci” (2015)
15,8 – tony papieru wysegregowanego w Dusznikach (2015)
32,4 – tyle km liczy dusznicka sieć wodociągowa
38,8 – tony plastiku wysegregowanego w Dusznikach (2015)
41,5 – przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (2015)
55,6 – tony szkła wysegregowanego w Dusznikach (2015)
100 – liczba budynków, którymi zarządza spółka
170 – powierzchnia lasów komunalnych w hektarach (ok.)
241 – liczba podmiotów gosp. obsługiwanych w zakresie odbioru odpadów
1178 – liczba obsługiwanych punktów świetlnych
1965,36 – tony odpadów zmieszanych przekazanych na składowisko
238.000 – ilość m3 sprzedanej wody (ok.)

gminnej kasy.
Gospodarowanie lasami komunalnymi to także zadanie DZK.
– Pod opieką mamy obszar o powierzchni ok.170 ha. Bezpośrednią
pieczę nad nimi sprawuje zatrudniany przez nas leśniczy, który prowadzi
gospodarkę leśną zgodnie z wymogami ustawowymi. To głównie pozyskiwanie drewna i odtwarzanie zasobów
leśnych. Pozyskane drewno – w ramach porozumienia z miastem – jest
sprzedawane na różne cele, a dochody
wykorzystywane w pierwszej kolejności na gospodarkę leśną.
A ścieżki zdrowia należą do lasów
komunalnych?
– Tak, koszty ich oczyszczania pokrywane są właśnie z tych środków. Również bieżące naprawy infrastruktury
rekreacyjnej.
Zarządzanie gminnym zasobem
komunalnym lokali mieszkalnych
i użytkowych. Coraz więcej mieszkań jest wykupywanych, lokali użytkowych miasto prawie już nie ma.
Zatem w tym zakresie pracy wam
ubywa?
– Owszem, choć należy pamiętać o
tym, że w zasobach gminy pozostaje
nadal ok. 320. lokali mieszkalnych, a
użytkowych, wraz z garażami ok. 30.
Budynki mieszkalne w większości stanowią własność wspólnot mieszkaniowych, ale 10 domów to wciąż budynki
w pełni gminne.
Na co dziś może liczyć najemca komunalnego lokalu mieszkalnego w
ramach opłacanego czynszu?
– Środki z czynszu są przeznaczane
przede wszystkim na udział w kosztach eksploatacyjnych i ewentualnych
remontach części wspólnych budynków, w których znajdują się te lokale. Ponadto na wymiany instalacji i
urządzeń, w szczególności w sytuacji
opuszczenia lokalu przez uprzedniego
najemcę. Natomiast należy pamiętać o
tym, że – zgodnie z ustawą o prawach
lokatorów – najemcy ponoszą koszty
bieżącego utrzymania i konserwacji
najmowanych lokali.
Czyli deski sedesowej nie wymienicie?
– Nie, choć wielu najemców wciąż
uważa, że to nasz obowiązek.
A piec, który nie spełnia już swojej
funkcji?
– Jeśli chodzi o wymianę całkowicie
niesprawnego – to tak, natomiast naprawy i konserwacje winien wykonywać we własnym zakresie najemca
lokalu.
Jak jest z zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie? Są zainteresowani?
– W trakcie 2015 r. wzbogaciliśmy się
o kilka kolejnych wspólnot, co więcej,
w 2016 r. planujemy pewną ekspansję w tym obszarze, ale ze względu na
konkurencję nie mogę podać szczegółów. To niezmiernie pracochłonna dziedzina, ale przynosi DZK wymierne korzyści, choć nasze stawki
za usługi zarządzania są konkurencyjne. Między innymi dlatego, że korzystamy z efektu skali, a nasza pozycja
negocjacyjna, jako dużego zarządcy,
skutkuje niższymi cenami np. ubezpieczenia nieruchomości, czy obsługi
kredytu remontowego.
Wśród oficjalnych zadań DZK jest
także... eksploatacja złóż geotermalnych!
– Tak, to zadanie znalazło się w akcie
założycielskim spółki, jednak aktualnie jest to wciąż zapis martwy, bowiem
koncesję na eksploatację ewentualnych złóż geotermalnych posiada Polska Grupa Uzdrowisk.
Spółka oferuje wiele usług. Które
cieszą się największym powodzeniem i przynoszą największy dochód?
– Najwyższy przychód dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Chociaż zysk jest tu niewielki, to skala obrotu jest duża, a wpływy stabilne.
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Osiągane tą drogą przychody pozwalają na utrzymywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągłej gotowości 24 godziny na dobę przez cały
rok. To oznacza utrzymanie ciągłego
nadzoru nad stacją uzdatniania wody,
siecią wodociągową oraz utrzymania
ekipy remontowej gotowej do usunięcia awarii o każdej porze dnia i nocy,
także w dni wolne i święta. Ponadto
działalnością, która przynosi dochód
jest zarządzanie nieruchomościami.
Zlecenia na usługi remontowe,
usługi transportowe, czy zlecenia pielęgnacji zieleni, utrzymania letniego
i zimowego pochodzące od wspólnot
lub osób prywatnych stanowią dodatkowy zastrzyk finansowy dla spółki, jednak skala przychodów jest tu
znacznie niższa.
Skoro o pieniądzach mowa – jak
wyglądają finanse spółki?
– Spółka, która rozpoczęła działalność
1 stycznia 2013 r., tak naprawdę buduje dopiero swój potencjał finansowy. Trzeba mieć na uwadze, że tworząc spółkę, gmina przekazała jako
wkład jedynie majątek nieruchomy
oraz środki transportu i wyposażenie firmy. Nie było w tym wkładzie
żadnych środków pieniężnych, więc
spółka musi je dopiero wypracować
z bieżącej działalności. Aktualnie spółka może pochwalić się brakiem zaległych zobowiązań, a ze wstępnych
szacunków wynika, że zysk za 2015
r. będzie o ok. 100 proc. wyższy niż
w 2014 r., choć nominalnie nie są to
duże kwoty. Przychody natomiast są
ok. kilkanaście procent większe. Warto podkreślić, że wraz ze wzrostem
wartości spółki zwiększa się majątek
gminy, czyli wszystkich mieszkańców.
Bowiem gmina jest 100-procentowym
właścicielem spółki.
Proszę o krótkie podsumowanie
pańskiego rocznego prezesowania.
Co się udało, co nie wyszło?
– W poprzednim roku nie udało się
dokończyć informatyzacji firmy, której celem było obniżenie kosztów obsługi klientów, a także przeprowadzić
zmian w strukturze organizacyjnej
firmy. Natomiast za pozytywne działania uważam doposażenie firmy w
sprzęt do obsługi zieleni, oczyszczania
oraz zimowego utrzymania miasta.
Uważam, że dużym sukcesem firmy
jest wykorzystanie ukrytych rezerw –
zwiększenie dochodów przy niezmienionym poziomie zatrudnienia.
Plany DZK na bliższą i dalszą przyszłość?
– Rok 2016 to przede wszystkim zmiany w strukturze organizacyjnej mające na celu podniesienie efektywności wykorzystania zasobów, którymi
dysponuje spółka. To także dalsza informatyzacja, poszukiwanie nowych
klientów i wzbogacanie parku maszynowego. W tym roku planujemy także
sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody i poszukiwanie źródeł finansowania tego projektu. Co finalnie dla
mieszkańców będzie skutkować polepszeniem jakości wody.
W Dusznikach od sześciu lat, wcześniej był pan mieszkańcem Szczytnej, cenionym zawodnikiem i
trenerem tamtejszego klubu piłkarskiego „Hutnik”. Czy futbolowy staż
w jakiś sposób pomaga w zarządzaniu bardzo ważną agendą miejskiego samorządu, jaką jest DZK?
– Taaaak, przede wszystkim pozwala
dostrzec, że to większe boisko i znacznie większa liczba graczy (śmiech).
Moje doświadczenia w grze zespołowej powodują, że drogi do sukcesu
upatruję w pracy zespołowej i staram
się to przekonanie przełożyć na codzienną działalność spółki.
rozmawiał
Krzysztof
Jankowski
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Renesansowa
perła
Nové Město nad Metují zostało założone w
1501 roku na skalistym
cyplu nad rzeką Metują, która otacza miasto
z trzech stron. Niepowtarzalny renesansowy
charakter został nadany temu miasteczku w
XVI wieku przez ród
Pernštejnů.

Widok z powietrza na rynek
w Nové Město nad Metují
Dominującym elementem scenerii
miasta jest zamek, będący zabytkiem
kultury narodowej, dookoła którego rozciąga się urokliwie zaprojektowany zamkowy ogród z unikalnym
drewnianym mostem projektu architekta Dušana Jurkoviče oraz charakterystycznymi figurami krasnoludów z
warsztatu barokowego rzeźbiarza Matyáše Bernarda Brauna.

Olimpiada
młodzieży
w sportach
zimowych
Tegoroczną organizację XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Ministerstwo
Sportu i Turystyki
powierzyło Samorządowi Województwa
Dolnośląskiego. Już po
raz XI realizatorem zadania jest Dolnośląska
Federacja Sportu we
Wrocławiu.

Ta sportowa impreza, zorganizowana
z myślą o młodym pokoleniu sportowców pasjonujących się konkurencjami zimowymi, obejmuje 15 dyscyplin, skupia około 1800 uczestników
i angażuje 11 miast będących współorganizatorami. W terminie 26-28 lutego snowboardziści zmierzą się na
stokach Zieleniec Ski Arena. Patronat
honorowy nad XXII Ogólnopolską
Olimpiadą Młodzieży w Sportach Zimowych Dolny Śląsk 2016 objął minister sportu i turystyki Witold Bańka,
marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

22.02.2016 - 19.03.2016

Duszniki-Zdrój
na VII MTT
we Wrocławiu
Pod kopułą wrocławskiej Hali Stulecia
udowodnimy że najbardziej traﬁonym pomysłem na wiosenno-letni
wypoczynek są polskie
góry!
W dniach 26-28 lutego zagościmy na
Międzynarodowych Targach Turystyki w Hali Stulecia z najlepszą ofertą
letniego wypoczynku. Trwająca trzy
dni impreza gromadzi rzesze ludzi
zainteresowanych szeroko pojętą turystyką. Będzie można nas znaleźć
wśród ok. 200 wystawców zarówno z
Polski jak i z zagranicy. Wrocławskim
targom turystycznym zawsze towarzyszy atrakcyjny program obejmujący
spotkania z podróżnikami. Przewidziany jest również gość specjalny.
Po zeszłorocznym sukcesie Gry
Targowej, również w tym roku odwiedzający będą mieli możliwość aby
znowu połączyć poznawanie oferty
wystawców ze świetną zabawą. Można
będzie usłyszeć wiele praktycznych
porad, np. jak sprawnie spakować
walizkę, czy jak podróżować tanio i
bezpiecznie. Dla dzieci zostanie przygotowana specjalna strefa niespodzianek, a w niej m.in. zabawy, konkursy,
warsztaty. W tym czasie rodzice będą
mogli swobodnie przyjrzeć się propozycjom wypoczynku na zbliżający się
sezon wiosenno-letni.
W ten ostatni weekend lutego przekonamy kolejnych zwiedzających, że
Duszniki-Zdrój to idealny wybór zarówno dla zwolenników aktywnego
wypoczynku, jak i dla tych poszukujących chwili wytchnienia i relaksu, dla
rodziców chcących zapewnić atrakcje dla swoich pociech oraz dla grup
przyjaciół spragnionych przygód.

Jubileuszowy Memoriał im.
Bronisława Haczkiewicza
Górujący nad miastem zamek
Do atrakcji należy także zegar słoneczny znajdujący się na rogu Rynku,
tuż obok pomnika założyciela miasta
– Jana Černčického z Kácova. Skalisty masyw, na którym zbudowano
miasto, oferuje odwiedzającym widok
na dolinę rzeki Metuji. Z tego miejsca
można również dojrzeć rzeźbę „Alegoria Metuje” dłuta Olbrama Zoubka.
Piękne widoki na panoramę Novégo
Města rozpościerają się z dwóch Novomesteckich wież – zamkowej Maselnicy i Zázvorki, stanowiącej część
galerii miejskiej. Miejskie muzeum
opowiada zwiedzającym wystawy historię miasta i rzemiosła działającego
u podnóża Gór Orlickich. Miłośników
mechaniki precyzyjnej z pewnością
przyciągnie dział poświęcony historii produkcji zegarków znanej firmy
Prim.
Nové Město od przeszło 18 lat jest
miastem partnerskim Dusznik-Zdroju. Poza ciekawymi zabytkami i urzekającymi uliczkami spotkamy się tutaj
z bardzo przyjazną atmosferą.

W dowód pamięci dla swojego mistrza, jego wychowankowie i następcy rokrocznie organizują w
Zieleńcu zawody narciarskie, w których startują zarówno studenci ze
specjalizacji narciarskiej, jak i ich
aktualni nauczyciele.
Bronisław Haczkiewicz był absolwentem Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Swoją przygodę
z nartami rozpoczął dopiero na studiach i z wielkim zapałem zaczął poświęcać się narciarstwu sportowemu.
W krótkim czasie stał się jednym z
najlepszych uczelnianych instruktorów narciarstwa. Dzięki Haczkiewiczowi ta zimowa dyscyplina na wrocławskiej AWF zaczęła nabierać coraz
większego znaczenia. Stworzył liczącą
się na Dolnym Śląsku sekcję narciarską AZS, której zawodnicy z powodzeniem rywalizowali z narciarzami z
innych klubów. Zaangażowanie i pracowitość Haczkiewicza sprawiła, że
stał się coraz bardziej doceniany jako
szkoleniowiec na poziomie krajowym.
Został prekursorem nauki narciarstwa w systemie CDN – coraz dłuższe
narty. Dziś właśnie tą metodą szkoli
się nowicjuszy w zakresie jazdy na
nartach zjazdowych. To właśnie Hacz-

Zwycięzcy jednego z memoriałów
kiewicz stworzył w Dusznikach-Zdroju sekcję narciarstwa biegowego, która dynamicznie rozwinęła się pod
kierunkiem Bogdana Hacusia, będącego wychowankiem Haczkiewicza.
W Zieleńcu zainicjował zorganizowanie pracowni wysiłku gdzie prowadzone były badania wysiłkowe w bezpośrednim kontakcie z trenującymi
zawodniczkami. Dla uczczenia pamięci tego zasłużonego dla naszego regionu sportowca w niedzielę 6 marca na
stokach Zieleniec Ski Arena do rywalizacji narciarskiej staną m.in. studenci, absolwenci i pracownicy AWF.

Nowa wystawa w Muzeum Papiernictwa

Iryna Malinska
malarstwo i graﬁka

Iryna Malinska – artystka-ilustrator,
designer, grafik. Polka urodzona na
Podolu (Ukraina). Jej życie to dziwna
wiązanka emocji: wspomnień, marzeń
i snów oraz tego, co daje los. Ta droga jest kręta jak wschodni ornament,
pełna wzlotów, upadków i nieprzewidywalnych zakrętów. W 2010 r. Iryna Malinska przyjechała do Kudowy-Zdroju.
W tym samym roku otrzymała zezwolenie na osiedlenie się w Polsce.
Przedtem mieszkała w Teodozji –
opuszczając ziemie Krymskich Gór,
odnalazła nową ojczyznę w Sudetach.
Znów jakaś magia życia zostawiła

swój ślad: Ziemia Kłodzka i Krymski
Półwysep mają zaskakująco podobne
kształty. Tak samo w twórczości Iryny
Malinskiej łączą się dwa zupełnie różne światy i dwie kultury – słowiańska
oraz orientalna…
Wernisaż wystawy odbędzie się
8 marca o godz. 13:00. Zapraszamy!
Informacja
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju

Brydż trenerem umysłu
i charakteru

Na zakończenie sezonu zimowego szykuje się
gratka dla fanów brydża sportowego. Rozegrana
zostanie m.in. walka o Puchar Burmistrza Miasta
Duszniki-Zdrój.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w corocznym turnusie narciarsko-brydżowym w dniach 11-20
marca. Turnus obejmuje turnieje o
Puchar Burmistrza Miasta oraz o puchar Wellness & Spa Werona w punktacji długofalowej.
W każdym turnieju będą pobierane
opłaty startowe. Ich wysokość będzie
podawana przez organizatora w dniu
rozgrywania turnieju. Ilość nagród będzie uzależniona od ilości uczestniczących par. Na zakończenie turnusu w
dniu 19.03. o godz. 10:00 w restauracji Werona zostanie rozegrany turniej
o Puchar Burmistrza Miasta. Punkty
uzyskane w tym turnieju będą liczone do turnieju o puchar Wellness &
Spa Werona według punktacji długofalowej. Zwycięzcom w Pucharze Burmistrza zostaną wręczone nagrody
pieniężne oraz puchary dla trzech naj-

lepszych par. Zwycięzców klasyfikacji
długofalowej wyłoni się na podstawie
wyników z czterech najlepszych turniejów rozegranych w czasie trwania
turnusu brydżowo-narciarskiego.
Sześciu najlepszym zawodnikom
wręczone zostaną nagrody pieniężne. Trzech najlepszych zawodników
otrzyma puchary ufundowane przez
Wellness & SPA Werona.
Koszt uczestnictwa w turnusie wynosi 540 zł/os. W przypadku krótszego pobytu cena to 70 zł/os/doba.
Kwota ta obejmuje nocleg wraz ze
śniadaniem i obiadokolacją w Ośrodku „Warszawianka”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 748 669 660 lub 697
767 022 oraz poprzez e-mail: warszawianka-17@wp.pl.

Rozgrywki brydża sportowego

2 2 . 0 2 . 2 0 1 6 - 1 9.03.2016

Dziecięcy Puchar
Orlicy – Edycja
Finałowa
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71. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju

Już są bilety

Co prawda trwa jeszcze zima, ale Duszniki już szykują sie do najważniejszego wydarzenia odbywającego się rokrocznie z początkiem sierpnia. Mowa oczywiście o Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim, będącym najstarszym w świecie nieprzerwanie
działającym festiwalem pianistycznym i jednocześnie najstarszym polskim festiwalem
muzycznym w Polsce, gromadzącym najznamienitszych wirtuozów z całego świata.

Marzec to już ostatnie tchnienie zimy.
Nacieszmy się śniegiem biorąc udział
w ostatnich w tym sezonie zawodach.
12 marca zakończy się XXI edycja zmagań najmłodszych narciarzy.
Rywalizacja odbędzie się wśród dzieci obejmujących sześć kategorii wiekowych. Najstarsi zawodnicy mogący
wziąć udział w zawodach to siedemnastolatkowie (rocznik 1999). Dolnej
granicy wieku nie przewidziano –
podstawowe umiejętności i chęć malucha do startu jest wystarczająca.
Wpisowe wynosi 30 zł od osoby.
Członkowie najbliższej rodziny (rodzice i dzieci) mogą dokonywać zapisów
wspólnie, w kwocie 25 zł od osoby.
Wpłaty wpisowego dokonywać będzie
można w dniu zawodów najpóźniej do
godz. 11:00 w sekretariacie Pucharu.
Wciąż można zapisywać się na zawody mailowo (na adres marcin@
tandt.pl do dwóch dni przed każdymi
zawodami). Będzie to można zrobić
także osobiście w dniu zawodów od
9.30 do 11:00 w sekretariacie Pucharu, który mieści się w budynku Vital
& SPA Resort Szarotka (Zieleniec 72)
lub za pośrednictwem formularza online dostępnego pod adresem: http://
tandt.pl/dzieciecy-puchar-orlicy/opis-i-zapisy.

Instruktorzy
i trenerzy
snowboardu
na start

Z przyjemnością informujemy, że
ruszyła również rezerwacja biletów.
Cena karnetu obejmująca wstępy na
koncerty o godz.: 16:00 i 20:00 oraz
koncert NOKTURN wynosi 960 zł –
nie dotyczy koncertu charytatywnego
w dniu 11.08 o godz. 19:00. Ceny pojedynczych biletów kształtują się następująco:
Koncert Inauguracyjny - 90 zł;
Kocerty w dniach 6-12 sierpnia godz.
20:00 - 70 zł.
Koncerty w dniach 6-13 sierpnia
godz.16:00 - 50 zł.
Koncert Finałowy - 90 zł.
Koncert Nokturn - 150 zł.
Koncert charytatywny-cegiełki CARITAS - przed koncertem(poza karnetem)
Master Class - wstęp wolny
Wszystkie koncerty odbędą się w
Teatrze Zdrojowym im. F. Chopina. Zajęcia Master Class, oraz koncert charytatywny w dniu 9.08. godz.
19.00 odbędzie się w Sali Kameralnej
im. Jana Webera w siedzibie Fundacji.
Więcej informacji na www.festival.pl

71 . Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju zainauguruje
Seong-Jin Cho – zwycięzca XVII Konkursu im. F. Chopina w Warszawie (2015)

Alicja Jasztal, zajeła w nich 3. miejsce
na dystansie 500 m oraz 2. miejsce na
1000 m co dało jej 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, Filip Hawrylak wygrał bieg na 500 m, a Kaja Gajewska
wygrała biegi na 500 i 1000 metrów.
Wyjazd do Włoch był próbą generalną przed Mistrzostwami Polski
Młodzików które rozgrywane były
w Warszawie. Zawody te okazały się
wyjątkowo szczęśliwe dla Kai Gajewskiej. Juniorka wywalczyła trzy srebrne medale, na 500, 1000 i 1500 m oraz
srebrny medal w wieloboju indywidualnym. Po bardzo udanych Mistrzostwach Polski zawodnicy pojechali do
Sanoka na XXII Ogólnopolską Olim-

piade Młodzieży. Bardzo dobre wyniki
w zmaganiach indywidualnych Aleksandry Glamkowskiej – dwa brązowe
medale na 1000 i 3000 m, oraz Grzegorza Wąska – 4 miejsce na 1000 m
były tylko początkiem. W kończących
Olimpiadę zawodach drużynowych
Aleksandra Glamkowska wraz z koleżankami z reprezentacji Dolnego
Śląska zdobyła złoty medal, Grzegorz
Wąsek (junior B), także z reprezentacją Dolnego Sląska zdobył srebrny, a
Patrycjan Jamrozy (junior A) brązowy
medal. Gratulujemy podopiecznym
naszego klubu i mamy nadzieję, że
kolejne zawody będą równie udane.

Kolejne XV Mistrzostwa Polski Instruktorów Snowboardu SITS zagoszczą na trasach Zieleniec Ski Arena.
Rozgrywki obejmą łącznie trzy konkurencje.
SITS to nic innego jak Stowarzyszenie
Instruktorów i Trenerów Snowboardu. To właśnie instruktorzy i trenerzy
tej dyscypliny będą rywalizować na
stokach Zieleniec Ski Arena w dniach
12-13 marca. Pierwszego dnia zmierzą się w slalomie gigancie i jeździe
technicznej, a drugiego we freestylu.
Zawody odbędą się na stokach „Winterpol”.
Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do 3 dni przed planowanymi
zawodami, drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy. Opłata
startowa wynosi 50 zł.

Kamila Żuk
pnie się w
górę!
Uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju, zasilająca
szeregi kadry A biathlonowej reprezentacji Polski, z początkiem lutego
zajęła 11 miejsce w sprincie juniorek
młodszych podczas mistrzostw świata
w Cheile Gradistei.
To świetny jak na tak młodą zawodniczkę wynik. Życzymy samych celnych strzałów!

Koncertowy
Dzień Kobiet

Medalowy początek roku
Początek roku w wykonaniu Dusznickich sportowców z klubu UKS Orlica
był wyjątkowy udany. Pierwsze zawody w Zakopanem dokładnie pokazały, jak ciężką pracę wykonali nasi
zawodnicy w czasie przygotowań do
sezonu. Kaja Gajewska, Alicja Jasztal
oraz Filip Hawrylak zdeklasowali rywali zajmując 1. miejsca w klasyfikacjach generalnych w swoich kategoriach wiekowych, dodatkowo Hania
Mazur, Mariusz Bałęczny i Patrycja
Lorenz zajmując odpowiednio 3., 4. i 6.
miejsce pokazali, że są w stanie konkurować z najlepszymi zawodnikami
w Polsce. Kolejne zawody odbyły się
we Włoskim Klobenstein Collalbo.
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Kaja Gajewska – jedna z utytułowanych zawodniczek wraz z trenerami UKS Orlica:
Agnieszką Ziemczonek i Witoldem Mazurem

Drogie Panie, z okazji Waszego
święta proponujemy Wam ucztę poetycko-muzyczną, którą zaserwują
dla Was młodzi artyści. To świetny
pomysł na popołudniowy relaks dla
prawdziwych dam.
Ognisko Muzyczne w Kłodzku, działające obecnie przy Kłodzkim Towarzystwie Muzycznym „Polifonia”,
już po raz 10. zaprasza wszystkich
na koncert młodych i utalentowanych uczniów Ogniska Muzycznego
z Kłodzka i Kudowy Zdroju. Koncert odbędzie się 7 marca 2016 roku
o godz. 16:00 w Teatrze Zdrojowym
im. F. Chopina w Dusznikach-Zdr.
W repertuarze koncertu znajdą się
zarówno utwory wielkich mistrzów,
jak również drobne perełki muzyki fortepianowej. Młodych adeptów
sztuki muzycznej przygotowują wybitni pedagodzy w osobach: mgr Irena Niewiadomska, mgr Czesław Doliński, mgr Władysław Zakrzewski
(dyrektor ogniska). Koncert będzie
miał charakter poetycko-muzyczny, a
więc oprócz pięknej muzyki przybyli na koncert goście usłyszą również
utwory poetyckie. Dla podwyższenia
atrakcyjności koncertu gościnnie wystąpi Kłodzka Orkiestra Symfoniczna
LO-98 pod dyrekcją Władysława Zakrzewskiego.
Wszystkich sympatyków dobrej
muzyki serdecznie zapraszamy. Wstęp
wolny.

Romanse
Rosyjskie
Matka przekazała swą muzyczną
pasję córce. Teraz razem koncertują dzieląc się z publicznością swoim
zamiłowaniem do melodii i dźwięków.
To niezwykła, nastrojowa podróż muzyczna, która przybliża słuchaczom
romanse rosyjskiego „Srebrnego
Wieku” i zapoznaje z historią ich powstania. Repertuar obejmuje opowieści i romanse, również na dwa głosy.
Liryczne piosenki o miłości usłyszą
Państwo w wykonaniu niezwykłego duetu matki i córki. Anna Bilska
jest absolwentką Szkoły Muzycznej
w Kielcach w klasie skrzypiec oraz
laureatką wielu prestiżowych muzycznych nagród. Wykonuje również
muzykę popularną oraz standardy
jazzowe. Podczas występu w Dusznikach będziemy mieli okazję poznać
barwę głosu artystki. Galina Woroncowa ukończyła Państwową Szkołę
Muzyczną w Orsku (Rosja) w klasie
fortepianu. Jest również absolwentką
Moskiewskiego Państwowego Instytutu Kultury, wydziału reżyserii. W lutowym koncercie rozbudzi nasze zmysły wyrafinowaną grą na fortepianie
i śpiewem.
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Kilka słów z Jerzym Lemejdą o ﬁlumenistyce

Wielki świat małych zapałek
Wiele osób na całym świecie posiada
jakąś pieczołowicie tworzoną kolekcję, zajmuje się zbieraniem przeróżnych przedmiotów. Niektórzy zbierają
kubki, inni naklejki. W naszym mieście jednym z wielu kolekcjonerów
jest pan Jerzy Lemejda, który zbiera
etykiety zapałczane nazywane przez
niego małymi dziełami sztuki.
Czym jest ﬁlumenistyka?
– Tą osobliwą nazwą określa się hobby polegające na kolekcjonowaniu
etykiet zapałczanych. Jest to także
dziedzina wiedzy dotycząca przemysłu
zapałczanego oraz wzniecania i użytkowania ognia, ja dodatkowo zbieram
pudełka po zapałkach oraz inne akcesoria z tym związane.
Jak zaczęła się pana przygoda z ﬁlumenistyką, od jak dawna towarzyszy panu to hobby?
– Wszystko zaczęło się od laptopa, który sprezentował mi syn. Przez przypadek kliknąłem na hasło filumenistyka.
Z jednego z ogłoszeń dowiedziałem
się, że ktoś chce sprzedać sto etykiet
zapałczanych za 10 zł. W związku z
tym, że mam duszę zbieracza, wcześniej zajmowałem się filatelistyką, kupiłem je. Zakupy te szybko zaczęły
się powtarzać. Za początek mojej pasji uważam jednak zakupienie etykiet
związanych z hasłem: Tajwan – katastrofy morskie. Wylicytowałem wówczas dwie serie w różnych ramkach i
od tego zaczęło się moje prawdziwe,
tematyczne zbieranie, które trwa już
około trzech lat.
W jaki sposób zdobywa pan eksponaty do swojej kolekcji?
– Etykiety można kupić na giełdzie w
Bystrzycy Kłodzkiej, ale skorzystałem
z tej możliwości tylko raz. Głównie
moje zbiory kupuję przez Internet. Z
Polski mam ich niewiele, co wynika

z faktu iż produkcja nowych etykiet
zapałczanych zanika, a produkowane obecnie pudełka zapałek posiadają nadruki. Natomiast jeszcze w latach
70. XX w. w sieci kiosków RUCH-u
sprzedawane były zestawy etykiet zapałczanych specjalnie dla kolekcjonerów, podobnie jak zestawy znaczków
pocztowych.
Ile pozycji liczy pana kolekcja?
– Zebrałem do tej pory 8427 etykiet o
różnej tematyce, a kart wielkości A4,
na których umieszczam etykiety mam
815 sztuk. Tematy które mnie interesują to: kwiaty, ryby, auta, pociągi,
karety, motyle, okręty, grzyby, konie,
samoloty, motocykle, ptaki, stemple,
datowniki, wiatraki, psy, uzbrojenie,
zwierzęta, osobno te które wyprodukowano w Polsce, do tego pudełka
zapałczane związane z malarstwem i
grafiką, kobietami oraz okrętami.
Jak kataloguje pan swoje zbiory?
– System katalogowania wymyśliłem
sam. W zbiorze problemowo-tema-

Fragment kolekcji Jezrzego Lemejdy
tycznym zgodnie z myślą przewodnią wynikającą z tytułu danego zbioru, problemu czy tematu np.: ptaki,
pojazdy mechaniczne, grzyby, malarstwo, spisuję wszystko na osobnej
karcie. W niektórych seriach mam
ponad 100 sztuk, np. kwiatów mam
134 kart, na których jest 1622 etykiet.
Tak opracowuję każdy temat po kolei.
Etykiety naklejam na bordowe karty
przy pomocy tak zwanej hawidy, czyli
przeźroczystego paska filatelistycznego, który produkuję na swoje potrzeby. Na jednej karcie umieszczam około 10 etykiet. Etykiety rozmieszczamy
na karcie w sposób symetryczny, z zachowaniem odpowiedniego odstępu.
W jaki sposób są one przechowywane?
– Z przechowywaniem mam duży
kłopot, ponieważ kolekcję trzymam
w domu, a ona bardzo szybko się powiększa. Zbiory wkładam do skategoryzowanych teczek, które chowam do
opisanych wcześniej walizek. W zasa-

KALENDARZ WYDARZEŃ:
24.02. środa
15:30 Koncert Romansów Rosyjskich,Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
wstęp 15 zł.
17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda – ul. Zdrojowa 13, wstęp wolny.
18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala Sportowa, wstęp ok. 5 zł.
***

25-26.02. czwartek - piątek
Bieg na Igrzyska, Biathlon Arena.
26.02. piątek
16:00 Warsztaty strzeleckie, Strzelnica
LOK w Przedszkolu - ul. Krakowska
3, wstęp wolny.
***

27.02. sobota
Dziecięcy Puchar Orlicy, II edycja,
Zieleniec Ski Arena.
Salomon Nordic Sunday,
Biathlon Arena.

28.02. niedziela
15:00 Bieg Tropem Wilczym, Rynek,
obowiązują wcześniejsze zapisy tel.
665 878 855.
***

01-02.03. wtorek-środa
Mistrzostwa Polski Amatorów
Biathlonie, Biathlon Arena.

w

***

02.03. środa
17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda – Zdrojowa
13, wstęp wolny
18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala Sportowa, wstęp ok. 5 zł.
***

3.03. czwartek
15:30 Koncert na Organach Hammonda, Teatr Zdrojowy im. F. Chopina,
wstęp wolny.
***

04.03. piątek
16:00 Warsztaty strzeleckie, Strzelnica

dzie nie ma miejsca w domu, w którym nie znajdowałoby się coś związanego z moim hobby.
Podobno etykiety zapałczane w
czasach PRL-u były ważnym nośnikiem informacji. Co można
było na nich zobaczyć, przeczytać?
– Etykiety zapałczane spełniały kiedyś
jedną z trzech funkcji: nalepki towarowej, mikroplakatu o określonych
zadaniach propagandowych, oświatowych lub reklamowych, albo funkcję
dekoracyjną. Polskie etykiety, obok
całkiem neutralnych treści, np. haseł reklamowych lub napisów firmowych, przedstawiały również aktualne
idee polityczne. Można przeczytać na
nich przeróżne hasła, których częśćjest aktualnych do dnia dzisiejszego.
Jaka jest najciekawsza etykieta,
pudełko, które udało się panu zdobyć?
– Nie potrafię powiedzieć, która etykieta, pudełko czy nawet konkretny zbiór jest dla mnie najważniejszy.
Traktuję je jak takie małe dzieła sztuki. Coś może mi się mniej podobać,
ale potrzebne jest to do zbioru dotyczącego konkretnego tematu. Czasem
cztery kogutki, przepięknie kolorowo wydane, przebijają wieloetykietową serię tego samego tematu, w tym
przypadku zbiór dotyczący ptaków.
Z jakich najciekawszych zakątków świata są pana pudełka?
– Moje zbiory pochodzą z różnych
krajów, m.in. z Chin, Jugosławii, Australii, Austrii i Niemiec. Z samej
Polski mam mało – 172 etykiety, tu
przede wszystkim mogę pochwalić
się zbiorem dotyczącym malarstwa
Mai Berezowskiej. On jest naprawdę
piękny.
Co dzieje się z zapałkami będącymi zawartością zbieranych pudełek?

– Zapałki to część mojej kolekcji. Zostawiam je w pudełkach.
Czy gdzieś prezentował pan swoje zbiory?
– Swoją pierwszą wystawę zrobiłem z
okazji Dni Duszniki w 2015 roku w
Fundacji Festiwali Chopinowskich. W
Sali Webera zaprezentowałem etykiety związaną z tematyką ptaków i kwiatów, wszyscy mogli również zobaczyć
pudełka zapałczane związane z szeroko pojętym malarstwem i grafiką. 20
lutego br. w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie
znajduje się Muzeum Filumenistyczne
pokazałem z kolei kolekcję 267 kart –
2940 etykiet – o tematyce związanej ze
środkami transportu oraz wystawiłem
242 pudełek zapałczanych związanych
z malarstwem i grafiką.
Podobno zbiera pan jeszcze inne
rzeczy? Co to takiego?
– Tak naprawdę zbieram wiele rzeczy,.
Najcenniejsze oczywiście są dla mnie
kolekcje filumenistyczne i filatelistyczne. Posiadam jednak jeszcze odznaki
turystyczne których mam ponad 2000
sztuk, odznaki sportowe, laski turystyczne, w szczególności niemieckie,
oraz fajki, miniaturową porcelanę, stare klucze, monety, stemple pocztowe,
które mają w swoje nazwie „Zdrój” i
małe żaglówki. A dodatkowo naprawiam stare zegary.
Jakie są pana cele, marzenia w
związku z uprawianym hobby?
– Chciałbym, aby w Dusznikach powstała galeria, w której mieszkańcy
mogliby robić czasowe wystawy. Można zorganizować je również w Teatrze
Zdrojowym im. F. Chopina, jednak
trzeba byłoby zakupić uniwersalne gabloty, aby eksponaty były tam ładnie
zaprezentowane. W naszym mieście
jest dużo ludzi, którzy mają coś wartościowego do pokazania.

09.03. środa
15:30 Koncert Muzyki operowej, Teatr
Zdrojowy im. F. Chopina, wstęp 15 zł
(grupowy pow. 10 os.); 20 zł (indywidualny).
17:00 Turniej brydża sportowego parami, Restauracja Etiuda – ul. Zdrojowa 13, wstęp wolny.
18:30 Dusznickie środy badmintonowe, Hala Sportowa, wstęp ok. 5 zł.

pod nr tel. 748 669 660 lub 697 767 022

luty / marzec 2016

LOK w Przedszkolu, ul. Krakowska 3,
wstęp wolny.
***

04-06.03. piątek – niedziela
Mistrzostwa Polski Młodzików w
Biathlonie, Biathlon Arena.
***

06.03. niedziela
XXX Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza, Zieleniec Ski Arena.
***

07.03. poniedziałek
13:00 Wernisaż wystawyIryny Malinskiej, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, wstęp wolny.
***

08.03. wtorek
16:00 Koncert z okazji Dnia Kobiet,
Teatr Zdrojowy im. F. Chopina, wstęp
wolny.
***

***

11.03. piątek
16:00 Warsztaty strzeleckie, Strzelnica
LOK w Przedszkolu, ul. Krakowska 3,
wstęp wolny.
***

11-13.03. piątek -– niedziela
Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów,
Zieleniec Ski Arena
***

11.03.-20.03
Turnus narciarsko – brydżowy, ośrodek wypoczynkowy Warszawianka,
Podgórze 17, dodatkowe informacje

***

12.03. sobota
Dziecięcy Puchar Orlicy, Edycja Finałowa, Zieleniec Ski Arena
XV Mistrzostwa Polski Instruktorów
Snowboardu SITS, Zieleniec Ski Arena, udział – 50 zł.
***

18.03. piątek
16:00 Warsztaty strzeleckie, Strzelnica
LOK w Przedszkolu, ul. Krakowska 3,
wstęp wolny.
***

19.03. - sobota
Ski Orlica Run,
Biathlon Arena..
19:00 Turniej brydżowy o Puchar
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój,
Wellness & Spa Werona, dodatkowe
informacje pod nr tel. 748 669 660 lub
697 767 022.

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 STORNA INTERNETOWA
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